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lEditorialy zásadně nečtu. Přeskakuju je. Proč bych je četla? To se rovnou 
podívám do obsahu. Mám takový pocit, že v editorialech je většinou to 
samé, jen ve větách. Na to nemám čas. Nemám čas je číst, natož je psát.

Ale teď musím, protože jsem šéfredaktorka. Vzpomínám si na to jako 
dnes: Poněšice, ničím nerušený ráj na břehu Vltavy, střešní okna jem-
ně propouští sluneční paprsky na dřevěnou podlahu a venku voní les. 
My – redakce Hybris – sedíme uvnitř, je trochu dusno a víme, že ven 
se podíváme maximálně z toho střešního okna. Budeme tu sedět, dokud 
se to nerozsekne. „Tak kdo bude šéfredaktor?“ ozve se do ticha a já hla-
sitě polknu. Rozhlížím se kolem sebe. Co kdyby přeci někdo jen? Nikdo 
nic. „Budu to já,“ říkám a beru tím na sebe tíhu celého světa. Zodpo-
vědnost za články, urgování a doprošování se. Pošleš, přepíšeš, opravíš? 
Rozvedeš, zkrátíš, zapracuješ a smažeš ten poslední odstavec? Kloužeš 
po povrchu, jdi do hloubky, tohle není analytická recenze! První verze, 
pátá verze, patnáctá verze. Četl někdo tu osmnáctou verzi? Má k ní 
někdo nějaké poznámky? A kdo je vlastně tvůj tutor? Vyměním si při-
bližně tisíc e–mailů s grafičkou, jež tvoří zároveň i nový web. Několikrát 
se Kateřiny zeptám, zda napsala zápis z rady. „A píšeš to, jo?“ ujistím se 
znova a ona se trochu urazí. Píše. Vždyť já vím. 

Několikrát se naštvu. Na všechny. Na sebe především. Proč nic nestí-
hám? Uzávěrka. Tiskárna! 

Ale je to fajn pocit. Že pod vašima rukama vziká něco hmotného, 
něco, na co si člověk bude moci šáhnout. Pomačkat, přivonět ke strán-
kám, prolistovat, zavřít, znovu otevřít a zahodit. Doporučuju. Doporu-
čuju číst, souhlasně přikyvovat a říkat si: „Ten to krásně vystihnul!“. 
Doporučuju číst a nesouhlasit, naštvat se a klepat si na čelo: „Vždyť to 
vůbec nepochopila!“ Doporučuju k ranní kávě v Diskafe. I když už máte 
dopito a čišník se vás znovu a ještě jednou zeptá, jestli si něco nedáte. 
Doporučuju nenechat se rušit a číst dál. Doporučuju na nudnou před-
nášku. I na seminář, kde jste jen tři a je trošku trapné si číst a nedávat 
pozor. Za čtení Hybris se na vás nikdo zlobit nemůže. Už z principu. Do-
poručuju do tramvaje, do metra i do autobusu. Na doma i na ven. Hybris 
se neztratí. A když jo, zase ho někde naleznete. Například u vstupu 
na DAMU po pravé straně.

Když tak nad tím přemýšlím, dělám vlastně to, co mě baví. Mám ko-
lem sebe lidi, na které se můžu spolehnout. Každý týden se scházíme 
a mluvíme o divadle. A potom píšeme. Dlouho do noci. S kruhama pod 
očima si texty navzájem hodnotíme a upozorňujeme se na chyby. Učíme 
se navzájem. Reflektovat, co jsme viděli. Šmahem neodsoudit, ale snažit 
se pochopit to, čemu jsme nerozuměli. A vše napsat tak, aby to mělo 
hlavu i zápatí.

A co vás čeká v tomhle čísle? Podívejte se do obsahu!

Lenka Veverková
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KILL THEM ALL! 
THE PrAguE DuB VErsIon

Katedra alternativního a loutkového divadla
Premiéra: 19. PROSINCE 2014
Režie, text, audiovizuální koncepce: Tore Vagn Lid
Asistent režie: Klára Hutečková
Dramaturgie: Jana Macíčková,
Video:  Jonáš Svatoš, Petr Vítek, Peter Gonda, 
Kateřina Blahutová, Kateřina Jandáčková, Jan Čtvrtník, 
Scénografie: Jitka Pospíšilová, Klára Syrůčková
Zvuk: Jan Veselý, Eva Hamouzová
Hrají: Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Pavel Kozohorský, 
Jan Nedbal, Ivo Sedláček, Jiří Šimek, Daniel Tůma

Psáno z premiéry 19. 12. 2014 a reprízy 5. 1. 2015
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e Let the 
game(s) 
begin
Michaela Jankulárová

Máte rádi deskové hry? A co takhle desková 
hra, která pracuje s reáliemi světové 
ekonomické krize a příběhy skutečných 
lidí místo vymyšlené fikce? Dostat takovou 
deskovou hru na divadlo se pokusil 
absolventský ročník herectví KALD společně 
s režisérem Tore Vagn Lidem. V průběhu 
představení sledujete reálné lidské osudy 
ovlivňované politickými rozhodnutími, často 
s fatálními důsledky. 

Tore Vagn Lid, norský divadelní režisér, dramatik, hudebník 
a umělecký ředitel Transiteatret–Bergen, vytvořil trilogii s ná-
zvem Games of sorrow. Druhý díl s názvem KILL THEM ALL! re-
žisér napsal přímo pro Národní divadlo v Oslu a obdržel za něj 
v roce 2013 Cenu norských divadelních kritiků 2012/2013. Půdorys 
této hry se stal výchozím materiálem pro pražskou verzi této 
inscenace KILL THEM ALL! – The Prague DUB Version, která je 
součástí probíhajícího a rozsáhlejšího scénického konceptu Tore 
Vagn Lida s názvem DUB Leviathan. 

Inscenace KILL THEM ALL! je simulací deskové hry nebo mi-
nimálně využívá některé její principy k odhalení provázanosti 
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(...) herec si vezme 
figurku, hodí kostkou 
(...) a tah zahraje

Práce s kamerou je 
nejzajímavějším prvkem 
celé inscenace.

byrokratických mechanismů a politických rozhodnutí se životy 
obyčejných lidí. Tvůrci dokonce postupují podobnými kroky, jako 
když deskovou hru opravdu hrajete. Nejdříve prozkoumají hrací 
desku, poté odhalí figurky a pravidla hry – herec si vezme figurku, 
hodí kostkou, zjistí, co se v dalším kole stane a tah zahraje.

Seznámení se s hracím plánem
Diváci sedí za dřevěnými stoly na lavicích rozmístěných po ob-
vodu jeviště podobně jako hráči deskovek sedí okolo stolu, na 
kterém je umístěn herní plán. Herním plánem této inscenace je 
velká mapa Evropy umístěná ve středu jeviště a prostor okolo ní. 
Na mapě se nachází několik budov a koleje s elektrickým vláčkem. 
Budovy mají otevřené některé svoje části, podobně jako domeč-
kům pro panenky chybí jedna stěna, aby se v ní dalo pohybovat 
hračkami. V prostoru mezi herním plánem a na stolech diváků 
jsou rozmístěné hudební nástroje. Dvě protilehlé stěny jsou černé 
a ty druhé dvě slouží jako obrovské promítací plátno, využívané 
k promítání faktů o hře, jako jsou jednotlivé tahy, které padly na 
kostce, nebo různé události a náhody. 

Scénografii, viditelnou pouhým okem, doplňují lokace, které 
vznikají natáčením vnitřku budov malými kamerami, a souběž-
né promítání natáčeného na plátna. Tato optická iluze na sebe 
v některých scénách poutá hlavní pozornost a herecká práce jde 
v takovém případě do pozadí. Například ve scéně, kde je figurka 
umělce pozvána do pracovny řecké ministryně kultury, aby ob-
hájila své umělecké principy. Na plátna se na začátku promítá 
pouze vnitřek jedné z budov – pracovna ministryně – doplněný 
komentářem umělce. I ve chvíli, kdy na hrací plochu vchází herci 

a začínají spolu vést dialog, se pozor-
nost diváka upíná právě na plátna, kde 
pokračuje prohlídka pracovny. Chytře se 
natáčení a následné promítání využívá 
také v kombinaci s hereckými akcemi. 
Vzhledem ke všem omezením, které má 
arénovité rozesazení diváků, dochází 
často k situaci, kdy polovina diváků vidí 
pouze záda herců. V takové chvíli se na 

plátna promítne obraz herců snímaný kamerami a nedojde tak 
k odtržení pozornosti diváka od herecké akce.

Práce s kamerou je nejzajímavějším prvkem celé inscenace. Je 
to díky skvělé manipulaci herců s kamerami i díky jejich využití. 
Promítání není samoúčelné, ale vždy naplňuje nějakou praktic-
kou funkci – buď posouvá děj, nebo dává vnímání prostoru hrací 

plochy další dimenzi. Inscenace tak získává nové herní lokace 
a prostory, kam může děj přenášet bez složitých přestaveb celé 
scény. Zároveň se ukazuje, jak je realita manipulovatelná pomocí 
vhodně zvolené optiky. Miniaturní prostory se nám díky kame-
rám jeví jako reálně velké pokoje a dva herce sedící zády k sobě 
vnímáme díky šikovnému překroucení obrazu jako dvojici, která 
si tváří v tvář povídá. 

Seznámení se s figurkami
Figurky na hracím plánu jsou různobarevní plastoví panáčci, kteří 
se do hry snesou shůry na padáku. Pokaždé, když na hracím plánu 
přistane nový panáček, na promítacích plátnech si můžeme v bo-
dech přečíst, o koho se jedná – a to včetně data jejich úmrtí. Hned 

od začátku tak víte, které z postav 
na konci zemřou, a víte přesně, ve 
kterém roce zemřou. Tím pádem 
tušíte, že to, co budete v průběhu 
představení sledovat, je jejich cesta 
ke smrti. Příběhy byly inspirovány 
životy skutečných lidí. Herci nejsou 
přímo panáčky na herním plánu, 
nýbrž hráči, kteří s těmito panáčky 

hrají. Zároveň ale při jednotlivých tazích přebírají roli figurky jako 
postavy a rozehrávají situaci, ve které se ocitla, do krátkých scé-
nek. Není pravidlem, že by jedna figurka náležela jednomu herci 
– s figurkou mohou hrát různí hráči. Herci, kteří se zrovna neú-
častní hlavní akce, hře přihlížejí, případně se účastní podpůrných 
akcí, jako je obsluha kamery, hudební doprovod apod.

Používané herecké prostředky jsou velmi civilní a vyhýbají se 
jakýmkoliv exponovaným emocím – žádná velká gesta, žádné vý-
razné užití hlasu. Hra se tak stává místy poněkud plochou, proto-
že nevíte, zda herci objevují neformální polohu svých hereckých 
dispozic, nebo zda vůbec nehrají a jsou na jevišti sami za sebe. 
V některých částech hry je patrná snaha o epické herectví, ale 
často nedochází k přehlednému oddělování momentů, kdy herec 
jedná za předváděnou postavu a kdy jedná sám za sebe. Nepomů-
že tomu ani náhodně používaný zcizovací efekt. Ten se v první 
polovině inscenace nadužívá a ve druhé polovině inscenace zase 
chybí. Dochází tak k tomu, že ve druhé polovině inscenace není 
jasné, jestli divák má propadnout iluzi divadla, nebo zda si má 
zachovat kritický odstup. 

Příběhy jednotlivých postav jsou ploché – stalo se tohle, tohle 
a tohle, tak my vám to v tomhle pořadí ukážeme. Pokud bude-
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me vycházet z toho, že inscenace si pohrává s brechtovským 
vnímáním divadla, na což nás připravují už v úvodu odkazem 
na Marxovu 11. tezi k Feuerbachovi o úkolu filosofie měnit svět 
(„My nezobrazujeme svět, jaký je – my ho chceme měnit.“), která 
Brechtovi – jako ostatně ve 20. století tolika jiným věřícím mar-
xistům – tolik učarovala, chybí zde jasná herecká oscilace mezi 
postavou a komentářem. Vyvstává zde plochý narativ přerušený 
několika pokusy o zcizení. 

Pravidla hry a hra samotná
Jak už bylo výše zmíněno, hra pobíhá tak, že si herec vezme figur-
ku, hodí kostkou, zjistí, co se v dalším kole stane, a tah zahraje. 
Mezi jednotlivými tahy mohou přicházet nečekané informace 
a zvraty ovlivňující hru. Hravost spojená s podobnou formou hry 
a náhoda obsažená v hodu kostkou by mohla být zásadním prin-
cipem, který oddělí KILL THEM ALL! od ostatních divadelních 
počinů a dodá inscenaci na poutavosti. Bylo by zajímavé sledovat, 
jak i nahodilý sled událostí vede ke stejnému výsledku. Rychle ale 
zjistíme, že hody kostkou jsou pouhá formalita, hra na hru, a celé 
představení jede v předem vytyčené linii. Tou jsou reálie týka-

jící se evropské ekonomické krize především 
v Řecku, Španělsku a Itálii. Inscenace chvílemi 
působí, jako by se snažila o pouhý historický 
přehled, a zasypává nás velkým množství dat 
a dokumentů. 

Herectví studentů z KALD se oproti klasické-
mu činohernímu herectví rádo vymezuje tím, 
že klade větší důraz na složku autorskou a he-
recky autentickou než na složku interpretační. 
Chtějí tvořit, a ne jenom plnit nějaké zadání. 
Pokud je toto princip katedry, potom se jí in-
scenace KILL THEM ALL! silně zpronevěřuje. 
Princip hry na hru se z této optiky zdá značně 

pokryteckým a nezajímavým. Pomalé směřování jednotlivých 
postav ke smrti se bez principu náhody a možnosti (byť i teore-
tického) odvrácení jejich osudu jeví jen jako únavná cesta z bodu 
A do bodu B. Ve chvíli, kdy odhalíte, že princip hodu kostkou je 
jeden velký podvod, stane se jen vycpávkou, která vás zdržuje od 
dosažení konce a zbytečně zpomaluje (už tak velmi pomalé) tem-
po inscenace.

 

Konec hry
Inscenace KILL THEM ALL! v sobě určitě nese silná existenciální 
témata spojená se světovou krizí. V Norsku, kde byla původně 
uváděna, vzbudila silné ohlasy a silné emoce. Je otázkou, nakolik 
se témata, která pro Nory rezonují určitou naléhavostí, dotýka-
jí i nás v České republice. Bohatší vrstva norské společnosti si 
v Řecku v době krize nakoupila levné nemovitosti a Norové nyní 
mají pocit, že oni jako bohatý sever doplácí na chudý jih. Toto 
se ale u nás nedělo a podobné tendence v naší společnosti nikdy 
nezavládly. Inscenátoři tedy pracují s reáliemi, které v našich 
geografických i sociálně kulturních podmínkách nikdy nebyly ak-
tuální. Je tu samozřejmě ještě symbolická rovina inscenace, která 
se může publika intenzivně dotknout. Bohužel k tomu nedošlo. 
Například odkazy na Brechta a brechtovské herectví mohou poba-
vit, ale rozhodně to není záměrem inscenace a nijak konkrétně se 
s těmito motivy nepracuje. Inscenace postrádá silnější dramatur-
gickou úpravu a vyzdvižení motivů nějakým způsobem rezonují-
cích v českém publiku.

Hra, kterou sledujeme, nemá vítěze. Z inscenace je patrná 
snaha tvůrců zdůraznit lidský rozměr celé situace a akcentovat 
osobní tragédie, které s sebou přináší. Je otevřenou kritikou sta-
vu současné a nedávno minulé sociálně–ekonomické politiky 
v eurozóně. Bohužel se jedná o jednostranné a manipulativní 
argumenty, které neukazují jinou možnost vypořádání se s krizí 
než sebevraždu. Místo aby se přistoupilo k  reflexi složitosti poli-
ticko–ekonomické situace a jejího dopadu na obyčejného člověka 

se zdůrazněním humanity, která by měla 
celou situaci prostupovat, vidíme pouze 
zjednodušení celého modelu na zlé pohla-
váry a trpící občany. Fakta, která v průběhu 
představení dostáváme, nás nenutí ke kri-
tické analýze celé situace, ale spíš vybízí 
k zaujetí jednoznačného stanoviska – ať 
už je to přijetí optiky, jakou se na vývoj 
ekonomické krize dívají tvůrci inscenace, 
nebo její jasné odmítnutí. Situace ale není 

tak černobílá, jak nám ji inscenátoři předkládají. V průběhu eko-
nomické krize došlo k mnoha kompromisům, které měly právě 
obyčejným lidem pomoci, a velké části také od totálního osobního 
bankrotu pomohly. Tato rovina ale v inscenaci záměrně úplně 
chybí. Je ponecháno pouze několik nešťastných exemplárních 
příkladů osudů lidí, kterých se krize dotkla nejdrastičtěji. 

příběhy byly 
inspirovány životy 
skutečných lidí.

zároveň se ukazuje, 
jak je realita 
maniPulovatelná 
pomocí vhodně 
zvolené optiky. 
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Nedávno začal po českých sociálních 
sítích putovat virál jako stvořený pro 
prokrastinující studenty humanitních oborů 
o zkouškovém: středoškolačka, která svou 
internetovou identitu postavila na vide-
orecenzích literárních děl. Díla patřící k těm 
kanonickým, která byla již mnohokrát in-
terpretována v odborné literatuře, hodnotí 
pohledem zcela nepoznamenaným čímkoli, 
co bylo dříve napsáno. Maryša je pro ni 
„mladá dívka, pěkná dívka. A má problém.“ 

Knihu recenzentka doporučuje k přečtení – je měkká a tenká, 
takže to jde rychle. Snad by jen ocenila o něco méně otevřený 
konec, takto to bylo takové useknuté a neví, co se stalo dál. 

Odborníci se šklebí, leckdo možná utrousí, že středo
školákům blížícím se k maturitě to může snad být k něčemu 
dobré. Marketingová oddělení nakladatelství však bystře 
reagují a poskytují dívce recenzní výtisky ke zpracování. Její 
pohled na věc je sice naivní a neodborný, ale zato ničím nezau-
jatý, nadšení z četby nefalšované. Vede mě to k zamyšlení: jak 
bychom asi my, potenciální teoretici a kritici umění, psali, kdy-
bychom nebyli zatíženi vším, co už napsal či řekl někdo před 
námi? Jak bychom ve své zpětné reflexi postupovali v případě, 
že hodíme za hlavu respekt nad vším, čemu se již věnoval 
někdo vzdělanější, než jsme sami? Možná bychom přišli na to, 
že máme problém. A že už takto spontánně nic zhodnotit snad 
ani neumíme.

Karolína Macáková

Je zajímavé, že v dramaturgické linii absolventských předsta-
vení KALD v tomto akademickém roce jde již o druhý titul s té-
matikou sebevraždy. Prvním titulem byla inscenace Die Young! 
verze 01, která na sebevraždu ve svých dvou polovinách nahlížela 
pomocí dvou odlišných optik. Ani jedna z těchto optik ale ne-
představovala sebevraždu jako fatální krizi systému nebo nesku-
tečnou tragédii. KILL THEM ALL! na sebevraždu nahlíží jako na 
krajní, tragické řešení. Ať už se člověk přirozeně kloní k jedné či 
druhé interpretaci, je otázkou, zda je sebevražda natolik silným 
a současným tématem, že se jí věnují dvě absolventské inscenace 
jednoho ročníku. Je pravdou, že od roku 2007 počet sebevražd 
ročně pomalu stoupá, ale zdaleka ještě nedosahuje takových čí-
sel jako v době hospodářské krize v první polovině 30. let. Tehdy 
byl roční počet sebevražd více než dvojnásobný oproti dnešku. 
Studenti KALD v absolventských inscenacích zkoumají feno-
mén sebevraždy velmi povrchně. Nezabíhají do osobních motivů 
ani nehledají vnitřní důvody. Krouží okolo podstaty a věnují se 
vnějším jevům, které jsou částečně zodpovědné za nárůst čísla 
lidí, kteří dobrovolně ukončují svůj život. Je škoda, že nedošlo 
k prozkoumání i vnitřní podstaty tohoto svým způsobem velmi 
intimního rozhodnutí a inscenace nedovolila hercům zaujmout 
k této tématice osobní postoj, a vyjádřit tak názor jedné generace 
na tento fenomén. 
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Čechov nA JAltě

Katedra činoherního divadla
Premiéra: 21. listopadu 2014 
Režie: Ivo Kristián Kubák
Dramaturgie: Sylvie Rubenová
Scéna: Lenka Hotmarová
Kostýmy: Lenka Kristiánová
Hudba: Jan Hovorka
Hrají: Jacob Erftemeijer, Petr Šmíd, Richard Müller, 
Jakub Koudela, William Valerián, Tomáš Havlínek, 
Matyáš Řezníček, Sandra Černodrinská, Andrea 
Daňková, Anette Nesvadbová, Marta Dancingerová, 
Jan Hovorka

Psáno z reprízy 20.1.

Čas
zúčtování
Tereza Joslová

Když o někom ve škole téměř denně slýcháváte, 
jaká to byla osobnost a co všechno ve vašem 
věku měla dávno za sebou, celkem logicky 
se dostaví vtíravý pocit frustrace, ale zároveň 
někde v koutku duše i obdiv. Pro studenta 
jakéhokoliv oboru spjatého s divadlem jsou 
takovými „bohy“ nejvýraznější osobnosti 
jednotlivých historických dekád. Dnes 
a denně je nucen se s jejich odkazem po 
svém vyrovnávat, a tak ať chce nebo ne, 
dostanou se mu pod kůži. 

Mezi tahle „prokletí“ studenta divadla rozhodně patří ruská diva-
delní elita přelomu 19. a 20. století. Každý slyšel o Stanislavského 
„magickém kdyby“ či alespoň jednou na semináři dopodrobna ro-
zebíral Čechovova Racka či Tři sestry. Kde jinde než právě v DISKu 
by tedy bylo příhodnější vylovit ze zapomnění hru, která se k této 
elitě vrací. 

Čechov na Jaltě Johna Drivera a Jeffreyho Haddowa byl u nás 
uveden pouze dvakrát. Poprvé v Divadle F. X. Šaldy v Liberci roku 
1996 a podruhé v Divadle J. K. Tyla v Plzni v roce 2002. Vyniká 
vtipným odlehčeným jazykem a dějem, který nás přenese za Če-
chovem a jeho „kamarády“ do velké ruské dači. Nesetkáváme se 
však zde s „polobohy“, ale s obyčejnými lidmi a jejich každodenní-
mi problémy i radostmi. Hra tak studentům umožňuje idoly polid-
štit a trochu si z nich i vystřelit.
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právě vzájemnou 
souhrou ročník 
jednoznačně vyniká

hra tak studentům 
umožňuje idoly 
polidštit a trochu 
si z nich i vystřelit
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Ce

NZ
eČechov se na Jaltě léčí s tuberkulózou pod dohledem své sestry 

Máši. Společnost jim dělá nepříliš důvtipná služebná Fjokla a ml-
čenlivý Igor Stravinsky, který se raději vyjadřuje pomocí klaviatu-
ry. Čechov se ale sanatorním ovzduším své vily nenechává ome-
zovat a vyráží na bujaré večírky k Tolstému, nebo naopak za ním 
přijíždějí staří kamarádi Maxim Gorkij a Ivan Alexejevič Bunin. 
Jednoho dne Čechova poctí svou návštěvou i celý soubor MCHTu 
v čele se Stanislavským. Divadlu hrozí bankrot a jediná šance na 
záchranu má podobu nové Čechovovy hry Tři sestry. Ten by ji však 
viděl nejraději v rukách úplně jiného divadla a především režiséra. 
Takže v okamžiku, kdy se do všeho zapletou ještě vzájemné city 
a vášně (ve značně odlehčeném duchu), je příjemná konverzačka 
na světě.

Režisér Ivo Kristián Kubák s dramaturgyní Sylvií Rubenovou 
využili potenciál hry, který tkví především v chytře budovaných 
situacích a svižném jazyce. Dávají hercům možnost předvést 
nejenom schopnost vést pohotový dialog, ale i jejich cit pro na-
časování a souhru s ostatními. Téma boje divadelního souboru 
o přežití příští sezony navíc studentům 4. ročníku také jistě není 
cizí, stejně jako postavy, které v inscenaci ztvárňují. Vzhledem 
k povaze hry nemuseli provádět žádnou hloubkovou sondu do 

jejich nitra, ale mohli se vyřádit na jejich 
obecně známém předobrazu. Buď jej hyper-
bolizovat, nebo jít zcela proti němu. Tvůrci 
obě možné cesty propojili a vytvořili postavy, 
které se inspirují nejen reálnými historickými 
osobnostmi, ale i tradičním inscenováním 
postav čechovovských her. Do jisté míry se jim 
je podařilo typizovat. Máme tak zde například 
charizmatického vzdělance v letech nemá-
lo podobného Borisi Trigorinovi, osudovou 

dívku odkazující k Nině Zarečné či neuspokojenou manželku na 
způsob Jeleny ze Strýčka Váni a v neposlední řadě nešťastnici 
v lásce Mášu. Herci si s oběma druhy předobrazu pohrávají za 
pomoci přehnané až groteskní stylizace, zároveň však využívají 
i umírněného civilního herectví. Nejlepším příkladem nám může 
být Stanislavskij v podání Petra Šmída. Slavného režiséra a herce 
ztvárňuje jako excentrického „rozervaného“ umělce. Rozmáchlý-
mi pohyby, přehnaně procítěnou dikcí si utahuje z reálné ideové 
představy Stanislavkého, a pro diváka je tak na první pohled 
legrační figurkou, jakýmsi klaunem. Šmíd však také využívá pro-
tichůdného civilního herectví, kterým naopak prohlubuje cha-
rakter postavy, a divák si jej tak může dát do analogie například 

s Treplevem, jakožto mladého ambiciózního tvůrce.
Naopak Čechova Jakob Erftemeijer vykreslil pomocí klidných 

a rozvážných gest do podoby charizmatického intelektuála. Jeho 
herectví je umírněné, klidné a výborně tak kontrastuje s excent-
rickým Stanislavskim.

Za zmínku také stojí výrazně stylizované pojetí Němiroviče–
Dančenka Williamem Valeriánem. Jeho postava je, v dobrém slova 
smyslu, přehnaným pojetím sebejistého produkčního „frajera“. 
Herec volí tomu odpovídající gesta i chůzi. Různé pomlaskávání 
a luskání prsty je tak samozřejmostí, stejně jako ruce v kapsách či 
stylové vyběhnutí do schodů. Celý dojem dokresluje kostým Len-
ky Kristiánové, která jej obléká do šedomodrého obleku se vzorem 
kotvy, záchranného kruhu a kompasu.

Každý z herců dvojí možnosti pojetí postavy využívá jinak. 
Někteří je míchají (Stanislavskij), jiní si volí jeden ze směrů (Dan-
čenko, Čechov). Nejzřetelněji však tento rozdíl můžeme pozoro-
vat mezi postavami Gorkého a Bunina.  Zatímco Jakub Koudela je 
striktně civilní, Richard Müller svého Gorkého výrazně hyperbo-
lizuje. Důraz kladou na vzájemnou souhru a vytváří tak protiklad-
nou dvojici, která přichází na scénu vždy nevhod, aby rozrušila 
doteď probíhající dění.

Právě vzájemnou souhrou ročník jednoznačně vyniká. Proto 
hromadné scény, kterých je v inscenaci dost, působí vždy přehled-
ně a jasně. Herci diváka scénami vedou od jednoho podstatného 
momentu ke druhému. Například v okamžiku, kdy se na jeviště 
vyhrnou všichni zaměstnanci MCHTu v relativně veselé náladě, 
je divák neustále „v obraze“. Scéna působí jako neskonalý mumraj, 
a přesto nepřehlédneme, kdo se na koho dívá či kdo se koho dotý-
ká. Jedna akce rychle střídá druhou, ale nikdy nejdou přes sebe.

Herci mají příležitost v Čechovovi na Jal-
tě nejen akcentovat svůj cit pro kolektivní 
souhru, ale předvést se i ve scénách „jeden 
na jednoho“. Ukázat tak, že jsou schopni 
intimnější podoby herectví, aniž by opus-
tili například stylizovaný charakter své 
postavy, podobně jako nám předvedli Petr 
Šmíd a Marta Dancingerová ve společné 
scéně. Stanislavskij zde vysvětluje služeb-

né Fjokle termín „magické kdyby“. Šmídova gesta jsou umírněná 
a hlas střídmý, civilní. Divák má náhle dojem, že se ocitl na reálné 
herecké zkoušce, kde skutečný režisér vysvětluje své metody. 
Svou hereckou výraznost tak upozadí, aby nechal ve správný mo-
ment vyniknout Martu Dancingerovou. Ta naopak své herectví 
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Poučili jsme se, jako generace. Ten Cobain 
a tak. To je pryč. Tak nějak víc ekologicky 
sebestředný jsme. Většinu času vyhaslý. 
Občas se zapálíme, pro něco. Někoho. 
Ale jinak se šetříme. Svůj knot. Abychom 
nevyhořeli. Jsou to spíš záblesky než hoření. 
Záblesky, který si vystavíme na Instagramu. 
A v mezičase maximálně doutnáme... 

David Košťák

okamžitě zvýrazní jemnou stylizací do toporné, zcela umělecky 
nenadané, naivní služebné.

Hereckému projevu jistě pomáhá i hudební doprovod. Jan Ho-
vorka v postavě služebného Igora je neustále přítomen na scéně 
a lehkou hudební improvizací na klavír jednotlivé scény tematizu-
je. Velmi zábavný je moment, kdy jsou na jevišti všechny postavy 
a zapáleně řeší vztahy mezi sebou. Klavírní melodie dodává celé 
situaci nejdříve jemný nádech filmové grotesky, která ale přerůstá 
v televizní soap operu díky motivu ze seriálu Beverly hills 90210. 

Hudba se line z levé strany jeviště, které je pro tentokrát umís-
těno pod třemi lóžemi běžně sloužícími pro usazení diváků. Ten-
tokrát jsou okny do Čechovovy vily. Dřevěným pódiem pod nimi, 
jež představuje zahradu, je scénografka Lenka Hotmarová propo-
jila v hlavní hrací prostor. Z pravé strany jej zakončila papírovými 
pruhy visícími ze stropu, které evokují zarostlé venkovní zákoutí. 
Právě sem postava Bunina odchází, aby vykonal fyzickou potřebu 
drobnějšího rázu a vzdálil se z hlavního hracího plánu. Komplexní 
představu velkolepé ruské dači dokreslují herci hlasovými projevy 
za scénou, tedy na chodbě samotného divadla. Hlas k nám dolé-
há z dálky jakoby z rozlehlých útrob vily. Střízlivé scénografické 
zpracování podtrhlo myšlenku tvůrců zaměřit se především na 
herecký projev.

Herci si tak mohli v závěru svého studia dokonale ulevit a „zú-
čtovat“ se svými chimérami v plném rozsahu. Předvést na nich 
svou schopnost přirozeně oscilovat mezi stylizovaným a civilním 
herectvím, ať už v intimních či hromadných scénách. Konečně 
tvůrce nikdo nezkoušel z reálií o životě a díle této ruské divadel-
ní elity, naopak oni si je na základě hry Čechova na Jaltě upravili 
podle svých představ.

gl
os

a
2120



re
Ce

NZ
e

v půlnoČní hodinu

Katedra autorské tvorby a pedagogiky a Katedra 
alternativního a loutkového divadla
Premiéra: 6. prosince 2014
režie: Jan Večeřa
Dramaturgie: Michaela Raisová
Hudba: Jan Večeřa, Anna Drábková
Texty písní: Jan Večeřa
Hrají a zpívají: Ladislav Karda, Bára Purmová, 
Maryana Kozak, Martin Třešňák, Tereza Causidisová, 
Michaela Raisová
Hlas kněze: Josef Somr
Kapela chór: Kateřina Císařová / Anna Drábková, 
Jana Věnečková, Jana Blažková, František Čejka

Psáno z reprízy 22. prosince 2014

Starý příběh 
v novém 
kabátě
Zdenka Horčicová

Písničky, koledy v klasickém podání i rapované, 
civilní příběh rámující tradiční vánoční vyprá-
vění o narození Ježíše v trochu netradičním 
kabátě. A především přístup k herectví, jaké 
v DISKu obvykle nevídáme. Toho všeho se vám 
dostane na představení V půlnoční hodinu. 

Nebývá zvykem, abychom vídali v prostorách Divadla DISK jiné 
katedry DAMU, než je KČD nebo KALD. Začátkem prosince loň-
ského roku však vstoupila do prostoru DISKu i Katedra autorské 
tvorby a pedagogiky. V adventním čase nám představila nejen 
inscenaci s vánoční tematikou, ale také způsob, jakým pracují její 
studenti. Na rozdíl od ostatních kateder se však nejedná pouze 
o absolventský ročník, nýbrž se na vzniku inscenace podíleli po-
sluchači napříč ročníky. Ideu všestrannosti a otevřenosti potvrzu-
je i fakt, že nejen herectví, ale i námět, režie, dramaturgie a hudba 
jsou dílem studentů zmíněné katedry.

Inscenace sleduje poměrně jednoduchou dějovou linku událostí 
kolem zrození Ježíše Krista. Tu rámuje podobně prostý příběh 
o dvojici mladých lidí, jejichž osud se protne – a ne náhodou – 
na půlnoční mši. Inscenace však rozehrává několik rovin, které se 
vzájemně proplétají a tvoří kompaktní linii.
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Základní rovinou je již zmíněný biblický příběh a jeho tradič-
ní vyprávění. To zpodobňuje zvěstování andělem Panně Marii, 
cestu Marie s Josefem do Betléma, marné hledání noclehu, porod 
v chlévě a příchod pastýřů přinášejících dary. Ke ztvárnění svých 
postav používají herci výraznou stylizaci a velkolepá gesta. Na-
příklad ve scéně zvěstování zaujímá Marie pozici ne nepodobnou 
obrazům renesančních malířů, především Botticelliho Zvěstování. 
Jindy naopak jakoby napodobují pohyby mechanických betlémů, 
zejména při manipulaci s jesličkami. Když se do popředí dění do-
stává další z rovin, herci představující biblické postavy obvykle 
strnou v naaranžovaných a často poněkud groteskních pozicích, 
které ovšem také připomínají umělecká ztvárnění těchto událostí, 
jak je můžeme vidět na nástěnných malbách v kostelech.
Tuto další rovinu představuje civilní příběh o Ondřejovi a Báře. 
Téměř klasický scénář – on miluje ji, ale ona o něm nemá ani 
tušení, on proto musí sebrat odvahu, vyjevit jí své city a riskovat 
odmítnutí – se rozehrává jednak na pozadí vyprávění z Bible, ale 
především v atmosféře půlnoční mše, na kterou Ondřej přišel 
kvůli Báře, přestože o náboženství nikdy nejevil zájem. Především 
Ondřej, ale s ním i Bára a diváci v sále jsou vtaženi do událostí, 
které se před nimi zhmotňují jako živé vyprávění z Bible; diváci je 
sledují ze svých sedadel a Bára s Ondřejem z lavic představujících 

sezení v kostele. Na rozdíl od diváků však Bára 
s Ondřejem mohou do první roviny příběhu ak-
tivně zasahovat, pídit se po detailech, vysvět-
lovat si nejasnosti. Děje se tak především skrze 
postavy Anděla a Čerta, kteří fungují jako spo-
jovník mezi těmito dvěma rovinami. Čert i An-
děl se mohou libovolně pohybovat mezi oběma 
světy, jeden ve snaze spáchat co největší dobro 
(Anděl je tak trochu popleta), druhý s úmyslem 
uškodit, kde se dá, a zpochybnit věrohodnost 
příběhu, jak jej z Bible známe. Zatímco se u bi-
blických postav v inscenaci užívala velká styli-
zovaná gesta, používá se v civilní rovině meto-
da zveřejňování domnělých myšlenek postavy 

či odkrývání vnitřních monologů. Zde se vytváření postavy velmi 
přibližuje dialogickému jednání, které je páteřním předmětem 
studentů KATaP. Kupříkladu v situaci, kdy Ondřej v průběhu mše 
nespustí oči z Báry, si Bára uvědomuje, že se na ni “ten kluk pořád 
tak dívá” a svádí vnitřní boj (který ovšem diváci mohou slyšet, 
protože jej herečka pronáší nahlas), jestli “mu říct, ať tak blbě 
nekouká”, nebo “raději ne, protože on se kouká vážně divně”.

Za pozornost stojí i fakt, že postava Báry nese skutečné jméno 
herečky, která ji představuje (Bára Purmová). Může to znamenat, 
že na rozdíl od Ondřeje (Ladislav Karda) má divadelní Bára co do 
činění s opravdovou Bárou? Nebo že Bára nehraje Báru, ale jen 
dialogicky jedná? Mohlo by se zdát, jako by tím tvůrci pomyslně 
oddělili dvě různé herecké tendence – na jedné straně herectví 
studenta KALDu a na straně druhé herectví typické pro KATaP, 
do značné míry vycházející z osobnosti herce.

Obě předchozí roviny se stýkají na půdě roviny třetí, kterou 
bychom mohli nazvat apokryfní. Herci zde přistupují ke svým 
postavám s nadsázkou, ve snaze přiblížit je co nejvíce dnešnímu 
divákovi. To se týká především – ale ne pouze – postav biblic-
kých. Jsme tak svědky toho, jak Marie není úplně nadšená, že 
by už měla mít potomka, ono totiž těhotenství není žádný med 
a vláčet se v devátém měsíci až do Betléma, to se jí skutečně 
nechce – a ještě k tomu nocovat v chlévě na slámě, to není nic 

pro těhotnou ženu. Navíc se zdá, že její 
muž je sice dobrák, ale možná malinko 
natvrdlý, nebo spíš tak zapálený pro 
svou práci. Vždyť ve svém nadšení pro 
truhlařinu málem nezaznamenal, jak 
urputně se mu Marie snaží sdělit, že je 
v očekávání. Je mu to sice trochu divné, 
že Marie čeká potomka, který nemůže být 
jeho vlastní, ale rozhodne se být Božímu 
Synu adoptivním otcem. Podobně doka-
zuje přítomnost této apokryfní nadsázky 

pasáček ovcí, který s přesvědčivostí teleshoppingu velebí krásu 
a užitečnost ovčí vlny, či Ondřej, s nímž pastýř svádí rap battle, 
ovšem s použitím textů klasických vánočních koled.

Představení tak mimo příjemného diváckého zážitku nabízí 
možnost nahlédnout do způsobu, jakým studenti Katedry autor-
ské tvorby a pedagogiky pracují. Herectví, k němuž jsou vedeni, 
stojí převážně na jiných principech, než je interpretace textu 
nebo vciťování se. Samotné jádro tohoto přístupu má samozřejmě 
své kořeny v již zmíněném dialogickém jednání. Z něj vychází 
koncept postavy, jež se před námi na scéně rodí. Nejde o to s po-
stavou splynout a interpretovat ji v duchu textu, doby či režijního 
záměru, nýbrž o to k postavě přistoupit, hrát si s ní, vstoupit do 
ní, zase vystoupit, kroužit kolem ní a objevovat její možnosti 
a polohy. Důležitý je však v tomto případě nadhled, který nad se-
bou i nad postavou herec musí mít (což ovšem nevylučuje situaci, 
kdy na sebe herec nechá shlédnout postavu), a odstup, jejž si od 
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postavy udržuje a s jehož zvyšující nebo snižující se vzdáleností 
vzniká dramatické napětí mezi jím samým a jeho rolí. A právě 
skrze toto napětí by posluchači KATaP měli studovat herecký 
fenomén jako takový. Podobně jako při dialogickém jednání je 
teď jeviště DISKu studentům laboratoří, v níž zkoumají možnosti 
svých postav. Jedná se o zkoumání přítomnosti na jevišti, kam až 
lze při ztvárňování postavy zajít, jak moc lze riskovat a snažit se 
přiblížit mytickou postavu dnešnímu divákovi, jaká míra stylizace 
je ještě udržitelná a uvěřitelná.

Jednoznačně pozitivní je fakt, že se scéna divadla DISK otevřela 
i dalším katedrám. Na příkladu KATaPu jsme dostali příležitost 
vidět, jaké jiné tendence se v českém divadle objevují. A kde jinde 
by si studenti měli funkčnost těchto principů testovat, než právě 
na scéně pro tento účel stvořené? Posluchači KATaP dokázali, že 
na jejich katedře se líhnou zajímavé nápady, které rozhodně stojí 
za to, aby se mohly ukázat v prostoru jim jinak nepříliš otevře-
ném. A především jejich přístup k inscenování a nadšení, s nímž 
se do hry pouštějí, je pro diváka výjimečně osvěžující.
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Co pro vás během studia znamenala 
osobnost zakladatele KATaPu Ivana 
Vyskočila? 

TD: Když jsem se s ním setkala poprvé 
na chodbě DAMU, byl to pro mne 
ohromný zážitek. Vnímala jsem, 
jak je zvědavý na to, kdo jsem a co 
dělám. Otevřel se mi s ním úplně jiný 
prostor komunikace, než jsem do té 
doby měla možnost na DAMU poznat. 
Spoustě věcem, které říkal, jsem 
nejdřív nerozuměla, a postupně mi 
docházelo, co studium u něho obnáší. 
Byla to, myslím, součást jím zamýšle-
ného chaosu. Vyskočil touží po tom, 
aby se studenti hledali sami, a nechce 

je zformovat podle svého.
ZK: Pan profesor mi dodal odvahu 

k tomu, abych se na DAMU vůbec 
přihlásil (vždycky to totiž byl můj 
takový nezveřejněný sen). Když jsem 
na Karlově univerzitě studoval obor 
etopedie/psychologie, shodou náhod 
mi byla vedoucí mé diplomové práce 
paní Eva Vyskočilová. Chodíval jsem 
k nim domů a občas jsem snědl p. 
Vyskočilovi nějakou polévku, štrúdl 
a tak. Seznámili jsme se, když se roz-
čiloval, kde je ta polévka, co tam měl! 
K panu profesorovi se pak, ani nevím 
přesně jakou cestou, dostaly některé 
mé texty. Jednou přijel do mé hospody 
v Jindřichově Hradci a řekl mi, že bych 
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Tereza Durdilová
 Zdeněk Kasper

 Hana Malaníková
 Norbert Žid

Práci si musíte 
sami vymyslet
Barbora Etlíková

I v tomto čísle pokračujeme v cyklu rozhovorů, který se 
v současném akademickém roce zaměřuje na Katedru 
autorské tvorby a pedagogiky. Po rozhovorech se studenty 
přicházejí na řadu absolventi katedry. Hovořila jsem 
s Terezou Durdilovou, Zdeňkem Kasperem a s Hanou 
Malaníkovou. Jsem přesvědčená, že by rozhovor nebyl 
úplný, kdyby se jej nezúčastnil alespoň jeden ne–absolvent. 
Proto jsem se rozhodla dát prostor také Norbertu Židovi, 
prvnímu oficiálně vyloučenému studentovi této katedry.
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měl s tím vším – tvorbou a talentem – 
něco dělat, že by byla velká škoda to 
nezúročit. Během studií brzdil moji 
hyperaktivitu a konkrétně “šumlování“. 
Hodně jsme se spolu bavili o životě 
v hospodě, který mi upřímně záviděl 
(mít svou hospodu byl prý jeho největší 
životní sen), a o psychologii, protože ji 
také vystudoval.

HM: Samozřejmě mě hned zaujal a fasci-
noval. Člověka velice hřeje, když si ho 
pedagog hned od začátku pamatuje, 
a Vyskočil má tenhle osobní vztah ke 
každému studentovi. K tomu má ještě 
schopnost vyzdvihnout na vás to pod-
statné. Je velmi silné, když vstoupíte 
s takovým člověkem do pedagogického 
vztahu. V jisté fázi svého studia jsem 
jemu a jeho pohledu na divadlo bez-
výhradně propadla a myslím, že jsem 
nebyla sama. Stane se to velmi snadno.

NŽ: Byl to jeden z mála lidí na katedře, 
u něhož jsem měl pocit, že mě chtějí 
skutečně posunout. Na rozdíl od někte-
rých jiných pedagogů, které jsem tam 
poznal, má velký smysl pro hravost a je 
laskavý. 

Ve které oblasti aktuálně profesně 
působíte? 

TD: Mé aktivity jsou celkem nesourodé. 
Nedávno jsem se režijně a scénografic-
ky podílela na vzniku dvou inscenací 
programu v Archa.lab. Dlouhým vývo-
jem jsem se dostala k dokumentárnímu 
divadlu, v němž jsou aktéři sami 
nositeli zážitků, které tvoří tématiku 
inscenace. Podílím se také na projek-
tech, jež s divadlem souvisejí vzdáleně. 
Ten aktuální se jmenuje Kreativní 
partnerství pro rovné příležitosti. Jedná 
se o spolupráci mezi umělci, pedagogy 

a žáky základních škol na tom, jak 
získávat znalosti kreativním způsobem. 
Figuruji zde momentálně jako koordi-
nátor.

ZK: Především jsem hospodský, psy-
cho–designér a drobný farmář. Před 
několika lety psali o naší rodině v přílo-
ze Mladé fronty Dnes jako o nejstarším 
rodu hospodských na Jindřichohradec-
ku. V roce 1839 jsme přišli ze západu do 
Jindřichova Hradce a zrekonstruovali 
tam hotel a od té doby nikdo nebyl ni-
čím jiným než hospodským. Děda říkal: 
„Narodili jste se jako hospodští, budete 
hospodskými!“ Vedle toho se ale věnuji 
různým jiným profesím – jsem totiž 
trochu hyperaktivní (pan profesor říkal, 
že jsem akumulátorem katedry a že je 
v mé přítomnosti i zkoušení ostatních 
energičtější). Teď například navrhuji 
design jednoho hotelu a několika 
osob… Občas pracuji jako vizážista 
a stále se věnuji psychoterapii.

HM: Už třetím rokem pracuji jako zdra-
votní klaun, což je moje zamilované 
povolání. Mimo to asistuji na KATaPu 
hereckou propedeutiku a učím v dvou-
letém kurzu Kreativní pedagogika 
– pedagogická kondice, který se letos 
už po čtvrté otevírá na DAMU v rámci 
celoživotního vzdělávání. Už patnáct 
let se věnuji divadelní improvizaci. 
A deset let hrajeme s mojí spolužačkou 
Evou Čechovou z KATaPu cyklus 
částečně improvizovaných autorských 
představení, takový seriál našich živo-
tů, zvaný Boršč.

NŽ: Věnuji se herectví – v divadle (Na 
zábradlí, Meetfactory, Alfréd ve dvoře), 
ale v poslední době více natáčím pro 
televizi a hraji ve filmech (TV filmy – 
Lehká jako dech, režie: Vít Olmer, seriál 
Cesty domů atd.). K tomu učím jógu. 

Uživíte se prací ve svém oboru? 

TD: Když dáme s mým mužem peníze 
dohromady, tak to není špatné, i když 
to samozřejmě někdy dře. To znají asi 
všichni, kdo jsou na volné noze.

ZK: Živí mě práce v mé hospodě, 
design a ostatní drobnější činnosti. 
Za současných okolností bych se 
hraním–improvizací neuživil. Když 
jsem dokončil KATaP, bylo mi už 
přes čtyřicet a dostal jsem několik 
příležitostí. Znamenalo to většinou, 
že mám jet do Prahy a tam dělat pár 
minut křoví. Na to jsem neměl čas. 
Musel jsem splácet úvěr a také uživit 
rodinu.  Na jednom workshopu si mě 
ke spolupráci vybral Jaroslav Dušek 
a párkrát jsem si i zahrál ve filmu 
a zazpíval v muzikálech. Myslím, že 
kdyby byl KATaP moje první škola 
a já zůstal v Praze, tak bych měl snad 
určitou šanci se té improvizaci a hraní 
profesionálně věnovat. Teď už je mi 
přes padesát, úvěr mám splacený, tak 
bych mohl něco vzít. Jenže jsem starý, 
tak se na mě asi všichni již pěkně vy…

HM: Trvalo mi asi čtyři nebo pět let, než 
se mi nabalilo tolik práce, abych měla 
normální měsíční příjem. Teď jsem 
na mateřské, tak jsem v trochu jiné 
situaci, ale předtím jsem se normálně 
uživila. Dělala jsem věci, které mě 
zajímaly, a jednou za čas přišla příle-
žitost z komerční sféry.

NŽ: Dost těžko. 

Vždy jsem KATaP vnímala jako místo, 
kde se studenti kultivují ve schopnosti 
odhalovat stereotypy u sebe i u svého 
okolí a mohou získat schopnost vy-
tvářet konzistentní výpovědi. Přestože 
mi taková průprava připadá velice 

užitečná, mám za to, že se absolvent 
KATaPu těžko uplatní v praxi, pokud 
se během studia nevěnoval paralelně 
některému úžeji vymezenému oboru. 
Jakým aktivitám jste se věnovali při 
svých studiích? Byla pro vás jistá ne-
vyhraněnost katedry přínosem?
 
TD: Na KATaP jsem přestoupila, když 

jsem už měla bakaláře z Katedry 
scénografie a rok studia na Katedře 
divadelní antropologie, které v té 
době bohužel skončila akreditace. 
Tenkrát nás tam z antropologie 
přestoupilo víc. Zůstali jsme „viset“ 
bez dosaženého titulu a Vyskočil nám 
nabídl, že si magisterský program 
můžeme dokončit u něho. Neměla 
jsem tušení, co je KATaP zač. Nakonec 
jsem tam absolvovala i doktorské stu-
dium, které mi trvalo snad sedm let. 
Od začátku jsem se účastnila různých 
mimoškolních divadelních projektů, 
především scénograficky nebo např. 
jako iniciátor multidisciplinárních 
projektů v netradičních prostorech. 
Nevyskytovala jsem se na katedře zce-
la pravidelně, ale současně jsem cítila 
potřebu být tam přítomná. Studium 
pro mě bylo důležité, protože mě ved-
lo k tomu, abych divadlo pochopila 
i zevnitř a zažila na vlastní kůži vztah 
mezi aktérem a divákem. Když jsem 
dělala čistou scénografii, mrzelo mě, 
že stojím trochu mimo a v konečné 
fázi, když jde do tuhého, už v podstatě 
nejsem součástí tvůrčího procesu.

ZK: Na KATaPu jsem měl individuální 
plán. Do Prahy jsem dojížděl rovnou 
ze zaměstnání po pracovně probdělé 
noci. Studium pro mě bylo hrou, v níž 
se mi otevíral nový prostor, neskuteč-
ně jsem si to užíval, i když to nebylo 
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lehké skloubit s prací.
HM: Když jsem na KATaP nastoupila, 

měla jsem za sebou čtyři roky bakalář-
ského studia na žurnalistice a v někte-
rých aktivitách odtamtud jsem pak dál 
pokračovala. Například jsem se každý 
rok pracovně účastnila Mezinárodního 
filmového festivalu v Karlových Varech, 
a jezdím tam dodnes. Dál jsem až 
do narození syna učila dramatickou 
výchovu na libeňském gymnáziu PORG 
nebo scénáristicky spolupracovala 
s Českou televizí. Na KATaPu mě sice 
nikdo nevybavil praktickou sadou 
nástrojů, ale naučila jsem se, jak vědo-
měji a přirozeněji zacházet s tím, co už 
mám jinde nastudováno a ozkoušeno. 
V mých aktivitách mě motivovaly hlav-
ně přirozené dispozice. Vždycky mi byla 
vlastní chuť psát a pracovat s textem, 
a také jsem se od malička zajímala 
o pedagogické dovednosti – jak něco 
sdělovat nebo sdílet s ostatními.

NŽ: Na KATaP jsem šel především proto, že 
jsem chtěl dělat praktické divadlo. Líbila 
se mi představa, že by cílem studia bylo 
divadlo, jaké dělá například Vyskočilův 
žák z Lidové školy umění Jaroslav Dušek 
ve své Vizitě. Brzo jsem ale zjistil, že 
většina pedagogů chápala předmět 
studia na KATaPu úplně jinak, než jsem 
si představoval, a zdálo se mi, že vedení 
katedry absolutně nemělo ujasněné, 
jaký má být profil absolventa. Každopád-
ně nechtěli mít s divadelními katedrami 
nic společného, což mě překvapilo. Na-
konec to dopadlo tak, že jsem na KATaP 
moc nechodil a začal jsem hrát s lidmi 
z KALDu v DISKu. Na naší katedře to 
neradi viděli a vznikaly kvůli tomu kon-
flikty, s čímž pak souviselo i to, že jsem 
byl první student, kterého kdy odtamtud 
vyhodili. Myslím si, že je studium na 

KATaPu celkově o dost náročnější než na 
KČD nebo na KALDu, pokud se studenti 
chtějí prosadit v divadle. Na ostatních 
katedrách se počítá s tím, že se herec 
v improvizaci zkultivuje především 
celoživotní praxí a škola mu poskytne 
hlavně řemeslnou průpravu. Na KATaPu 
jde o improvizaci ve stejné míře jako 
o řemeslo, což je těžké zvládnout. Podle 
mě by byla tato katedra nejužitečnější, 
kdyby fungovala jako povinná nástavba 
pro absolventy KČD a KALDu. Uvolnili 
by se díky ní a naučili by se civilnosti, ale 
řemeslná vybavenost, kterou předtím 
získali, by se z nich nevymazala. Pak 
bych si dovedl přestavit, že by z KATaPu 
vycházeli lidé jako Jaroslav Dušek nebo 
Martin Zbrožek.

 
Máte pocit, že má KATaP sklon své 
studenty v něčem negativně ovlivnit? 

TD: Výsledkem Vyskočilova vedení může 
být pocit, že je člověk stále na začátku, 
a žije v takové bezbřehosti. Když se 
mě někdo zeptá, jaká je moje profese, 
není jednoduché odpovědět. Jsem 
špatně zařaditelná. Proto, když někdo 
například potřebuje scénografku, tak 
za mnou nepřijde. Není si jistý, jestli se 
scénografii stále věnuji, atd. Kdybych se 
ale soustředila na jediný obor, nestačilo 
by mi to. To je „problém“, který si 
s sebou nesu odjakživa, a studium na 
KATaPu mi ho pouze pomohlo přijmout 
a rozšířilo moje obzory.

ZK: To si nemyslím, ale určitě může 
pozitivně rozvíjet tu deformaci, kterou 
už máte.

HM: Člověk tam snadno získá pocit, že 
všechno, co dělá, je zajímavé. Souvisí 
to s tím, že studium probíhá hlavně 
skrze trpělivé povzbuzování. Když 
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vás pedagogové jemně navigují, že to 
možná není ono, ale nikdo vám nic 
nezakáže. Pod pojmem „autorské di-
vadlo“ se tak může skrývat představa, 
že je naprosto v pořádku cokoliv, co 
na jevišti uděláte, i když tomu třeba 
nikdo nerozumí nebo to nemá žádné 
divadelní řemeslo.

NŽ: Studium může být pro některé 
studenty hodně psychicky náročné. 
Často se stávalo, že se hodiny, které 
podle mě měly být hravou improviza-
cí, zvrhly v psychoanalytické terapie, 
kde se studenti dozvídali především 
informace o tom, jak jsou psychicky 
nastavení. Naše spolužačka v průběhu 
studia spáchala sebevraždu a tento 
přístup jí podle mě zrovna nepomohl. 

Věnujete se ještě dialogickému 
jednání1 (dále jen DJ)?

TD: Ano, celkově už to, myslím, bude 
třináct let. Dlouho jsem byla na 
mateřské, a tak jsem se nemohla dia-
logickému věnovat zcela pravidelně. 
Teď se k tomu ale zase dostávám. 
S Evou Čechovou asistuji DJ na KATa-
Pu, což je pro mě zajímavá škola.

ZK: Když jsem KATaP dokončil, dostal 
jsem možnost dělat přísedícího 
asistenta DJ, ale mně to nakonec 
připadalo opravdovější tady. Práci 
v hospodě vidím jako hru. Je to velká 
psychologie a improvizace zároveň. 

Snažím se povzbuzovat hosty k tomu, 
aby spolu komunikovali. Když třeba 
nastane vhodná příležitost, vyzvu je, 
aby své rozhovory propojili. Nakonec, 
dialogickému jsem se věnoval už za 
svých studií na psychologii, jen jsem 
tenkrát nevěděl, že to je dialogické. 
Říkal jsem tomu „jekyll–hydeismus“. 
V hlavě mi jeli dva kluci, kteří se spolu 
hádali a občas se i shodli. Někdy se 
dramaticky dohaduji i s tím nahoře.

HM: Zkouším více méně pravidelně 
už patnáct let. Od té doby, co jsem 
skončila doktorské studium, chodím 
na katedru alespoň jednou týdně. 
Například i proto, že DJ také asistuji, 
a to se bez vlastního zkoušení dělá 
dost špatně.

NŽ: Ne. Dialogické mi nahrazuje jóga. 
Jde tam také o to, aby člověk celo-
životně usiloval o existenci v plné 
přítomnosti. 

V čem například pro vás spočívá kon-
dice, k níž jste se během dlouhodobé-
ho zkoušení dobrali?

TD: Zatím nemohu říct, že bych se do-
brala nějaké konstantní kondice. Ale 
pozoruji, že dlouholetí frekventanti 
DJ jí skutečně vládnou. Co se studia 
na KATaPu týče, je součástí procesu 
zkoušení DJ postupné uvědomování 
si svého vlastního tématu. K jeho 
zpřesňování slouží také například 
autorské čtení, které je důležitou 

1 Autorizované heslo „Dialogické jednání“ si můžete přečíst na internetových stránkách 
www.ivanvyskocil.cz, konkrétně zde: http://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.html. Uvádím 
alespoň jednu z úvodních pasáží hesla: „Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, 
hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem resp. partnery) zpravidla o samotě. Dále pak jde o to, 
učit se a naučit se podobně spontánní, hrající a spoluhrající jednání (chování a prožívání) produ-
kovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (…), za přítomnosti a pozornosti diváků. V situaci, kdy „jako 
kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.“
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součástí výuky na KATaPu. Postupem 
času by se měl student KATaPu naučit 
být v situaci DJ naplno přítomen a uvě-
domovat si vše, co se mu děje jak po 
stránce psychické, tak i tělesné, a vy-
užívat všechny impulsy. Do kvality DJ 
se promítá také pokrok, který student 
udělal v ostatních předmětech. V tom 
mimochodem spočívá podle mě výhoda 
nás, kteří jsme se k dialogickému 
dostali na KATaPu. Když někdo zkouší 
mimo katedru, už nemusí mít tuto 
doprovodnou průpravu. Díky hlasové 
výchově jsem například mohla zkou-
mat, jak poslat hlas do prostoru tak, 
aby se vrátil. Komunikace jednajícího 
s prostorem je pro kvalitní DJ, stejně 
jako pro jakékoli veřejné vystupování, 
klíčová. Což bylo také jedním z hlav-
ních témat mé disertační práce.

HM: Díky tomu, že se dovedu více sou-
středit paralelně na své vystupování 
i na reakce okolí, jsem teď snad lépe 
vybavená k tomu, abych i v banalitě 
dokázala nalézt a zdůraznit přesah, 
který by mohl být zajímavý pro ostatní. 
Dialogické už pro mě není tak plné 
překvapení, jako tomu bylo na začátku, 
protože jsem si postupem času uvě-
domila, že se mi v něm neustále vrací 
několik témat a figur. Hodně mě teď 
zaměstnává otázka, jak to udělat, abych 
se i v této situaci dokázala překvapovat. 
Vyskočil říká, že takové zkoušení může 
být zajímavé právě tím, že si člověk 
začne vytvářet série.

Co nejcennějšího vám studium na 
KATaPu přineslo? 

TD: Objevila jsem vnitřní jistotu v tom, že 
je dobré hledat, otvírat se novým věcem 
a nesnažit se mít všechny problémy 

hned vyřešené. Vyskočil vždycky říkal, 
že absolventi jeho katedry nebudou 
mít připravenou nějakou přihrádku, ale 
budou si muset práci sami vymyslet. 
Snažím se na tom pracovat. Hledat svá 
vnitřní témata i nové výzvy.

ZK: Díky KATaPu jsem se stal harmo-
ničtějším a srozumitelnějším lidem. 
Dokážu teď lépe ovládnout svou hyper-
aktivitu a tendenci předbíhat se v myš-
lenkách. Na přednesu jsem se například 
naučil víc si hrát se slovy a užívat si je. 
A hlavně jsem poznal pana profesora 
a plno dobrých a zajímavých lidí!

HM: Studium mě podpořilo v podnikavos-
ti. Určitě to souvisí i s DJ. Během těch 
let, co ho zkouším, jsem se naučila vní-
mat reálnou situaci spíše jako hru a mít 
nad ní nadhled. To, že mám v hlavě 
zmatek a nevím, odkud začít, je reálný 
problém, a já vidím neskutečné kouzlo 
v možnosti si s ním pohrávat. Tak 
i jinde, když chci něco udělat, nečekám, 
až nastanou nejvhodnější podmínky, 
ale zkouším je sama nastolit.

NŽ: Do určité míry jsem se tam naučil 
improvizaci a pohotové reakci na 
nečekané situace na jevišti. Postupně 
jsem si zvykl na určitý modus, jak se 
mám na jevišti cítit, aby to fungovalo. 
Zbavil jsem se trémy a přišla citlivost 
vůči nápadům. Řekl bych, že se ve mně 
uvolnila hravost. V tom mi pomohl 
především Ivan Vyskočil a Václavka 
Křesadlová. Velmi užitečný mi také 
připadal předmět Improvizace ve více 
lidech, protože jsme si v jeho rámci 
mohli tříbit schopnost naladit se na 
druhého. Také jsem si zkusil psát texty 
na Autorském čtení, což mi připadalo 
jako výborná možnost, kterou bych na 
jiných katedrách asi nedostal.
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V říjnu 2014 oslavilo divadelní studio Farma v jeskyni dvanáctile-
té výročí. V rámci retrospektivního ohlédnutí s názvem Na vlastní 
kůži měli diváci možnost zhlédnout dosavadní tvorbu souboru 
(ať již živě či ze záznamu), dokumenty o hereckých trénincích, 
zkouškách a výzkumných expedicích. Během čtyř dnů soubor 
odehrál čtyři představení (Divadlo, Informátoři, Čekárna a Sclavi), 
uspořádal čtyři videoprojekce (výzkum pod názvem Od toreadorů 
k lobbistům, ukázky z Farmářského tréninku, záznam inscenace 
Sonety temné lásky a dokumentární film Hledání odkazu) a sympo-
zium „Farma v jeskyni střední Evropy“, na němž zazněly čtyři před-
nášky a následovala diskuze. Součástí doprovodného programu 
byly také koncerty, taneční vystoupení, mezinárodní sympozium 
a workshop zaměřený na tvorbu divadelního jazyka.

Oslavy tedy nabídly nejen několik divadelních představení, 
ale také možnost nahlédnout „do zákulisí“. Proč uvozovky? Sou-
bor nám samozřejmě neukázal záběry ze skryté kamery či nás 
nenechal nahlížet skrze klíčovou dírku, ale zcela záměrně zvolil 
ukázky, skrze které se chce divákům prezentovat. Farma v jeskyni 
se neprofiluje jako pouhá divadelní skupina, ale jako výzkumná 
laboratoř, divadelní laboratorium a škola. Divadlo je pro členy 
souboru nástrojem antropologického výzkumu, skrze nějž hledají 
odpovědi na nejzákladnější otázky – jaká je společnost, jaký je 
člověk? Smyslem činnosti Farmy v jeskyni totiž není pouze tvorba 
divadelních inscenací, ale zkoumání sebe samého, objevování 
vzájemného vztahu mezi kulturou a jednotlivcem, společností 
a uměním. S tím je propojená i edukativní činnost – jak režisér, 
tak samotní herci o své činnosti přednášejí a pořádají různé 
(herecké, dramaturgické, interpretační...) dílny, na které zvou 
účastníky z celého světa. Tyto (pro ostatní soubory často vedlejší 
a druhořadé) aktivity samotnou inscenační tvorbu Farmy v jesky-
ni počtem často přesahují. 

O tom, že je hledání tématu, výzkum a proces tvorby důležitější 
než výsledný tvar2, svědčí i počet inscenací, které Farma v jeskyni 
za dvanáct let publiku ukázala. Z devíti inscenací se rázem dosta-
neme na pět, pokud si připomeneme, že Čekárna (2006) vychází 
z Cesty do stanice (2003), Informátoři (2013) z Intervence (2012) 
a WORK DEMO (2007) je spolu s Cestou (2011) (pouhým) kompo-
novaným večerem. Poté zbývá již jen prvotina Sonety temné lásky 
(2002) a dvě oceňované a stále hrané inscenace Sclavi/Emigranto-
va píseň (2005) a Divadlo (2010).

Otázkou je, co pro Farmu v jeskyni znamená výsledný tvar. 
Je to inscenace, divadelní představení nebo spojení jednotlivých 
aktivit – divadla, dokumentů z výzkumu, ukázek z cest, přednášek 

Výzkum 
divadlem
Lenka Veverková

„Uvedomil som si, že to, čo si človek pod 
slovom divadlo predstavuje, je asi niečo 
úplne iné než to, čo my v súbore Farma 
v jeskyni vlastne robíme,“ 1 řekl Viliam 
Dočolomanský, režisér a umělecký 
šéf mezinárodního souboru Farma 
v jeskyni v roce 2013 na přednášce 
nazvané Mimo slovo a limity běžného 
porozumění. Co tedy soubor označující 
se jako „moderní laboratoř“ tvoří a jak 
vůbec k samotné tvorbě přistupuje? 
Jak se prezentuje divákům?
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DOČOLOMANSKÝ, 
V. Mimo slovo a 
limity běžného 

porozumění, 
přednáška TEDx 

Praha, 25. 5. 2013

2
Výsledným tvarem 

zde myslím 
inscenaci, jež se 

předkládá divákovi 
a zároveň mění v 

interakci s publikem..
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a informací, které se divák dočte v programu? A existuje vůbec 
u Farmy v jeskyni něco jako výsledný tvar? Právě díky festivalu 
jsme mohli zjistit, jak jednotlivé inscenace vznikají, kde soubor 
čerpá inspiraci a jak s ní následně nakládá, jak vypadají tréninky 
a jak se vyvíjí proces tvorby.

Práce souboru nevychází z interpretace literatury, dramatic-
kého textu, ale ze zdivadelněné reflexe skutečnosti, kterou jeho 
členové přímo zažívali. Na počátku vzniku inscenace je poznávání 
a průzkum dané kultury přímo v terénu. Herci spolu s režisérem 
vyjíždějí v rámci expedic přímo do míst, v nichž si povídají s ta-
mějšími lidmi, účastní se místních oslav, získávají audiovizuální 
materiál (fotografie, úryvky dopisů, melodie, záznamy písní...), 
zkoumají, pátrají, zaměřují se na kulturní fenomény a zvyklosti 
dané oblasti – v Sonetech temné lásky na andaluské toreadorství, 
flamenco, cikánské písně, fenomén „duende“3, ve Sclavi na osudy 
rusínských vystěhovalců, v Čekárně na transporty Židů ze Sloven-
ska, v Divadle na afrobrazilské karnevaly a princip divadelnosti 
a v Informátorech na činnost nadnárodních korporací a lobbistů. 

Tvorba jedné inscenace někdy trvá více než rok. Na začátku 
není žádný scénář, dopředu není jasné žádné konkrétní téma, jen 
zájem o jistou kulturní oblast. Prvním impulsem přitom může být 
cokoli. Touha poznat život španělského spisovatele Federica Gar-
cíi Lorcy, snaha prozkoumat kulturu Rusínů či například vytvořit 
představení v budově železniční stanice Žilina – Záriečie, ze které 
byli během druhé světové války deportováni Židé ze Slovenska...

Po výpravě za inspirací a poznáním soubor třídí nasbíraný ma-
teriál, hledá cestu k jednotlivým postavám a k možnostem, jak 
z autentického prožitého vytvořit zdivadelněný, scénický příběh. 
Dočolomanský se svým souborem nemá ambici dokumentovat 
faktografické údaje, přinést divákovi dokument, reálný snímek, 
výsek z reality. Nejde ani o literání analýzu jednotlivých textů, 
které soubor při expedicích získá, ale spíše o inspiraci daným té-
matem, prožitkem, empirickou zkušeností. Záznam z cest je poři-
zován především pro pozdější studijní účely. „Záznam nebyl naším 
hlavním cílem, během zkoušení se však ukázal jako nepostradatelný 
pro svou autentičnost (včetně chyb, kterých se například nahrávaný 
zpěvák dopustil). Nejdůležitější bylo vnímat a sdílet přítomný proži-
tek zaznamenávané produkce z hlediska přímé tělesné účasti,“4 vy-
světluje Eliška Vavříková. V přeneseném slova smyslu se na tvorbě 
inscenací podílejí i lidé, s nimiž se Farma v jeskyni setkává během 
svých expedic. Herci se objevováním skryté scéničnosti stávají 
aktivním spoluautorem při tvorbě skrze sebe samé. „Z cudzího, 
nového si vytváríme dennú prax. A vďaka tomu začínáme po chvíli 

objevovať, že tá skúsenosť je aj v nás. Že aj my v sebe máme niečo, 
čo sme dovtedy netušili, že v nás je,“5 tvrdí Dočolomanský.  

S neustálým procesem hledání a objevování různých možností 
divadelního jazyka se Farma v jeskyni snaží obeznámit diváka 
v inscenacích Cesta či WORK DEMO. Obě dvě jsou složené z frag-
mentů – videí z cest, nahrávek, písní, záznamů z tréninků, růz-
ných částí starých inscenací a ukázek částí z nových, ještě nere-
alizovaných projektů. Soubor v nich recykluje inspirační zdroje 
a ukazuje části svých antropologických výzkumů. Právě snímky 
Andaluská zkušenost, Expedice Východní Slovensko, Do nitra Brazílie 
a Infiltrace do Bruselu, které bylo možné zhlédnout v rámci oslav, 
přiblížují proces získávání materiálu pro tvorbu inscenace. Díky 
nim můžeme snadno vidět, proč Farma v jeskyni není dokumen-
tárním divadlem – soubor fakta modifikuje, zdivadelňuje, vybírá 
z nich zajímavé a inspirující momety, které později divákovi pře-
dává v určitém kódu, se kterým si divák musí sám poradit. Stejně 
tak soubor nakládá i s hudbou, která v inscenacích není kopií 
či parafrázovanou interpretací dané látky, Farma v jeskyni své 
hudební zdroje harmonizuje, modernizuje, upravuje a přetváří 
k obrazu svému. Právě na celkovou muzikalitu, souhru a zvýšenou 
koncentraci projevu umělců dbá režisér nejvíce. Všichni členové 
souboru jsou zároveň autory celkového tvaru inscenace. Hudba 
je pro Dočolomanského základním prvkem, bodem, ze kterého 
vychází. Její rytmus, tóny, barva a vibrace jsou východiskem pro 
komunikaci s divákem. Netvoří se zvlášť, do celku se dotváří až 
s akcemi herců na zkouškách. Hudební fragment se stává celistvý 
a naplněný až v součinnosti s hercem, s jeho živou přítomností. 
Divadelní jazyk je formován skrze průzkum muzikality, aktivního 
prozkoumávání hudební látky z různých teritorií – andaluského, 
rusínského, brazilského... Skrze tělesnou artikulaci hledá soubor 
to, co se verbálně nedá vyjádřit. Řečí těla se herci dostávají za 
hranice uchopení pomocí slov. Tak se objevují nové možnosti 
divadelního jazyka. Právě propojením hudebního a fyzického 
divadla Farma v jeskyni velmi intezivně útočí na naše smysly.

Další videoprojekcí, kterou soubor svým divákům nabídl během 
festivalu, byly ukázky z tréninků v projektech Sonety temné lásky, 
Sclavi a Čekárna. Ukázky byly natočeny jako demonstrace a rekon-
strukce, nejde tedy o přímý záznam tehdejšího tréninku. Jedná se 
spíše o jakousi zjednodušenou a estetizovanou prezentaci toho, 
jakými způsoby členové souboru pracují s prostorem, hlasem, 
tělem a ostatními herci. Roli hrál také časový a zároveň metodic-
ký odstup režiséra, jenž tento záznam vytvořil k instruktážním 
účelům. Z jednotlivých tréninků se vybírají tvárné momenty, kte-
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Specificky španělský 
fenomén. Lorca o n ěm 
říká: „Je to tajemná moc, 
kterou všichni cítíme a již 
žádný filozof nedovede 
vysvětlit.“
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ré se dále tranformují do inscenace. Trénink jako takový primárně 
neslouží k předvádění nebo přímému použití pro tvorbu inscenace, 
divákům však  ukazuje postupný vývoj jednotlivých elementů.

Při zkoušení Sonetů temné lásky byl využit princip toreadorského 
tréninku. Kultura zápasníků s býky je nám vzdálená a herci při tré-
ninku využívali nahrávky toreadorů v Rondě. Od původního napo-
dobení s muletou (červená plachta toreadora) se postupuje ke zdi-
vadelnění, zestetizování jednotlivých pohybů. Herci nejprve oddělí 
spodní a vrchní část těla – spodní zůstává nehybná a pevná, zatímco 
vrchní flexibilní a pružná. S tím je samozřejmě spojeno celé držení 
těla, dýchání a rytmus pohybů. Toreador je jaksi uzemněn, pouze 
vrchní část trupu je v pohybu. Tento neznámý stav těla je herci dále 
rozpracováván – reaguje na určité imaginární podněty, později na 
partnera.

Ve Sclavi byly důležitým zdrojem nahrané, zaznamenané intonace 
mluvy a zpěvy písní z nahrávek, které se herci snažili napodobit. 
Pokud herec zvládne imitaci, je možné pohrávat si s tempy, tóny, 
intonací, hlasitostí a výrazem. Herci na základě odposlechnutých 
částí text rozezpívávali s různou silou hlasu a pohrávali si s ní. Z au-
tentického se postupem času stávalo scénické, původní text byl jen 
výchozí inspirací. Postupně se přidávají dvojhlasy, trojhlasy. Cílem 
však není trénovat sborový zpěv, ale vzájemné reakce, paralelní vní-
mání sebe a toho druhého, vzájemný poslech a schopnost „rozply-
nout se“ ve společném znění.

Při práci na inscenaci Čekárna herci zkoumali své tělo ve vztahu 
s prostorem – s podlahou a zdí. Jednotlivé cviky, pohyby a pády herci 
zpomalují a zrychlují, pohrávají si s tempy a silou. Prudkost je stří-
dána jemností a opatrností, rychost a údernost pomalostí a  snahou 
o preciznost. Herci dlouze hledají správnou polohu při pádu těla na 
podlahu, která funguje jako odraziště, rezonátor. Stále dokola, zas 
a znovu padají a zase vstávají. S využitím partnera se herec odráží 
a využívá stěnu jako oporu pro další pokusy – skoky, ataky, převra-
cení se, lehání si a následné sklouzávání, převrácení... Stěna je kol-
mou podlahou, partner je živým, nepředvídatelným faktorem, který 
buď pasivně, nebo aktivně ovlivňuje dění v prostoru. „Záleží, jestli 
ho vpustím k sobě – neznamená to, že ho nevnímám. Můžu ho vnímat 
a nereagovat. Kombinace partnerských elementů s využitím stěny je 
nezbytnou součástí tohoto trojúhelníku,“ vysvětluje Nižník v doku-
mentu. Každý herec si při zkouškách musel najít svůj typ, model, 
kterým se stane. Na základě držení páteře a rytmizace kroků si poté 
vytvořil svou osobitou postavu, která navzájem reagovala s dalšími 
a vytvářela si s nimi vztahy. Pozornost byla soustředěna především 
na kroky, jejich sílu, rytmus, vibraci... díky nimž je možné postavu 

a její vztahy interpretovat i beze slov. Kroky nejsou jen přesu-
nem z místa na místo, ale nesou a musí evokovat různé intence 
(strach, touhu, autoritu, úzkost...) jak v reakci na partnera, tak 
samy o sobě.

Soubor nás nechává nahlédnout za dveře své zkušebny, ale ne 
proto, aby upozornil na pozadí vzniku inscenace, dlouhý výzkum 
a ještě delší tréninky, které finální podobě inscenace předcházely. 
Farma v jeskyni se skrze divadlo snaží o dialog s divákem. Tímto 
otevřením se, poodhalením svých technik a tréninků, mu nabízí 
možnost pochopit více. Soubor si tímto tvoří kompetentnější-
ho partnera v dialogu, který bude inscenacím a především celé 
tvorbě více rozumět. Je jen na nás, zda přijmeme nabízenou ruku 
a ponoříme se spolu se souborem do hledání a objevování, či zda 
budeme jen vnímat jednotlivá představení a nebudeme se zají-
mat, co jim předcházelo.

Tvorbu Farmy v jeskyni sleduji přibližně pět let a můj názor 
nani se stále mění. Nejprve jsem o historii jednotlivých inscenací 
neměla žádné informace, nečetla jsem program, rozhovory ani 
články. Šla jsem na představení a nezajímala se, kde soubor čerpal 
inspiraci, jaký je příběh či téma. Odcházela jsem zmatená, ale 
nadšená. Moc jsem nevěděla, o čem to bylo a co si z toho mám 
vzít, ale pamatuji si, jak moje tělo reagovalo na hudbu, jež je kro-
mě přesné práce s tělem nejdůležitějším komponentem. Sledova-
la jsem precizně natrénované fyzické výstupy, ale často to pro mě 
byl spíše koncert než divadlo – ztrácela jsem se v příběhu, chyběla 
mi narativní linie, po které bych mohla bezpečně kráčet. Ale to 
vůbec nevadilo. Po celou dobu jsem velmi intenzivně vnímala 
rytmus a náladu inscenace. Hlasy herců rezonovaly tak, že mě 
zcela obklopovaly, cítila jsem v nich jasné emoce, které se skoro 
až dotýkaly mého těla. Vystřídalo se u mě spousta pocitů – od 
husí kůže způsobené přílišným napětím, bolesti prstů od křečovi-
tě sevřených rukou, když jsem se bála,  po nepříjemné zamrazení 
v zádech a šťastné a úlevné vydechnutí na konci. Nechala jsem 
se unášet, prostě jsem na sebe celé představení nechala působit. 

Nepoučený divák často odchází zmaten, ale přesto zainte-
resován či emočně zasažen právě viděným. Pokud se rozhodne 
věnovat danému materiálu více času a snaží–li se hledat zdroj, 
ze kterého jednotlivá představení vycházejí, stává se Farmou 
nabízený příběh snáze rozkódovatelný. Soubor tvoří divadlo pro 
„trénovaného“ diváka – alespoň co se divadelních znalostí či em-
patie, jakéhosi citu pro divadelní jazyk, týče. 

Až díky oslavám Na vlastní kůži jsem pochopila tvorbu Farmy 
v jeskyni v celém kontextu. Soubor nemohl udělat pro své diváky 
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nic lepšího, než v rámci dvanáctiletého výročí přiblížit celý proces 
tvorby inscenace. Možnost nahlédnout na jednotlivé inspirační 
zdroje v porovnání s jejich aplikací pro vlastní účely umožnila více 
porozumět tématům, která soubor skrze inscenace předává. V při-
bližně hodinových inscenacích jsou zkoncentrovány jak intenzivní 
fyzické a hlasové tréninky, tak příběhy lidí, zkušenosti a dlouhé 
výzkumy. Primární síla zhlédnutého nevyvane, bohatě vrstvená 
pohybová kompozice se stává čitelnější a po finálním rozkódování 
se odhaluje až jakási přirozená jednoduchost narativu. Soubor sofis-
tikovanými prostředky v podstatě předává ta nejjednodušší sdělení: 
budování a rozpad mezilidského vztahu, vzpomínky na (nikdy ne)
prožitou minulost, ztracení jedince ve světě kladoucím před něj 
skryté či  maskované překážky... I přesto, že soubor vytváří pevně 
kompozičně semknuté inscenace, stále ponechává divákovi dostatek 
volného prostoru pro vlastní projekce či jejich výklad. 

Zdroje: 
  BALLAY, Miroslav. Farma v jeskyni. Vyd. 1. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2012.
  PILÁTOVÁ, J. Hnízdo Grotowského. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. 
  VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis: od etnoscénologického výzkumu k hereckému 
projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi - Emigrantova Píseň. 1. vyd. Praha: KANT - Karel 
Kerlický pro AMU v Praze, 2009.

Studio FARmA v JeSKyni 6 
(Farm in the Cave) založil v roce 2001 slovenský režisér a umělecký 
šéf Viliam Dočolomanský (1975), zakládajícími členy byli herci Eliška 
Vavříková, Hana Varadzinová a Robert Nižník. Stálými členy jsou nyní 
kromě Češek Vavříkové a Varadzinové také Slovenka Anna Kršiaková, 
Francouzka (původně z Vietnamu) Nguyen Minh Hieu a Jun-Wan 
Kim z Jižní Koreje. S ostaními herci, performery, hudebníky a umělci 
Farma spolupracuje externě, nicméně pravidelně. Dočolomanský 
vzhledem ke svému osobitému přístupu k tvorbě potřebuje stabilní 
soubor, který bude zvyklý na jeho režijní práci a bude se pravidelně 
účastnit výzkumů, tvrdě a dlouze trénovat a více než rok souvisle 
připravovat jednu inscenaci. Vytvořil si proto kontinuálně pracující 
divadelní ansámbl po vzoru třetího divadla7 (Teatr Laboratorium, 
Odin Theatre či Gardzienice).8 Sám Dočolomanský se k odkazu Jerzy 
Grotowského a jeho následovníků – Eugenia Barby a Wlodzimierza 
Staniewskeho – často hlásí. „Nepovažujem sa za ich pokračovatelov, 
ale cítim sa byť prislušníkom rodiny týchto divadelníkov,“9 vysvětluje 
režisér, jenž odmítá označení činoherní, taneční, fyzické či hudební 
divadlo (nicméně všechny tyto složky ve svých inscenacích hojně 
využívá). Stejně jako pro Grotowského je i pro Farmu v jeskyni 
důležitá vysoká technická úroveň herectví, které je docíleno inten-
zivními tréninky. Soubor je poněkud oddělen od českého divadel-
ního světa – nemá vlastní divadlo ve smyslu budovy, zázemí, v nemž 
by členové mohli soustavně tvořit a potkávat se svými diváky. Pracu-
jí jiným způsobem než většina českých divadel, a možná proto jsou 
v zahraničí známější než u nás. 

inScenAce FARmy v JeSKyni
Sonety temné lásky (prem. 12. 5. 2002, Palác Akropolis, Praha)
Cesta do stanice (prem. 26. 9. 2003, stanice Žilina-Záriečie)
Sclavi, Emigrantova píseň (prem. 3. 3. 2005, Švandovo divadlo, Praha)
Čekárna (prem. 28. 4. 2006, Roxy/NoD, Praha)
WORK DEMO (prem. 31. 5. 2007, Prostor Preslova 9, Praha)
Divadlo (10. 2. 2010, Prostor Preslova 9, Praha)
Cesta (3. 10. 2011, Ponec, Praha)
Intervence (3.11. 2012, bývalé kasino Pařížská 25, Praha )
Informátoři (1. 4. 2014, Ponec, Praha)
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Federica Garcíi Lorcy. 
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o třetí cestu vedle 
hlavního proudu 
na jedné straně 

a alternativy k němu 
na straně druhé. Třetí 

divadlo hledá smysl 
a samo si ohledává 

řemeslo.

8

PILÁTOVÁ, J. Hnízdo 
Grotowského. Praha: 

Institut umění – 
Divadelní ústav, 2009, 

s. 21-53.

9

BALLAY, M. Farma 
v jeskyni. Vyd. 1. 

Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa, 

2012, s. 15.

4342



Historie domu na 39 Watermill Towd Road
Nemovitost, kterou v roce 1986 Robert Wilson zakoupil a která 
se později změnila ve Watermill Center, bývala dříve výzkumnou 
laboratoří Western Union. Opuštěnou a zchátralou ji v malém 
městečku Water Mill na Long Islandu v 80. letech objevil a Wil-
sonovi ukázal jeho tehdejší asistent. Několikapatrová budova 
porostlá břečťanem vzdáleně připomínala loftová studia v SoHo, 
v nichž tehdy žili a společně tvořili newyorští umělci.

Wilson žil tou dobou již mnoho let v evropském exilu a toužil 
po vlastním centru v USA, kde by mohl zkoušet své prostorově 
náročné projekty a tvořit. Prostorná budova na šestiakrovém 
pozemku jen dvě hodiny cesty od New York City byla přesně to, 
co hledal. Zatímco Wilsonova umělecká nadace Byrd Hoffman 
Foundation stále ještě přemýšlela, jak ze skromných prostředků 
financovat rekonstrukci rozpadajícího se objektu, Wilson začal 
plánovat první léto ve Water Millu a intenzivně pracovat na no-
vých projektech. Jelikož na nákladnou post–modernistickou pře-
stavbu, kterou pro nově zakoupenou nemovitost navrhl, neměla 
nadace dost peněz, rozhodl se pro plán B. Za pomoci přátel, poz-
ději i studentů, kteří s ním přijeli spolupracovat, ji začal vlastními 
silami zvelebovat. Watermill tehdy připomínal staveniště, v němž 
si každý zabral koutek nebo pokoj, jaký se mu líbil, a večeřelo se 
společně u velkého stolu na zahradě. V budově nebyla kuchyně, 
takže se vařilo v provizorně přestavěné garáži a nádobí mylo v la-
voru. Celé léto bylo věnované škrábání omítky, stloukání stolů, 
natírání, vaření a večernímu zkoušení.

Postupně s budovou se měnil i její zamýšlený účel. Původně 
zamýšlené soukromé studio Wilson změnil po vzoru druhé diva-
delní reformy na divadelní laboratoř, kde by mladí umělci a stu-
denti spolupracovali a žili jako vzájemně se ovlivňující komunita. 
V roce 1992 se konalo první letní setkání v tehdy ještě neobyva-
telném Watermillu. Z původních třinácti návštěvníků se během 
dvaceti let stalo asi devadesát, omšelá laboratoř se proměnila 
v moderní prostornou budovu obklopenou zahradami a umělec-
kými díly.

Ačkoliv se během let změnilo mnohé, myšlenka zůstala stejná: 
pět intenzivních týdnů, během nichž mladí lidé pomáhají s úpra-
vami centra a jeho zahrad, společně vstávají, snídají, podílejí se 
na vzniku uměleckých děl i usínají. Na letním programu se setká-
vají převážně tři skupiny lidí: Wilsonovi spolupracovníci, mladí 
umělci, kteří se přihlásili, a lidé, které během roku do centra 
Wilson sám pozval. První skupina je za svoji účast placena, neboť 
tam probíhají počáteční přípravy projektů, na nichž budou poz-

35 dní 
s Robertem 
Wilsonem
Kateřina Holá

V průběhu psaní reportáže o šest 
měsíců starých zážitcích z léta 
stráveného v divadelní laboratoři 
Roberta Wilsona mi práci 
znesnadňovala vlastní paměť i snaha 
eliminovat vliv nepodstatných 
osobních zážitků a nově navázaných 
přátelství na můj úsudek. Snad se mi 
alespoň v prvních dvou podkapitolách 
podařilo podat objektivní zprávu 
o pěti týdnech na mezinárodním 
letním programu ve Watermill Center. 
Co jsem si z léta odnesla já sama a jak 
se změnil můj pohled na práci Boba 
Wilsona, to najdete v části třetí.
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ději spolupracovat. Druhá skupina jsou lidé z celého světa dychtící 
po spolupráci s Robertem Wilsonem, umělecké praxi a zajímavé 
položce do životopisu. Třetí skupina, do níž se řadím i já, jsou lidé 
Wilsonem pozvaní během jeho každoročního působení v diva-
dlech po celé Evropě. Lidé jsou vybírání z různých důvodů, lze jen 
těžko zobecnit, čím Wilsona zaujali. Během stáže ve Stavovském 
divadle u inscenace 1914 bylo nejen mně, ale i mému kolegovi 
Zdeňkovi nabídnuto letního programu se zúčastnit.

Mezinárodní letní program ve Watermill Center
První dva týdny se Watermill připravuje na slavnostní gala večer, 
během něhož se dostaví nejbohatší Newyorčané na prohlídku 
centra, večeři a aukci uměleckých děl, která Wilsonovi pro tento 
účel věnovali známí umělci. Každoroční Watermill Center benefit 
je pro obyvatele Hamptons (oblast Long Islandu, kde se centrum 
nachází) společenskou událostí, neboť se většinou dostaví i Wilso-
novi spolupracovníci, jako jsou například Philip Glass, Lady Gaga, 
Marina Abramović, Rufus Wainwright nebo Jeff Koons. Výtěžek ze 
vstupného a aukce jde spolu se sponzorskými dary na celoroční 
provoz centra. Na této částce závisí existence Watermillu, tudíž 
jsou dvoutýdenní přípravy fyzicky i časově náročné: účastníci 
letního programu mají přijít s návrhy instalací, soch či krátkých 
performancí, vybrané návrhy následně uskutečnit a rozmístit po 
celém pozemku. Zároveň musí zbýt čas na natírání opršelých sto-
lů, sázení nových stromů, upevňování loučí po celém pozemku… 
Wilson se centru věnuje se stejným pedantstvím a precizností, 
kterou lze vystopovat i v jeho inscenacích.

Po gala večeru každé léto následují tři týdny workshopů a pří-
prav nadcházejících Wilsonových projektů: Kniha džunglí v Mi-
láně, opera Satyagraha ve Vilniusu, Faust v Berliner Ensemble, 
opera Tesla in New York v Záhřebu, německá rozhlasová hra The 
Tower of Babel, Garrincha v Sao Paulu... Na výběr je z několika 
inscenací nebo výstav plánovaných na následující dva roky a lidé 
se mohou zúčastnit více workshopů najednou, pokud se časově 
nepřekrývají. Od počátečního přihlížení se člověk často dostane 
k reálným úkolům, od zapisování poznámek ze schůzek po rešerši 
dobových materiálů nebo sepisování Project Books, do nichž se 
zaznamenávají všechny informace o přípravách inscenací. Tyto 
workshopy jsou důvod, proč většina účastníků do Watermillu 
přijela. Nejenže je člověk přítomen skutečně samému počátku 
vzniku inscenace, ale zároveň není vyloučeno, že osvědčíte–li 
se jako asistent scénografie/dramaturgie/produkce, nabídne vám 
někdo z inscenačního týmu možnost spolupráce při skutečném 

zkoušení. Největší šance další spolupráce je především u tzv. 
staging workshopů, během nichž začne Wilson plánovat a s účast-
níky programu nacvičovat choreografii. Je tedy možné, že dotyční 
tanečníci a herci o pár měsíců později pojedou tuto choreografii 
naučit operní pěvce a herce daných divadel.

Každý den ve Watermillu začíná stejně. Ráno se všichni účast-
níci sjedou z okolních domů do centra na snídani a v 9:30 je ranní 
meeting, na němž jim vedoucí letního programu a Wilsonův ligh-
tdesignér AJ Weissbard sdělí denní program. Poté se rozdělí, kdo 
bude ten den pomáhat s přípravou oběda a večeře, kdo bude pro-
stírat, kdo odveze tříděný odpad, kdo bude pomáhat se sázením 
borůvek, kdo pomůže s výrobou zdí do aukčních stanů atd. Poté 
začíná den přesně tak, jak byl rozvržen. Po obligátním úklidu při-
chází práce na zahradě, opravy centra a v ukořistěných volných 
minutách se člověk snaží věnovat svým návrhům na gala večer. 

Ve Watermillu neexistuje volný čas. Den totiž trvá 12 hodin 
a končí večeří v půl desáté večer. Pokud máte navíc službu v ku-
chyni, tak po celodenním plahočení ještě do půl dvanácté myjete 
nádobí po všech účastnících. S velkou pravděpodobností se poté 
ještě v jednom z domů koná až do tří do rána večírek, kam i ti 
nejunavenější účastníci dorazí, aby si po dlouhém dni konečně 
popovídali.

To, co šlo v 90. letech se skupinou stejně naladěných přátel, jde 
jen těžko s desítkami cizích lidí. Osmdesát, někdy i sto lidí může 
společně trávit celé dny a noci, společně usínat, snídat, hrabat 
listí, sázet borůvky, mýt nádobí a tvořit pouze za předpokladu, 
že půjde o skupinu podobných jedinců se stejným cílem. Nadšení 
mladí umělci, kteří se do Watermillu hlásili třikrát, nahlíží na věc 
jinak než ti, kteří nečekané pozvání přijali jen proto, že byli zvě-
daví. Divadelní laboratoř klade velké nároky na fyzickou zdatnost, 
ale také na lidskou psychiku. Unavení lidé pod tlakem jsou často 
frustrováni agilní snaživostí nebo naopak neochotnou leností 
druhých. Přestože ve Watermillu člověk není nikdy sám, mnohdy 
si sám může připadat.

Co mi Watermill dal a vzal
Ve Watermillu se setkávají především lidé jako já, které Wilsono-
va tvorba nějakým způsobem oslovila či zasáhla a přáli si přihlí-
žet samému počátku všech inscenací. O to těžší bylo sledovat, jak 
divadelní produkce reálně vznikají.

Robert Wilson nečte žádnou z předloh ke svým inscenacím. 
Čeští kritici ve svých recenzích inscenace 1914 opírali negativní 
hodnocení mimo jiné o informaci, která vyplynula z rozhovoru 
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rys Wilsonem v Lidových novinách, a to sice že Robert Wilson ani 
Haška ani Karla Krause nečetl. Špatná dramaturgie a právě nezna-
lost knižní předlohy podle nich stály za neúspěchem inscenace. 
Režisérova lhostejnost však tím důvodem není právě proto, že 
Wilson předlohy nečte nikdy a ke všem projektům přistupuje po-
dobně.

Úvodní schůzka na workshopech vždy začíná otázkou smě-
řovanou na dramaturga: ve třech krátkých větách shrnout děj. 
Poté se Wilson zeptá produkčních, jak dlouhá by inscenace měla 
být a jestli divadlo trvá na přestávce. Stanovená délka inscenace 
se rozvrhne do časově přesně vymezených dějství sestávajících 
z částí A, B a C, které pojí společné prvky. Pak zcela náhodně nebo 
na základě asociací začne Wilson malovat návrhy scén a vyplňo-
vat jimi jednotlivá dějství. I každá další choreografie je jen novou 
kompozicí složenou z osvědčených gest a pohybů. Nutně proto 
nastává okamžik, kdy se člověk začne ptát, jak může takto sterilní 
a formalistický přístup vést k inscenaci, která vzbuzuje emoce. 
A jestli je správné mít takový odstup od své práce, pracovat na 
tolika věcech zároveň a nemít k nim žádný hlubší vztah.

Postupem času jsem ale pochopila, že spolu tyto dvě věci prav-
děpodobně nemusí vůbec souviset. Moji naivní představu, že 
kvalitní inscenace musí vycházet z režisérova velkého zájmu nebo 
alespoň rozsáhlé znalosti daného tématu, Wilson ve Watermill 
Centru vyvrátil. Proto se obklopuje výjimečnými lidmi a spoléhá 
na osvědčené dramaturgy, asistenty režie i scénografy, s nimiž 
opakovaně spolupracuje. Ti vystaví konstrukci inscenace, na níž 
pak Wilson může do jisté míry asociativně či spontánně vrst-
vit nápady.

Choreografie vzniká ve Watermillu zcela spontánně na místě. 
Letos při prvních workshopech k opeře Satyagraha se Wilson po-
sadil na židli a se zavřenýma očima minutu přemýšlel. Poté začal 
souvisle a beze slova předvádět, jak bude vypadat choreografie 
hlavní postavy Ghandího v jedné ze scén, aniž by však řekl ve kte-
ré. Tehdy se člověk na okamžik dostává k počátku veškeré Wilso-
novy tvorby, přihlíží výraznému tvůrčímu talentu, který se ovšem 
za ta léta zautomatizoval a zabředl do formální dokonalosti.

Občas mi připadá, že je Bobův mozek složen z tisíců malých 
šuplíků, v nichž jsou uchovány všechny pohyby, okamžiky, vý-
křiky i smích ze všech jeho předchozích projektů. Znáte–li více 
Wilsonových inscenací, lze snadno rozpoznat v jeho tvorbě jakési 
elitářství: inscenacím v Paříži nebo Zurychu je věnována daleko 
větší pozornost, jsou připravovány déle a pečlivěji, než ty v Ru-
munsku či Praze. Letošní říjnová premiéra Les Nègres v pařížském 

divadle Odéon byla například připravována skoro dvojnásob času, 
herci neměli bíle nalíčené tváře a byli oděni v zářivých a lesklých 
kostýmech, což se velmi dlouho v žádné inscenaci neobjevilo. 
Kdežto produkce v Praze či rumunské Craiově jsou si nápadně 
podobné, využívají prakticky shodné video projekce a člověk 
v nich snadno rozpozná již osvědčené principy z inscenací v Ber-
liner Ensemble.

Watermill mě připravil o hodně energie i ideály. S jistotou 
můžu říct, že už nikdy nebudu schopná navštívit Wilsonovu in-
scenaci, aniž bych bedlivě sledovala herecké pohyby, pátrala po 
opakujících se motivech a přemýšlela, jak se technicky jednotlivé 
věci zvládly. Ale to neznamená, že se mi líbí méně nebo že jsem 
k nim kritičtější či naopak shovívavější. Osobně poznat tvůrce, 
jehož tvorba vás nějakým způsobem oslovila, člověku připomene, 
že jaký člověk je nebo jak při své práci postupuje, by nemělo hrát 
roli v našem úsudku. Ale až za další půl rok opadnou posled-
ní zbytky únavy a nepříjemných vzpomínek na dlouhé hodiny 
okopávání borůvek pod červencovým sluncem, tak budu prav-
děpodobně litovat, že jsem se letos na letní program rozhodla 
nepřihlásit. Protože Watermill není místo, kde se zdokonalíte ve 
svém oboru, ani pravděpodobně nezískáte kontakty či pracovní 
nabídky, byť se vám dostane příležitosti mnohé od Wilsona vypo-
zorovat a podílet se na vzniku světových divadelních produkcí. Je 
to však hlavně umělecký tábor, kde zjistíte mnohé o sobě. Naučíte 
se pracovat v týmu pod velkým tlakem a v nevídané časové tísni, 
dokážete zůstat vzhůru celou noc a sešívat kostýmy a přesvědčíte 
se, že je možné tři hodiny sedět na pařezu a kývat hlavou do ryt-
mu cirkusové hudby s dvoukilovou maskou na hlavě (ačkoliv se 
pod maskou možná tiše rozpláčete). Ve Watermillu se dostanete 
na hranice svých psychických sil i fyzických možností, a poté se 
vám podaří je o kousek překročit.

4948



Jak vypadá současná situace Čino-
herního studia v Ústí nad Labem?
Kontinuitu původního Činoherního 
studia teď vytváří spolek Činoherák 
Ústí. To je konglomerát vícero tvůrčích 
tendencí: nejen divadla, ale jsou do 
něj zapojení i výtvarníci nebo filmaři. 
Pro jeho účely jsme dostali od Falconu 
pronajaté prostory bývalého kina Hra-
ničář, kde jsme to upravili a stále ještě 
tam hrajeme. Myslím, že některé věci, 
které jsme tam nazkoušeli, do toho 
prostoru patří. Od ledna jsme se vrátili 
do původní budovy Činoherního studia 
na Střekově a budeme zde dále působit. 
Z finančního hlediska je situace stále 
trochu nejistá, protože zastupitel-
stvo by mělo rozhodnout o rozpočtu 
a o tom, jak to bude fungovat dál, až 
někdy v půlce února. Politická vůle 
tam svým způsobem je, ale konkrétní 
řešení ještě není úplně hotové. Ideální 
by bylo, kdyby na tenhle rok dostal 
Činoherák nějakou dotaci a co nejdříve 
se zapracovalo například na nějakém 
víceletém grantovém systému. 

Na čem podle vás záleží, jak radní 
nakonec rozhodnou?
Asi co je nejschůdnější. Například 
totiž ve chvíli, kdy by to město kupo-
valo v rámci příspěvkové organizace, 
může se dostat do střetu s veřejnými 
zakázkami. A oni ve všech těchto zá-
konných a politických věcech nechtějí 
udělat chybu, protože opozice, která 
nás, tenkrát ještě ve vedení radnice, 
zlikvidovala, má pořád ten samý záměr. 
Je strašně naštvaná, protože prohrála 
volby i na základě téhle kauzy.

Vnímal jste politickou likvidaci 
Činoheráku jako bezprecedentní 

událost, nebo to bylo spíše vyústění 
tendencí, které se v naší společnosti 
projevují už déle?
Tyto snahy byly v Ústí vždycky a Či-
noherák byl vždycky tak trochu natruc 
politikům. Na druhou stranu to není 
jenom v Ústí. Víme, jak se jim velmi 
jednoduše v roce 2004 povedlo zrušit 
divadlo v Karlových Varech. Tyto ten-
dence jsou velice nebezpečné. Spousta 
politiků totiž považuje kulturu za zcela 
zbytný statek, slovy Pavla Béma: „Kul-
tura si na sebe vydělá, a když ne, tak 
nebude existovat.“ Takže ve chvíli, kdy 
by se to v jednom regionu skutečně 
povedlo, vzniká precedens, jak to dě-
lat dál.

Mělo zrušení Činoheráku přímou 
souvislost se společenskou angažo-
vaností tohoto divadla?
Myslím si, že stoprocentně. Já jsem 
jako ředitel až do začátku roku 2013 
v podstatě neměl v komunikaci s měs-
tem problémy. Ačkoli se peníze snižo-
valy, nikdy to nebylo takhle likvidační. 
A potom se určitým osobám šláplo 
na nohu, podala se nějaká trestní 
oznámení na nekalosti a na jevišti se 
mluvilo v hanlivém smyslu o ústeckých 
politických špičkách. A v tu chvíli to 
vypuklo. Naštvali se a rozhodli se, že 
s tím něco udělají.

Jaký je pro vás smysl Činoheráku 
v Ústí? 
Je to jediná činohra v Ústí nad Labem, 
a navíc už od začátku své existence 
divadlo s neuvěřitelnou tradicí jak 
v uvádění moderních dramat, tak ve 
společenském komentáři. Takže má 
tradiční poslání divadla nastavovat 
zrcadlo společnosti. Snažili jsme se 
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S Vladimírem 
Čepkem o roli 
divadla v dnešní 
době a o jiných 
ústeckých 
zajímavostech
Kateřina Součková

Situace kolem zaniklého Činoherního studia v Ústí nad Labem 
se pomalu mění. Protože podle nás v Hybris tato kauza vypovídá 
podstatné věci o vztahu divadla a společnosti v dnešní době, 
požádali jsme o rozhovor dramaturga ústeckého Činoheráku, 
Vladimíra Čepka.
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také Činoherák otevřít všem a nezaměřit 
se úplně úzce nebo vrcholně intelektuál-
ně. Pokoušíme se ale držet na tenké hraně, 
že nejsme zábavné divadlo a máme spole-
čenskou funkci.

Jak konkrétně toto „otevírání divadla 
všem“ vypadá?
Znamená to nehrát jenom české věci nebo 
jenom autorské věci, ale najít si dvě až tři 
dramaturgické linky, které se budou vzá-
jemně doplňovat a vytvářet celkový obraz 
divadla

Mohl byste ty dvě až tři linky pojme-
novat?
Jedna linka je v tom, v čem měl Činoherák 
vždycky tradici: v autorském divadle. To 
znamená v uvádění autorských věcí či 
věcí původních českých, které byly ide-
álně napsány přímo pro Činoherák. Na 
tuhle linku jsme navázali, jelikož jsme 
oba s Johanou Součkovou částečně i píšící 
dramaturgové. Konkrétně jsem přímo pro 
Činoherák dramatizoval s Járou Rudišem 
Aloise Nebela, potom jsme jako poctu 
gangsterkám s Johanou napsali autorskou 
hru Famiglia. Jára Rudiš s Petrem Pýchou 
pro Činoherák napsali hru Strange Love, 
Petr Kolečko napsal Bohové hokej nehrají 
přímo na ústecké prostředí nebo Iva Kles-
tilová Benefici Jaroslava Achaba Heidlera. 
Potom druhá linka, ve které se Činoherák 
vždycky jevil jako perspektivní divadlo, je 
uvádění žhavých současných světových 
novinek. Uváděli jsme v české premiéře 
třeba Johanu Kaptein Láska práce Láska 
práce, Paulu Vogel Jak jsem se učila řídit 
nebo Kieslowského Dekalog.

A třetí linie?
Ta směřuje právě k větší otevřenosti – 
uvádíme klasické tituly ve výrazné režijní 

interpretaci. Jde o to najít režiséra, který 
nepřistoupí k tomu textu tak, jak leží 
a běží, s tím, že ho udělá v dobových kos-
týmech, ale snaží se najít, proč ho v téhle 
době hrát. Zároveň to nemůže být úplně 
přes hlavu, protože kdybychom chtěli text 
celý přepsat, bylo by lepší napsat si novou 
hru.

Všechny linie, které jste teď pojme-
noval, mají navzájem společný důraz 
na aktuálnost. Vnímáte tedy snahu 
o aktuálnost jako smysl dramaturgie, 
kterou děláte?
Určitě. Dělali jsme si radosti, když jsme 
uvedli Romea a Julii čistě v pánském obsa-
zení, ale myslím, že vyjadřování se k sou-
časnosti je stále ještě velmi podstatný 
rys divadla. Sice nejsme úplně nejmladší 
tvůrci, ale pořád ještě ani mně, Filipovi 
Nuckollsovi ani Natálce Deákové nebylo 
čtyřicet a máme určitý drive, kam to celé 
směřovat.

Když mluvíte o aktuálnosti, myslíte to 
v politickém smyslu slova?
Také, ale to je velmi úzce zaměřené a nedá 
se to dělat pořád. Věci, které řeší spole-
čenské problémy současnosti, nemusí 
být zaměřené jenom politicky. Třeba hra 
Bohové hokej nehrají je o sociální situ-
aci části vyloučené populace, která žije 
v Ústí. Znamená to pro nás ale také, ač to 
zní jako protimluv, zabývat se dějinami. 
Děláme třeba představení o divokém od-
sunu v roce 1945. Tahle dějinná událost se 
projektuje do dnešního života Ústí tak, že 
po válce 80 procent ústeckého obyvatel-
stva odešlo a spousta z těch, kteří přišli, 
nemá ve městě kořeny. Tím pádem zájem 
podílet se na společenském a občanském 
životě není až tak zakořeněný a musí se 
znovu vytvářet.   

Zaujalo mě, nakolik ve svém drama-
turgickém plánu (ať už zmíníme třeba 
Krásku z Leenane nebo Kopanec, kde 
v obou případech osudy postavy fatál-
ně ovlivní ubíjející život na vesnici) 
kladete důraz na vliv prostředí. Mys-
líte, že právě prostor Ústí je v tomto 
směru specifický? 
Myslím si, že ano. Ústí se liší od ostat-
ních měst v sudetském prostoru navíc 
ještě tím, že došlo k hlubokému zásahu 
do jeho vnitřní podoby. Důsledně se pro-
sazovaly asanace celých ulic i samotného 
centra. Mezi klasickou starou zástavbou 
stojí moderní nepříliš vzhledné budovy. 
Poslední demolice zdevastovaných, ale 
krásných německých baráků probíhaly 
ještě v roce 1986. Ústecká zajímavost je, 
že tu vyrostlo obchodní centrum Fórum, 
které je architektonicky řešené tak, že 
kopíruje městské hradby. Zatímco se 
všechna města otevírají, Ústí se tak ohra-
dilo proti rozšiřování směrem k Bílině. 
A s tím vším souvisí samozřejmě i tamní 
chemický průmysl a kvalita životního 
prostředí.

V čem se podle vás může divadlo k to-
muto typu problémů vyjadřovat pří-
nosněji než třeba publicistika?
Reportáž či dokument můžou nějak za-
působit, ale většinou staví fakta, zatímco 
divadelní představení zasahuje daleko 
více city. Když uvidíte dokument, jak ně-
kdo někoho zkope, tak vám to sice přijde 
hrozné, ale tím, že je to zprostředkované 
přes nějaké médium, zůstává to daleko. 
I článek je, při vší obrazotvornosti, pořád 
zpráva. Ale když tohle děláte na jevišti, 
ať už naturalisticky nebo skrze nějaký 
symbol, divák je přímým konzumentem, 
nezpracovává věci přes žádnou zeď a pů-
sobí to na něj mnohem silněji.

Ale na druhou stranu může určitou 
distanci způsobit vědomí, že se jedná 
jen o hru, a ne o realitu. Jak pracujete 
například ve vaší inscenaci dokumen-
tárního dramatu Kopanec s tím, že 
vám repliky vystavěné ze skutečných 
výpovědí svědků hrají herci, což z po-
hledu diváka může posunout celou 
událost z drsné reality více směrem 
k fiktivnímu příběhu?
Takhle jsme nad tím nepřemýšleli. Ale 
pracujeme s jedním prostředkem, aby 
to takhle nepůsobilo. Ze začátku pou-
žíváme výslechovou místnost, která je 
přímo před lidmi, a pak používáme dru-
hý prostor, který je snímán kamerou. Ač 
se výpovědi odehrávají jakoby na jevišti, 
lidé je vidí na plátně, čímž nastavíme 
sice divadelní, ale i dokumentární roz-
měr celé věci. Druhý prostor otevřeme až 
v určitou chvíli, takže co člověk vnímal 
jako hrané a dokumentární na něj může 
potom působit jako realita. Právě touto 
změnou divadelního prostředí se oslabí 
efekt, o kterém jste mluvila.

Říkal jste, že doménou divadla oproti 
ostatním médiím je působení na city. 
Ale ve chvíli, kdy dělám společensky 
angažovanou věc, vyjadřuji často 
nějaké jasné stanovisko.  Působím–li 
u toho na divákovy emoce, neberu mu 
tím možnost vnímat dané umělecké 
dílo mnohovýznamově?
To je případ od případu jiné. Zrovna u Ko-
pance, ač se hodně zaměřuje na divákovy 
emoce, nabízí už text sám více různých 
nitek, jak ho vnímat. Jednotlivé doku-
mentární výpovědi se skládají v celkový 
obraz a my se na to tak můžeme podívat 
třeba z pohledu toho, v jakém prostředí ti 
pachatelé vyrostli. Jiné je to pak u textu 
tak odlišného druhu jako například Krás-
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ka z Leenane. Ta by mohla mít vyznění, 
které bude úplně zasahující, ale my se ji 
v tomhle snažíme na konci shodit. Odleh-
čit závěrečným fórkem, který je drobný, 
ale přeruší ten obrovský patos. Pořád se 
snažíme, aby si divák mohl zachovat mož-
nost víceúhlového pohledu.

Máte dojem, že by se v současné době 
nějak změnila pozice a smysl divadla?
V dnešní době je divadlo jedna z forem 
živého umění nabízející reálné zážitky, 
které jsou tady a teď. A myslím divadlo 
nejen v úzkém smyslu slova, ale i obecně 
jako místa setkávání a vytváření spo-
lečné živé vazby jak během divadelního 
představení, tak i po něm. To je důležité 
právě v dnešní době, kdy se lidé uzavírají 
do svých počítačů a do svých vlastních 
realit. Tenhle moment dává divadlu šan-
ci, jak přežít v dnešní době mimořádné 
konkurence. A myslím, že v tom nikdy 
nebude nahrazeno. vlAdimíR ČepeK je dramaturgem 

Činoheráku v Ústí nad Labem a bývalým 
ředitelem a dramaturgem zaniklého 
ústeckého Činoherního studia. Kromě 
Činoheráku působil například i v di-
vadle Rokoko, ve Vinohradském divadle, 
v Západočeském divadle v Chebu či 
v A Studiu Rubín. V jeho dramaturgické 
činnosti je velmi výrazný důraz na 
společenskou aktuálnost uváděných titulů. 
Patří mezi ně například společensko-
kritická Farma zvířat, divadelní hra Bo-
hové hokej nehrají, zabývající se sociální 
situací vyloučené menšiny obyvatel v Ústí, 
či dokumentární drama Kopanec, které 
zpracovává skutečné události kolem 
zavraždění šestnáctiletého hocha neona-
cisty v německé vesnici Potzlow.

5554



Andělé mezi námi
František Langer
Režie: Jan Frič
Úprava: Jan Frič a Tereza Marečková
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Scéna a kostýmy: Iva Němcová
Hudba: Jan Frič a Jakub Kudláč
produkce: Denisa Burešová a Daniela Fialová
Hrají: Ivana Uhlířová, Lukáš Přikazký, Pavla Beretová, 
Jan Meduna, Jiří Panzner, Radovan Klučka, Richard Fiala

aN
al

ýZ
y

1

www.maso-pust.cz/
masopust

2

tamtéž

Namaluj mi 
beránka… 
obětního.
David Košťák

Divadelní společnost Masopust je svědomím českého diva-
dla. Především díky své dramaturgii, která „archeologicky“ 
objevuje přehlížené světové i české klasické hry, ale i díky 
úctě k hodnotám, které má současná společnost tendence 
spíše zpochybňovat. Ve Vytrvalém princi se jednalo o nezlom-
nost víry, Čupakabra představila trest za amorální zabíjení 
jen pro zábavu. Meziválečné drama Františka Langera Andě-
lé mezi námi, které se vedle Periferie a Dvaasedmdesátky řadí 
k jeho hrám o spravedlnosti, se tak zdá být dalším číslem 
v logické řadě repertoáru tohoto divadla. Relativně.

Masopust působí na českých jevištích od roku 2008. Od svého 
vzniku byl spjat s osobností Štěpána Pácla, jenž soubor formoval 
svou „obrazovou režií“1, která se vyjadřuje spíše obrazem než dra-
matickou situací. Společně s dramaturgyní Terezou Marečkovou 
se výběrem titulů pohybovali „v oblasti dramaturgické archeologie 
propojené se současnými tématy.“2 První premiéra Masopustu 
v roce 2010 byla inscenace v Čechách neuváděného romantického 
dramatu Henrika Ibsena Brand/Oheň. V roce 2012 následovala 
premiéra El Príncipe Constante Pedra Calderon de la Barcy, jehož 
se do té doby české divadlo ostýchalo. V červnu 2013 divadlo 
poprvé uvedlo namísto klasického textu dramatizaci současného 
polského románu Olgy Tokarczukové Svůj vůz i pluh veď přes kosti 
mrtvých, jejž adaptovala Lenka Lagronová. Její text Království si 
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Lenky Lagronové sice neodpovídají „archeologické dramaturgii“, 
nicméně se repertoáru Masopustu blíží svým mysticismem, sklo-
nem k symbolismu a tématy, která zkoumají základní morální 
zákony. Andělé mezi námi jsou první inscenací Masopustu, která 
byla svěřena do rukou jinému režisérovi. Jana Friče lze považovat 
za představitele postmoderní režie. Ve svých inscenacích (nezříd-
ka taktéž klasických textů, jako byl Moliérův Tartuffe nebo Ibse-
novy Přízraky) pracuje taktéž obrazově, ale jeho obrazivost pra-
mení více z asociací než z dramaturgického čtení textu. Klasická 
dramata má tendenci destruovat a aktualizuje je spíše popkultur-
ními odkazy a postmoderní klipovitou formou než snahou nalézt 
důsledný výklad tématu ve vztahu k současnosti. S estetikou Ma-
sopustu tedy Frič zákonitě vede svou režií polemiku.

Výběr titulu samotného nicméně tematicky odpovídá nasta-
vené dramaturgii divadla. Modelové drama Františka Langra si 
totiž za hlavní téma bere legitimnost eutanázie, která je současně 
„problémem“, jenž se ve hře řeší. Ústřední postavou dramatické 
předlohy je doktor Mise, který musí převzít zodpovědnost za 
smrt člověka. Jako anděl byl seslán na Zemi s posláním ulevovat 
smrtelně nemocným od bolesti. Není však v jeho schopnostech 
churavé vyléčit. „Nejmenší zázrak by vnesl příšerný chaos do řádů 
určených pro svět.“3 Při setkání s nemocnou Pavlou podléhá lítosti 
nad jejím přáním zbavit se bolestí a milosrdně ji usmrcuje. Přes-
tože plnil přikázání shůry, musí být za své činy trestán lidským 
zákonem. S problematikou eutanazie samotné František Langer 
pracuje dialekticky. Diskuse poroty z lidu před vyřknutím ortelu 
postihuje všechny výhody i nesnáze její legalizace. V jednom se 
však porotci shodnou – ačkoli se snad subjektivně mohou ztotož-
nit s Miseho jednáním, nemohou dovolit, aby jeho nevinou přešlo 
do lidských rukou rozhodnutí, jež dosud náleželo Bohu. Mise je 
vykonavatelem jeho vůle, ale jelikož má podobu člověka, musí 
svou vinu vykoupit trestem. 

Debaty o legitimnosti eutanázie trvají od 18. století dodnes. 
V letech, kdy František Langer hru Andělé mezi námi psal, byl spor 
o asistovanou sebevraždu vyostřený v souvislosti s oběťmi 1. svě-
tové války a vycházel i z neschopnosti tehdejší medicíny poradit 
si s mnohými zraněními. Zdokonalení lékařské péče k dnešnímu 
stavu téma eutanázie zproblematizovalo. V časech, kdy lze vět-
šinu nemocí vyléčit, zmírnit či alespoň stabilizovat, je usmrcení 
pacienta vnímáno jako větší etický přečin než v době, kdy lidé 
museli dožívat v bolestech. Z dnešního hlediska je Miseho roz-
hodnutí Pavlu usmrtit příliš rychlým zřeknutím se zodpovědnosti 

a blíží se vraždě z nedbalosti. Návrh nového trestního zákoníku 
z roku 2006 se k eutanázii na našem území vyjadřoval takto: 
„Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí 
somatickou nemocí, na její vážně míněnou a naléhavou žádost, bude 
potrestán odnětím svobody až na šest let.“4 To, jak se vnímání této 
problematiky posunulo, si tvůrci uvědomují, a proto v inscenaci 
Jana Friče na rozdíl od samotného textu na verbalizovanou disku-
si nedojde a je vyškrtnuta.

Andělé mezi námi divadelní společnosti Masopust začínají jako 
groteskně laděná komedie. Laskavě parodují estetiku českých fil-
mů pro pamětníky (odpovídají době vzniku samotné hry), v nichž 
je samozřejmostí zkostnatělost vážených továrníků a naivistická 
hudba. Hraje se v černobílých kostýmech uniformního střihu pán-
ských obleků a za zvuků prvorepublikových popěvků včetně re-
klamní znělky Baťovy. Inscenace se zprvu drží dramatické předlo-
hy a režie ji zábavně komentuje realizovanými metaforami. Když 
se tanečnice Lída před Misem brání, že i přes své povolání nepo-
strádá morálku, svléká si před ním kabátek a pantomimicky se 
očisťuje jakoby pod tekoucí vodou. Umírající Pavla od samotného 
začátku leží v akváriu – v pomyslném inkubátoru, v němž přežívá, 
a na jeho stěnu si maluje hodiny s ručičkami nastavenými na za 
pět minut dvanáct. Pozornost vůči textu v prvních dvou dějstvích 
Jan Frič projevuje i v případě nenásilných aktualizací. Například 
v jídelně, kde se lze najíst za pět korun, postavy znechuceně jedí 
čínskou polévku.

Tvůrci berou v potaz generační povahu svého „souboru“5 a ví-
cegenerační skupinu rolí řeší především skrze výtvarný znak a ty-
pizaci postav. V případě Andělů mezi námi dochází i ke genderové 
záměně. Obsazení Ivany Uhlířové do role anděla Miseho odpovídá 
zobrazení anděla jako bezpohlavní bytosti. Lída Lukáše Příkazké-
ho je andělem mezi lidmi. Její čistota ji v závěru hry jako jediného 
člověka přivádí před zdi věznice, kde se scházejí andělé truchlící 
nad trestem pro Miseho, a obhajuje tak i rodovou záměnu přiřk-
nutou andělům. Netradiční obsazení ústředních rolí v inscenaci 
nepůsobí ani v jednom případě jako nedostatek. 

Těkavé herectví Ivany Uhlířové, jejíž nejistý úsměv se neustále 
natahuje a smršťuje jako tětiva pod rukama bojácného střelce, 
pomáhá tematizovat postavu na zem příchozího anděla. Její Mise 
je ztracený jedinec, v životě stále ještě čeká na svůj životní úděl. 
Osudovost, s níž ho nakonec přijímá, a jakási ztracenost ostatních 
postav, které svůj úděl dosud nenalezly, z potřeby vyššího poslání 
činí hlavní téma prvního dějství. Lukáš Příkazký jako Lída využívá 
především svého komediálního talentu a prostřednictvím abecedy 

3

LANGER, František: 
Andělé mezi námi. 
Praha: DILIA, 1961. 88 s. 

4

http://cs.wikipedia.
org/wiki/Eutanazie

5

Divadelní společnost 
Masopust nedisponuje 
hereckým souborem, 

v jeho inscenacích 
se nicméně opakují 

tváře spřízněných 
herců: Richard Fiala, 

Radovan Klučka, 
Pavla Beretová, 

Magdalena Borová, 
Jiří Panzner, Lukáš 
Přikazký, Miloslav 

König.
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platonickou oddanost Lídy vůči Misemu. Příkazký uměle klopýtá 
na snad až příliš vysokých podpatkách, ladně omdlévá do cizích 
náručí a úzkostlivě drží kolínka v punčoškách pevně u sebe, aby 
je vstříc Misemu opět vyzývavě roztahoval.

Richard Fiala, Jiří Panzner a Radovan Klučka v inscenaci před-
stavují většinovou společnost a ve výrazném líčení vytvářejí 
panoptikum věčně hladových podnikatelů. Stydí se za jakékoliv 
pohnutky k dobrým skutkům, za který by se dalo považovat i na-
vštěvování jídelny patřící rodičům umírající Pavly. Dobročinnost 
se dnes ale nenosí, zato cynismus ano. Pavlino úmrtí zlehčují 
připsanými morbidními vtipy, ale pak ji se soucitem objímají, 
když se nikdo nedívá. Mezi vedlejšími postavami vyniká Rado-
van Klučka jako profesionální komik, bonviván. Do Baťovy éry 
(jejíž taylorismus tematizuje dokonale strojový obuvník Jiřího 
Panznera) zapadá i díky svým pěveckým výstupům. Umně vytvá-
ří stylizovaný hlasový projev a pracuje s onomatopoickou dikcí 
typickou pro zpěváky meziválečné doby. Anežka Kubátová jako 
nemocná Pavla je rozpustilé dítě, které místo punčocháčů škrtí 
vědomí vlastní smrti. Se stejnou nerozvážností zvolává, že chce 
umřít, a pak že chce zase žít, jako by se rozhodovala mezi tím, 
zda chce zmrzlinu či cukrovou vatu, a vždy zmoudří jen díky vý-
střelům bolesti.

Režisér Jan Frič a dramaturgyně Tereza Marečková intimní 
dialogy mezi Misem a Pavlou, při nichž se Pavla rozhodovala 
mezi životem v bolestech a ulevující smrtí, zkrátili do jediné-
ho kratšího dialogu. V inscenaci nejde v takové míře o Pavlino 
rozhodnutí, jako o přijetí údělu (v jejím případě smrti), jenž by 
ji vysvobodil z prosklené rakve, kterou jí život v nemoci je. Mise 
Ivany Uhlířové svůj úděl smrtonoše již přijal, a proto ji motivuje, 
aby se svému osudu nebránila ani ona. Právě výklad Miseho je 
v tematické rovině největší aktualizací oproti textu Františka 
Langera. Zatímco u něj s usmrcením Pavly váhá a svoji roli „an-
děla smrti“ přijímá až posléze, ve Fričově inscenaci Mise o smrti 
Pavlu sám přesvědčuje. Přichází na svět s jasným údělem a snaží 
se jej naplnit. Zároveň tak představuje jeden úhel pohledu na 
eutanázii z roztříštěného světonázoru (v Belgii či Nizozemsku je 
například eutanázie legalizovaná).

S úmrtím Pavly Mise tedy dosahuje naplnění svého vyššího 
údělu a je připraven přijmout za něj světský trest. Odpoutává se 
od země a společně s ním se odpoutávají tvůrci od třetího dějství 
dramatické předlohy. Jeden z herců přichází k ostatním s fran-
couzským klíčem, označuje jej za klíč inscenační a postupně jej 

přikládá k hlavě každému z herců, aby je osvobodil od jejich do-
savadní pevné stylizace; potažmo tím proměňuje i poetiku celé 
inscenace. Diskusi nad Miseho činem z dramatické předlohy na-
hrazuje debata, jejímž cílem je dobrat se pointy vtipu, jenž zazněl 
v první polovině inscenace: „Jaký je oblíbený nápoj vozíčkářů.“ 
Na zdánlivě jasnou otázku herci při civilní debatě spokojeně na-
cházejí nesprávnou odpověď „Pepsi“6 a jejich smíření je hyperbo-
lou relativistické povahy světa, v němž „každý má svou pravdu“.

Relativitu společenského vědomí Jan Frič nezobrazuje pro-
střednictvím nedramatického dialogu postav, ale „problém“, ty-
pický pro modelové drama, artikuluje pomocí divadelních obrazů. 
Vytváří z nich mozaiku, v níž jednotlivé části znázorňují roztříš-
těnost současné společnosti, ve které se výsledek letité diskuse 
o eutanázii na různých stranách liší. Předmětem debaty však 
v případě inscenace není jen eutanázie samotná, ale právě vztah 
veřejnosti vůči jednotlivci, který usmrtil. Mise se stává „obětním 
beránkem“ moderní společnosti. Musel na sebe vzít vinu, aby se 
zachoval přirozený řád, dle kterého má každá oběť nepřirozené 
smrti svého vraha a ten nesmí uniknout trestu.

Nesourodost dnešního světa tematizuje i scéna – tyčové zářiv-
ky, které dosud přísně vyhraňovaly čtvercový prostor pro hraní, 
jsou na konci inscenace rozebrány, zavěšeny u stěn a jakoby le-
vitují v prostoru (ve tvaru „V“ neboli křídel). Jevištní akce od této 
chvíle v turbulentním tempu střídá přednes naivistické poezie 
s andělskými motivy, pragmatické jurisdikční odsouzení činu 
a náboženský pop, který z Miseho dělá novodobou náboženskou 
ikonu. Jako by inscenace chtěla postihnout i tempo doby, jež se 
od první poloviny minulého století neustále stupňuje. Závěrečný 
pěvecký výstup herci performují v maskách na hudbu Františka 
Škroupa k hymně Kde domov můj?, a v rámci inscenace tak od 
původně realistického dramatu spějí k postmoderní výpovědi 
relativistického světa, který postrádá jednotnou identitu.

Jasnou tvář postrádá i samotná inscenace. Začíná jako stylizo-
vaná, leč věrná adaptace Langerova textu. V duchu předchozích 
inscenací Masopustu v režii Štěpána Pácla se nesoustředí na děj 
ani na psychologii jednotlivých postav, ale především na princip 
obsažený v tematické rovině.  Zatímco však Páclova režie vyu-
žívala zobecnění příběhu k univerzálnějšímu sdělení a potažmo 
moralistickému vyznění, Jan Frič se jakémukoliv kárání vyhýbá. 
Jeho přístup k textu volí místo zobecňování postupné abstraho-
vání. Od dramatické předlohy se v průběhu inscenace vzdaluje 
a obecnou diskusi nahrazuje impresionistickými obrazy – poezie 
o andělských bytostech vyvolává vstřícnost vůči Miseho činu, 

6

Správně je dle vtipu 
oblíbeným nápojem 

vozíčkářů kola.
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nesouhlas je vyjádřen odmítavým odsouzením soudní lavice 
a psychedelické vystoupení fanatické hudební skupiny zavání 
nebezpečnou ikonizací. Konkrétního „obětního beránka“ z po-
čátku inscenace tak Jan Frič svým abstrahováním uzavírá do 
Saint–Exupéryho krabice, do níž si může divák promítnout vlastní 
přístup ke kontroverzní tématice. Frič svou inscenací oslabuje 
mírně moralizační tón Masopustu a hodnoty, s nimiž divadlo 
dosud pracovalo, používá jako svou paletu pro abstraktní malbu 
společnosti, která ztrácí jasné kontury.

Andělé mezi námi mají ve výsledku v rámci dramaturgie divadel-
ní společnosti Masopust nezvykle nejasnou výpověď. Vyšší spra-
vedlnost, již postavy her Františka Langera vnímají téměř jako 
šestý smysl, je v inscenaci Jana Friče alternována potřebou vyšší-
ho údělu, jehož morální správnost není samozřejmá, ale relativní. 
Mise Pavlu usmrcuje, aby ji zbavil bolestí, ale zapomíná přitom na 
morální zodpovědnost. Věří, že jde o jeho poslání, které se neliší 
od povelů shora. Inscenace dle nastavené dramaturgie Masopustu 
pracuje s klasickým tématem a interpretuje jej vzhledem k sou-
časnosti. Téma eutanázie však Jan Frič neproblematizuje drama-
tickým střetem, ale mozaikou, jejíž jednotlivé střepy se navzájem 
popírají. Tradiční hodnoty, jako je úcta k životu, tak inscenace 
zobrazuje optikou dnešního světa. Relativisticky.
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Hýřící 
barvy a lidé 
z maringotek 

Publikace si klade za cíl postihnout nejen proměny tradičního 
cirkusu na našem území v historickém kontextu, ale i  postupný 
vývoj nového cirkusu, a v souvislosti s tím upozornit mimo jiné 
na umělecké skupiny, které se sice výhradně novému cirkusu ne-
věnují, ale mají co do činění s příbuznými a přidruženými žánry. 
I z toho důvodu vychází jako dvojkniha, kterou je možné číst ze 
dvou stran – a snad jen na základě očíslování stránek identifi-
kujeme jejich pořadí. První obsahuje publikaci historika Hanuše 
Jordana s podtitulem Příběh českého cirkusu, po ní z druhé strany 
vazby následuje rozsáhlá studie K českému novému cirkusu Ondře-
je Cihláře. 

Formální části knihy, jako je jmenný a věcný rejstřík, prameny 
a literatura či resumé jsou souhrnně umístěny uprostřed, mezi 
dílčími texty obou autorů. Za užitečnou součást považuji také 
rejstřík cirkusů, skupin, divadel, institucí a festivalů, který je od 
věcného i jmenného rejstříku oddělen. Resumé, které shrnuje cíle 
obou knih, je uvedeno v angličtině, francouzštině a polštině. 

Uzavřený svět kulatého umění
Hanuš Jordan, kurátor cirkusové sbírky divadelního oddělení 
Národního muzea, v úvodu svého exkurzu Příběh českého cirkusu 
konstatuje, že pramenů, ze kterých je možno čerpat během vý-
zkumu o tradičním cirkuse, je a bylo spíše minimum. Je tomu tak 
proto, že cirkusové prostředí je z principu uzavřeným světem, 
do kterého má přístup jen několik stovek zasvěcených. I přesto 
v kapitole nazvané Ústní tradice versus román konfrontuje obecné 
představy o cirkuse načrtnuté známým románem Cirkus Hum-
berto Eduarda Basse (1914) se skutečností a zabývá se mimo jiné 
strukturou personálního obsazení cirkusů tak, jak fungovala dříve 
a jak funguje v dosud kočujících cirkusech dnes. 

Kapitola Loutkářské začátky českého cirkusu upozorňuje na lout-
kářský původ množství českých cirkusáků, kteří až do roku 1948 
patřili do stejné, „nižší“ kategorie umělců jako loutkáři, a z kate-
gorie divadelního umění byli naopak striktně vyjímáni. Konkrétní 
jména dokládá autor jak dobovými prameny, mezi které patří 
plakáty a propagační materiály získané v regionálních muzeích, 
tak autentickými rozhovory s potomky osobností cirkusu. Podob-
ně se v kapitolách První český cirkus v budově a Cirkusová umění 
v dramaturgii pražských letních divadel zabývá prostorovým řeše-
ním cirkusů v historii a tím, jak byly přijímány ze stran běžných 
repertoárových divadel. Již zde také sledujeme linie některých 
důležitých cirkusových rodů a jména, která mají v cirkusovém 

Karolína Macáková

V létě minulého roku vyšla v Nakladatelství 
AMU publikace nazvaná Orbis cirkus. Téměř 
čtyřsetstránkový svazek pojímající souhrnně 
„svět cirkusu“ vznikl jako syntéza dvou 
obsáhlých studií. První se týká tradičního 
cirkusu a jeho vývoje v českých zemích, druhá 
se zabývá problematikou nového cirkusu, 
který je dnes (nejen v našem českém kontextu) 
oblíbeným a divácky vděčným dramatickým 
uměním.1
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žánrů fyzického 
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K českému novému 

cirkusu. Praha: 
Akademie múzických 
umění, 2014, s. 279.)
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světě zvuk dodnes, jako je třeba známý cirkus Kludský.
Za nejzajímavější části Jordanovy sekce knihy považuji rozsa-

hově skromné kapitoly Proměny českého cirkusu od protektorátu po 
znárodnění a Od soukromého ke státnímu. Ty popisují nesnáze čes-
koslovenských cirkusů za socialismu i co obnášelo jejich zestátně-
ní. Přichází s překvapivými informacemi o tom, jak mohlo umění 
natolik nespoutané a volné, jakým to cirkusové je, fungovat s po-
žadavkem zaručeného platu či předepsané pracovní doby. Mělo to 
však i své výhody, mezi které lze počítat třeba „zavedení lékařské 
péče pro lidi od cirkusu a takové vymoženosti, jako závodní ku-
chyně v jedné z maringotek cestujících cirkusů.“2

Jordan se v historickém přehledu nesoustředí na pouhý výčet 
dat, kterými by zatížil čtenáře, snaží se i o zevrubnější postih 
dramaturgické linie a způsobu, jakým se tradiční cirkusy prezen-
tovaly umělecky. Opětovně upozorňuje na jisté nesnáze při práci 
s historickými prameny, především se zpracováním základních 
dat týkajících se cirkusových umělců – „křestní, oddací a úmrtní 
listy“ jsou totiž „roztroušeny podle cirkusových štací.“3 Na tomto 
a mnohých dalších příkladech čtenář snadno dešifruje vědecký, 
ale přesto velmi nadšenecký přístup badatele, který při svých vý-
zkumech nejednou narazil na neprostupnou bariéru uzavřeného 
cirkusového světa. Tyto náznaky však činí Jordanovu publikaci 
o něco osobnější, a tím čtenářsky přitažlivou. 

Příběh českého cirkusu zaujme v prvé řadě tím, že vědecky zpra-
covává téma, o kterém se jinak v českém prostředí příliš nepíše.4 
Poměrnou část historických publikací, ze kterých vychází nebo 
je cituje, napsal buď sám autor, nebo se na jejich vzniku podílel. 
Vychází i z různých rukopisů či záznamů dobové zábavy obecně, 
které se ale netýkají jen cirkusu; další zdroje, ze kterých čerpá, 
jsou pak vzpomínkové biografické knihy očitých svědků cirkuso-
vého života. Studie se tak stává čtenářsky velmi vstřícnou – půso-
bí totiž, stejně jako vystoupení cirkusových umělců, svou oprav-
dovostí autenticky, a to i spikleneckým pomrkáváním na čtenáře, 
jež občas dešifrujeme mezi řádky. Pokud totiž přistoupíme na 
fakt, že je tradiční cirkus skutečně svět sám o sobě a že zástupci 
cirkusáckých generací nejsou samotnému výzkumu vždy zcela 
nakloněni, odpouštíme autorovi některé nejasnosti o dost snáz. 

Cihlářova nejen La Putyka
Autor druhé části knihy, Ondřej Cihlář, se kontinuálně zabývá 
tématem nového cirkusu a titulem K českému novému cirkusu 
navazuje na svou předchozí publikaci, nazvanou jednoduše Nový 

cirkus 5. Pojednává v ní vznik a vývoj nového cirkusu v českých 
zemích v kontextu vývoje evropského i celosvětového, hledá 
prameny, tendence a proudy, které novému cirkusu připravily 
podloží a živnou půdu.

Oproti své předchozí knize se Ondřej Cihlář vydává trochu 
jinou cestou. Nový cirkus je rozšířenou diplomovou prací, kterou 
Cihlář obhájil na Katedře alternativního a loutkového divadla 
a kterou roku 2006 vydalo nakladatelství Pražská scéna; v ní 
podává ucelený přehled toho, co to nový cirkus je a kde a jak je 
možné se s ním setkat. V nejnovější knize se chce víc soustředit 
na samotný vývoj tohoto dramatického umění, přesto se bo-
hužel neubrání opakování; to, co v první publikaci zpracovává 
v jedné kapitole, v té nové rozšiřuje, a některé jiné linie naopak 
ponechává v novější knize rozpracovanější. Na několika místech 
Cihlář cituje sám sebe – ne ale proto, aby mohl citovanou pasáž 
rozšířit, spíše aby nějakou informaci doplnil o příklad. Je tomu 
tak například na straně 280, kde zmiňuje „industriálně punkový 
cirkus Archaos. ‚Proměna studny obrazů v roce 1979 na Cirque 
Baroque symbolicky uzavírá kruh nejvýznamnějších cirkuso-
vých společností, jejichž tvorba změnila novátorský cirkus na 
cirkus nový.“6 Jisté je, že dostal v dvojpublikaci Orbis cirkus větší 
prostor i pro doplnění výkladu obrazovým materiálem – grafika 
knihy doslova hýří barvami a láká i jen k pouhému listování.

Ondřej Cihlář svou knihu, která tvoří asi dvě třetiny svazku, 
dělí do několika kapitol napříč historickým vývojem nového cir-
kusu, potažmo uměními a proudy, které ho ovlivnily. Nevyhýbá 
se zmínkám o tradičním cirkuse – nenarušuje ale prostor náleže-
jící Jordanově analýze, pouze na ni tu a tam odkáže. Zaměřuje se 
na prostředí českých zemí, logicky se však neobejde bez celoev-
ropského kontextu. Věnuje se tendencím mířícím od potulných 
loutkářů a kočujících umělců, odkud se dostává až k počátkům 
tradičního cirkusu, který se v průběhu 18. století nejprve rozšířil 
v Anglii. Postupně se dotkne evropské meziválečné avantgardy, 
podrobněji pak týchž tendencí u nás. Velký prostor věnuje době 
poválečné, přes socialistickou éru a směry příbuzné cirkusu, 
které se rozvíjely až do převratu. Výrazně akcentuje slavnou éru 
české pantomimy od Ladislava Fialky přes tzv. druhou gene-
raci reprezentovanou Ctiborem Turbou, Borisem Hybnerem či 
později Bolkem Polívkou. V posledních kapitolách nazvaných 
Cirk La Putyka – vlajková loď českého nového cirkusu a tvorba jeho 
principála, Obludárium bratří Formanů a Cirkusová plovárna dává 
poměrně velký prostor několika předním českým souborům tvo-
řícím v současnosti, jmenovitě například Cirku La Putyka, který 
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je u nás od svého vzniku nejvýraznějším zástupcem tohoto umě-
ní, Divadlu bratří Formanů a souboru bra(Tři) v tricku. 

V úvodu Cihlář rozvíjí jednoduchou myšlenku, že dnes prak-
ticky vše, co se zdá být k neuvěření a co stojí mimo naše chápání, 
nebo je křiklavé, pestré a rozjívené, nazýváme v přeneseném slova 
smyslu cirkusem. Odjakživa tak bylo úkolem cirkusu především 
vyvolávat v divácích intenzivní emoce, vyvádět je z klidu, překva-
povat a vršit na sebe skládanku neobvyklého, nevídaného, neslý-
chaného. V tomto kontextu nezapomene v historickém přehledu 
zmínit tzv. obludária či kabinety zvláštností, které těžily zejména 
ze zvláštností přírody, či to alespoň předstíraly. Ty pak předváděly 
vousaté ženy, hadí ženy, černošky se žirafími krky a další defekty.

Podstatný posun přitom spatřuji v tom, že v novém cirkusu jde 
především o skutečné schopnosti, které diváky naživo, tady a teď, 
uvádějí v úžas. Nic, co vzniklo přičiněním přírody jako defekt 
nebo zvláštnost do nového cirkusu nepatří, protože to nevypo-
vídá ani tak o schopnostech, jako spíše o náhodě. A proto jej na 
pomyslné cirkusové škále můžeme někdy vnímat až jako protiklad 
cirkusu původního – nový cirkus předvádí schopnosti, dovednosti 
a umění, které mají způsobit zatajený dech, často také v iluziv-
ní rovině divadelního představení, která pod šapitó tradičního 
cirkusu nemívá místo. A tak přesto, že jsou artistní dovednosti 
v představeních nového cirkusu zásadní, mívají dějový rámec, do 
kterého je tvůrci zasazují.

Historické části Cihlářovy publikace mají sklon působit přes-
příliš didakticky. Čtenář sice získává všeobecný pojem o tom, co 
se v historii českého nového cirkusu dělo, ovšem kromě obecných 
informací a množství obrazového materiálu není přesah až tak 
velký. Dočteme se kromě jiného, že si s myšlenkou cirkusu po-
hrával nejeden tvůrce, mezi těmi předními třeba Jiří Frejka, který 
„zakládá na podzim roku 1925 Osvobozené divadlo, pojmenované 
podle dřívějšího volného překladu německého vydání Tairova 
spisu Odpoutané divadlo. (…) Od ledna 1926 se soubor stal diva-
delní sekcí Devětsilu a 8. února se v divadle Na Slupi uvedl před-
stavením Aristofanovy komedie Když ženy něco slaví a režijně 
přepracovanou reprízou Cirkusu Dandin.“7 Poměrně rozsáhlý pro-
stor věnuje i „verbálním“ klauniádám Voskovce a Wericha, jejichž 
princip porovnává se slavnými francouzskými inspirátory bratry 
Fratellini, a blíže specifikuje způsob jejich práce, který byl tehdy 
pro pantomimu a klaunství novátorským: „V+W svou stylizací do 
klaunů – a jejich faktickým vytvořením – dokázali, že cirkusová 
disciplína, která je nejčastěji fyzického charakteru – a to i v pří-
padě klaunů –, může být stejně mistrovská, i když je jako v jejich 

případě ‚pouze‘ verbální.“8 Nedá se tedy říct, že by tendence po-
stupně vedoucí k jeho předmětu zájmu vůbec neproblematizoval. 
U většiny z nich se ale do hlubší analýzy nepouští, a tak zajíma-
vou informaci často velmi rychle překryje nějaká jiná, nová. 

Během čtení nabýváme spíše dojmu, jako by si i samotný text 
vypůjčil něco z cirkusové neuspořádanosti a rozjásanosti. Popis 
období až po 1. světovou válku působí tezovitě, neuspořádaně, 
a hlavně nenabízí detailnější vhled do problematiky. Autor sice 
pracuje s četnými prameny a předkládané informace v žádném 
případě nepochází z jediného zdroje, naopak se inspiruje, kde 
může. Pro studenta divadelní fakulty či odborníka v oboru je 
ale v knize málo nových podnětů. Cihlář cituje známé publikace 
mapující divadelní historii, kromě jiných Francouzskou divadelní 
reformu či Herce v moderním divadle Jana Hyvnara. Informace ze-
stručňuje a předkládá je čtenáři jako nesouvislé rozevláté třásně 
na kostýmu cirkusové krasojezdkyně. Čtenářsky jsem tyto pasáže 
proto chápala spíše jako nutné podhoubí ústředního bodu pub-
likace, který má přijít později. Nutno říci, že podhoubí poněkud 
obsáhlé a nepoměrné vzhledem k posledním kapitolám knihy, 
které se tématu věnují zevrubněji. Tématu, na něž jako bychom 
celou dobu čekali nejen my, ale i samotný autor. Čtenář, protože 
je vzhledem k prezentaci knihy vnímá jako hlavní důvod, proč si 
knihu zakoupit; autor, protože se konečně dostává ke „svému“ 
tématu, kvůli kterému celou studii napsal. 

V kapitolách, v nichž se autor konečně obrací k současným 
tendencím v novém cirkuse, se stylistika textu radikálně promě-
ňuje. Z distancovaného a nezúčastněného se stává textem ovliv-
něným vlastní diváckou zkušeností. Divadelní zážitky jsou ještě 
i ve vzpomínkách živé, provokující a podněcující. Cihlář barvitě 
popisuje dramaturgii i výkony artistů v inscenacích a pouští se 
do propracované analýzy témat i dílčích částí inscenací. Zápalem 
patrným z textu těchto několika kapitol může autor velmi snadno 
strhnout také čtenáře. 

Pro takového recipienta, který je současně aktivním divákem, 
bude zřejmě poutavá kapitola nazvaná Cirk La Putyka – vlajko-
vá loď českého nového cirkusu a tvorba jeho principála. Oblíbená 
inscenace La Putyka, která celému spolku dala také jeho jméno, 
vznikla roku 2010 pod vedením principála Rostislava Nováka a za 
režijního dohledu SKUTR. Specifická byla nejen nezvykle vysokou 
úrovní artistických výkonů (kterou Cihlář zdůrazňuje především), 
ale právě i dramaturgickou skladbou, kde do sebe jednotlivé 
příběhy zasazené do hospodské dějové linie skvěle zapadaly, 
vyplývaly jeden z druhého a nebudily ani v nejmenším dojem 
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nahodilosti. Cihlář se ale v oddílu knihy nevěnuje jen známé La 
Putyce – rozebírá i projekty, které přišly před ní. Zaujme one–
man show 8 – polib prdel kosům, kterou Cihlář pojmenovává jako 
„Novákovo vypořádání se s nejistou pozicí herce a odpovědností 
k rodinné divadelní tradici.“9 Rostislava Nováka vyzdvihuje jako 
schopného producenta i uměleckého vedoucího, který má poten-
ciál úroveň českého cirkusu přibližovat evropské úrovni.

Ondřej Cihlář konstatuje, že na cestě k novému cirkusu nám 
v České republice ještě leccos chybí. Upozorňuje však mimo jiné 
na fungování souborů, které si díky vynalézavosti a rafinované-
mu kombinování s divadlem, hudbou či tancem mohou „vystačit 
s dovednostmi, kterých dosahují čeští umělci, jak dokazují insce-
nace Plovárna a Obludárium.“10 V poslední době se navíc vyrojilo 
i množství festivalů a událostí, které svůj program výhradně či 
velkou měrou na novém cirkusu zakládají.11 Na scéně tak máme 
průkopníky, kteří úroveň nového cirkusu kontinuálně zvyšují. 

Čtenář si díky Cihlářovu výkladu některé nedostatky (například 
méně možností vysokoškolského vzdělávání v oblasti nového cir-
kusu) uvědomuje a vnímá i náznak tendencí, které mohou v bu-
doucnu tyto problémy u nás řešit. Jsou jimi fungování různých 
tréninkových center, mezinárodní výměny či postupné zvyšování 
úrovně nejen fyzických dovedností artistů, ale i celkového zázemí 
nového cirkusu. Publikace tak může být dobrým vodítkem pro 
ty, kteří chtějí o stavu nového cirkusu v Česku dostat ucelenou 
zprávu.

Tradice i novátorství
Formální úprava knihy – tedy její barevnost a neuspořádanost 
– nám částečně odpovídá na otázku, kdo je jejím cílovým čtená-
řem. Je určena nadšencům nového cirkusu, kteří se chtějí dočíst 
něco o jeho vývoji, ale představu si i doplnit o výraznou vizualiza-
ci – obrazová příloha je totiž skutečně bohatá. Částečně má am-
bici oslovit i odbornou veřejnost, ať už se jedná o divadelní kruhy, 
nebo obecně o uměnovědce. Objemný svazek, který předkládá 
dvě knihy v jedné, disponuje bohatým obrazovým materiálem 
a slibuje napomoci orientovat se v tématu cirkus a nový cirkus 
na našem území. Orbis cirkus vyvolává až jakousi touhu mít právě 
tuto knihu ve své knihovně. Natolik je po grafické stránce výrazně 
zpracovaná. 

Jako zásadní se jeví otázka po vzájemné souvislosti obou stu-
dií, které byly propojeny do dvouvydání. Nabízí na jedné straně 
pohled historika a kurátora cirkusové sbírky (ne ale divadelního 

vědce), na druhé straně vklad praktického divadelníka – drama-
turga a režiséra, tedy také ne teatrologa. I proto kniha vykazuje 
jisté nesrovnalosti: ve stati Hanuše Jordana je znát důsledná prá-
ce s hmotnými prameny i literaturou, a to i přes četná přiznání 
neúspěchu bádání či neúplnosti informace; u Cihláře, který měl 
naopak pramenů k dispozici hodně, sledujeme zmíněnou roz-
tříštěnost a tendenci odbýt si nejprve povinný historický přehled, 
a až pak se pustit do analýzy toho, co je evidentně jeho hlavním 
cílem. S přihlédnutím k autorově dřívější publikaci je však nutné 
podotknout, že se v tomto případě soustředí spíše na to, co je pro 
něj v rámci daného tématu zajímavé, a konkrétněji se jako autor 
i divadelní praktik profiluje. Užší vymezení problematiky tak hod-
notím kladně. 

Obě linie knihy se po sloučení do jednoho jediného celku na-
vzájem přetlačují a není jasné, která z nich měla být tou hlavní. 
Zároveň se obě potýkají s určitou tendencí téma popularizovat – 
ať už Jordan drobnými odkazy na svůj autorský zájem na tématu, 
nebo Cihlář akcentem na tvorbu divadelních skupin činných 
v současnosti, a tedy bez možnosti hodnotit je dostatečně s od-
stupem. Kde si tedy může publikace Orbis cirkus hledat svou čte-
nářskou obec? Především mezi příznivci nového cirkusu, kterým 
přinese ucelený pohled do jeho historie, a pak také mezi studenty 
pohybujícími se kolem divadla. Až poté mezi zájemci o cirkus 
tradiční. Ten spíše funkčně doplňuje celkovou mozaiku, ve kte-
ré však, i přes svůj momentální větší či menší úpadek, nemůže 
chybět.
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9
tamtéž, s. 308.
10

CIHLÁŘ, O.K českému 
novému cirkusu. In: Orbis 
cirkus. 1. vyd. Praha: 
Akademie múzických 
umění, 2014, s. 305. / 
tamtéž, s. 305. 

11

Jak Cihlář poznamenává, 
vůbec největší 
přehlídka nového 
cirkusu na našem území 
nás zřejmě v průběhu 
tohoto roku teprve čeká. 
Měla by se uskutečnit 
v rámci projektu Plzeň 
2015 – evropské hlavní 
město kultury – do 
Plzně se mají v průběhu 
celého roku sjíždět 
světoznámí artisté 
a soubory nového 
cirkusu z Francie, 
Španělska, Itálie či 
Kanady.
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Bůh? 
Člověk?

hra

BARBORA HANČILOVá

Narozena 1993, studuje na DAMU třetím 
rokem činoherní režiidramaturgii.

Překládá z angličtiny (Leninovi balzamovači, 
muzikál Velký Houdini, právě pracuje na hře 
od Lucy Prebble  The Effect). Píše (Kai Abe 
2011 uváděno ve Studiu Švandova divadla, 
aktovka Chrám součástí scénického čtení 
v projektu Nádraží letí, krátké rozhlasovky 
pro festival Zlomvaz Chlapec, Mladík, Muž 
a Stařec, amatérské uvedení Matičky Francie).

1. SETKáNÍ PO LETECH

Ulice.
Mose stojí u trafiky, pročítá noviny.

Daimon: Vidím, že ses dostal na první 
stranu, gratulace.

Mose: Kdo sakra jste a co – Daimone? Jsi 
to ty? Co tu děláš?

Daimon: Kupuju si noviny. S tvym obli-
čejem na nich. Dosáhnul jsi toho, co 
jsi chtěl. Pan poslanec, co zavádí kon-
troverzní reformy. Krásný entré.

Mose: Daimone? Jak je možný, že jsi 
tady?

Daimon: Možný to asi bude, když tu 
stojim. Trochu moc najednou, co?

Mose: Asi potřebuju panáka. Ani nevíš, 
jak rád tě vidim. Dáš si se mnou, že jo?

Daimon: Zase panáka? Přesně to samý 
jsi navrhnul před deseti lety.

Mose: Doufal jsem, že to zabere i tento-
krát. A opravdu ho potřebuju. Daimon 
udělá pro něj typické gesto, vnitřním 
zápěstím se podrbe na spánku a křivě se 
usměje. Jsi to ty.

Daimon: Kdo jinej. Pořád ten samej 
Daimon, kterýho jsi viděl naposled po 
matuře.

Mose: U auta, to jsme se… loučili. Jak to, 

PERSONAE DRAMATIS:
Mose — politik, muž s vizí
Daimon — jeho milenec, bývalý 

spolužák ze střední, 10 let se 
neviděli; teoretik–ekonom, spi-
sovatel, žurnalista

Popula — Moseho manželka

CHRONOTOP
V průběhu 8 let.
Většina scén vystačí s postelí vpra-
vo, dveřmi nalevo: hotelový pokoj.
První scéna se odehrává na ulici.
Dále: Moseho pracovna, obývací 
pokoj u Moseho a Populy.
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Baže jsi tady? Já to nechápu.
Daimon:  Vážně potřebuješ panáka. 

Tady, v tomhle městě, jsem byl celou 
dobu.

Mose: Tady?
Daimon: Ano, tady. Tohle je docela vel-

ký město, Mose.
Mose: Ale, co jsi celou tu dobu dělal?
Daimon: Míň zajímavý, než to, co se 

dělo s tebou. Víceméně jsem hlavně 
psal.

Mose: Jak?
Daimon: Propiskou. Ne, Mose, pod 

pseudonymem. To, co jsme na střední 
napsali spolu, bylo první. Píšu dál. 
Články o politice, ekonomie, nějaký ty 
romány.

Mose: Myslel jsem, že když jsme vydali 
tu knížku pod tvým jménem, tak že jsi 
to neunesl.

Daimon: Neunesl. Vydal jsi ji ty.
Mose: Byla to blbost. Já…
Daimon: Neomlouvej se. K ničemu to 

není. Tehdy to taky ničemu nepomoh-
lo. A teď už je to navíc úplně jedno. 
Mám svoje soukromí, nikdo na mě 
pozornost nestrhne. Zato ty jí máš až 
dost.

Mose: To ano. Nevím, jak se chovat.
Daimon: Jako jsi to dělal vždycky. Tvářit 

se jistě a neohlížet se na ostatní. Šlo 
ti to.

Mose: Před tebou mi to nešlo nikdy.
Daimon: Třeba se to ještě naučíš.
Mose: Takže jsi mi odpustil?
Daimon: Nikdy jsem ti nic nevyčítal. 

Myslel sis, že když ji vydáš, uděláš mi 
tím radost. Ale já nejsem jako ty.

Mose: Já vím. Chyběl jsi mi.
Daimon: Ale houby. 
Mose: Vážně. A teď si se mnou dáš pa-

náka.
Daimon: Platíš.

2. DO ČELA 

Mose vchází do zpustlého hotelového 
pokoje, postel vpravo, dveře vlevo, stejně 
jako zrcadlo.

Mose: Daimone, kde jsi?
Daimon: Tady. Kde bych byl? Zastrčený 

v malém zastrčeném hotýlku.
Mose: Díky bohu, že jsi přišel.
Daimon: Poděkuj mně. Stalo se něco? 

Máš špínu na kolenou.
Mose: Upadl jsem. A rozlil kafe. Já… 

(neví, co říct, po chvíli):
Daimon: Ty?
Mose: Ne, já ne. Nejde o mě. Rieger od-

stoupil. Našli mu kostlivce ve skříni. 
Nebo kostlivečku, nějaká malá holka. 
Prej s ní něco měl.

Daimon: Abdikoval? Ale to je přece 
úžasný! Znamená to, co si myslím?

Mose: Mám ho nahradit. Ten pitomec se 
v takovou chvíli nechá zdiskreditovat 
a já… Já mám víst stranu do voleb!

Daimon: Máš úplně ten samej výraz 
jako před rokem. Nevim, jestli jsi byl 
víc vyděšenej, že mě vidíš, nebo že ti 
přijali reformy. 

Mose. Panebože, já budu…
Daimon: Koupelna je vedle. (Dávivý zvuk 

se neozve, Mose pouze hyperventiluje) 
V pořádku? To je vtipný. Kdyby před 
rokem ty reformy nepřijali, nemohl 
bys víst v osmadvaceti stranu do vo-
leb. 

Mose: Ježiš, já jsem blbec. Teď si budou 
všichni myslet, že jsem to navrhnul 
kvůli sobě.

Daimon: A ne? Ne, samozřejmě, dělám 
si srandu. Neboj, ty je přesvědčíš.

Mose: Jak? Proč tu tak klidně sedíš?
Daimon: Jeden z nás musí zůstat v klidu. 

A ty hysterčíš.

Mose: Nehysterčim. Sumíruju fakta. 
Nikoho nepřesvědčim. Všichni si my-
slej, že mám obrovský sebevědomí 
a nervy ze železa. Blbost. A řečnit 
pořádně neumim. Nikdy jsem nikoho 
nepřesvědčil.

Daimon: Dovolím si nesouhlasit, pane. 
Za prvé. Ale posaďte se, posaďte, bude 
to na delší proslov. Powerpointovka 
nebude. Před jedenácti lety na nud-
ném večírku Nory Wedekindové jste 
umluvil mé nevinné osmnáctileté 
já, aby si s vámi dalo panáka, ačkoli 
za a) má osoba v té době nepila a za 
b) vás téměř neznala. Za druhé jste 
mou osobu během jediné noci donutil 
změnit názor na finanční politiku. 
(Suše) Za třetí ty reformy. A za čtvrté 
jste mě před rokem přesvědčil, jak jste 
to sám nazval, „dát si panáka“.

Mose: Vždyť jsme si ho taky dali! A já ho 
fakt potřeboval.

Daimon: Já vim, bál ses mě. Protože 
takovej stydlivej spisovatel je vždycky 
děsivější než kdejakej ministr. Úplnej 
upír!

Mose: (se směje, Daimon se po něm sápe) 
Ne, nekousat! Bylo by to vidět.

Daimon: (se odtáhne) Odkdy se bojíš, 
kdo co uvidí.

Mose: Od tý doby, co má bejt můj ksicht 
úplně všude.

Daimon: To byl i doteď. Ve straně 
správně usoudili, že máš přitažlivější 
obličej než kolega Rieger. Možná si tu 
lolitku vymysleli, abys ho mohl za-
stoupit. Chtěli hezčí anfas.

Mose: A já doufal, že by to bylo kvůli 
mejm vlastnostem a přirozenýmu 
charismatu.

Daimon: Neztrácej naději, to přijde 
s věkem.

Mose: Myslíš, že mě vážně chtěj jenom 

jako figurku?
Daimon: I kdyby, tak jim aspoň ukážeš, 

že jsi něco víc. Jsi příšerně napnutej, 
uvolni se.?

Mose: To nejde, jsem ve stresu.
Daimon: Logicky. A přesně proto ti ří-

kám, aby ses uvolnil. Jak jsi kdy mohl 
někoho uargumentovat je nad moje 
chápání.

Mose: Vidíš? To je ono. A to mám bejt 
lídr.

Daimon: (si zakrývá obličej, to zas něco 
řekl) Argumentace neznamená schop-
nost vést. K tomu je charisma.

Mose: Teď jsi říkal, že to přijde s věkem.
Daimon: Je to v tobě. Vim, jak se na tebe 

lidi dívaj, když si před ně stoupneš. 
Hltaj každý tvoje slovo. Chceš nemilý 
reformy a jim to nevadí, protože to 
říkáš ty.

Mose: Ne já, moje naučená, oblíbená 
maska. 

Daimon: Pojď sem. (postaví se před zrca-
dlo) Co vidíš.

Mose: Nás.
Daimon: Správně, protože jenom to 

existuje. My.
Mose: My, Harald VIII. 
Daimon: Ale kuš. 
Mose: Někdy, když mám projev, mám 

pocit, jako bys tam stál se mnou. Ale 
přitom se vídáme jen takhle. (indikuje 
na hotelový pokoj okolo)

Daimon: Možná spolu jednou budeme 
moct stát i před lidma.

Mose: Ne, to nepůjde.
Daimon: Neříkám teď. Teď se musíš sou-

středit na svoji image. Já vim. Musíš si 
kolem sebe postavit hezkej vzdušnej 
zámeček.

Mose: Řek bych spíš nasadit si masku… 
(zašklebí se do zrcadla) Co myslíš?

Daimon: No, ten úsměv musíš ještě tro-
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Bachu natrénovat. Znáš to, úsměv, nejú-
činnější obrana proti kritice.

Mose: Ale já si nebělim zuby, to bych je 
dost neoslnil. Ne, vážně, chce to něco 
novýho. Když se mění lídr, musí se 
změnit i ten zbytek. Strana pořád stej-
ná, vnějšek lehce upravenej.

Daimon: Nahodit si fasádu.
Mose: Novej slogan, novej program, 

novej lídr. Úderný. Možná bych to moh 
jako novej slogan rovnou přijmout. 

Daimon: To nemyslíš vážně!
Mose: Ne, nemyslim, i když dneska mi 

přijde možný úplně všecko. 
Daimon: Tak když je možný všecko, tak 

to ten slogan snad sesmolíš, ne?
Mose: Zas až takovej optimista bych 

nebyl. Šance, že by mě dneska políbila 
múza, jsou minimální. (Daimon mu dá 
pusu na tvář a zasměje se)

Daimon: Tak to by bylo, a teď do práce. 
Stačí, když si vzpomeneš na to, co mi 
vždycky vykládáš o léčení nemocný 
ekonomiky. Stejně půlku dne jenom 
vymejšlíš zásady, který by vyvedly 
zemi z krize.

Mose: Nevim, do jaký míry by byly tyhle 
zásady pro lidi přitažlivý.

Daimon: Dost, Mose. Znám tě. Stačí to 
hezky formulovat. Znám tě. Narodil 
ses, abys tuhle zemičku postavil na 
nohy. Seš rozenej vůdce. 

Mose: Představ si to. Ze skomírající eko-
nomiky se vyšvihnout na horní příčku. 
Stačilo by splnit pár jednoduchejch 
bodů programu, který by byly jasný, 
ale mohly znamenat cokoli. Byl bych 
ten, co je vyved do země zaslíbený. 
Osamostatnit se, omezit závislost na 
exportu, přestat se ohlížet přes rame-
no. Co se směješ?

Daimon: Měl jsem pravdu, rozenej ta-
lent, vůdce karavany. Úplně stejně jsi 

řečnil, když jsme dávali dohromady 
ten náš manifest. Škoda, žes to radši 
nevydal sám, tobě by ta pozornost jen 
svědčila.

Mose: Copak mi nikdy neodpustíš, že 
jsem to vydal pod tvým jménem?

Daimon: Neptej se furt, nebaví mě po-
každý znovu odpovídat, že už je to 
promlčený. Ostatně byla to docela 
dobrá knížka. Sice příšerně naivní, 
ale milá. Tentokrát spolu vymyslíme 
program, zatraceně dobrej. A ty ho 
prosadíš.

Mose: Nemohl bys to uveřejnit radši ty 
v časopise? Mohl bys psát vysloveně 
pro stranu.

Daimon: Ne, děkuju pěkně. To je tvůj 
boj. A nechci se muset hlídat v tom, co 
napíšu. 

Mose: Fajn. Tak mi pomůžeš vybrat ty 
nejlepší myšlenky. A trošku je stylis-
ticky oprášit.

Daimon: Dáš jim deset svejch nejlepších 
zásad. 10 přikázání, podle kterejch se 
budou moct všichni řídit. Malý do-
mácnosti, firmy, stát.

Mose: A pak, kdo je tu vizionář.
Daimon: Vizionář teoretik, to možná, 

ale ne politik. To ty ano. 
Mose: Spousta práce za mnou, ještě víc 

přede mnou.
Daimon: Mose, ty to dokážeš. Možná 

budeš muset dělat věci, který ti nebu-
dou sedět, ale ty to zvládneš.

3. SVATEBNÍ NOC I

Mose vnáší Populu v náručí do místnos-
ti, ona v bílých svatebních šatech, on ve 
smokingu, na prahu zaváhá, aby si uvě-
domil, kterou nohou má vstoupit. Vzadu 
zvuk tleskání a hluku davu.

Mose: Tak, a jsme tady.
Popula: (rozhlíží se po místnosti) Hezké. 

(Sundává si šaty, má pod nimi tričko 
a leginy, nazouvá se boty.) Co ty tu 
ještě?

Mose: Říkal jsem si, jestli by sis nedala 
skleničku. 

Popula: No… sice jsem s tím nepočítala, 
ale pro mě za mě. Tahle hezká šarádka 
zapít chce. Ale táta se tvářil spokoje-
ně. Nechápu, jak je možné, že tě má 
tak rád. Vždyť má všeobecně naprosto 
odlišné názory než ty.

Mose: Vzájemně se respektujeme. Je to 
úžasný, schopný muž.

Popula: A ty potřebuješ jeho podporu. 
Ale já to chápu, opravdu. Jen jsem si 
nikdy nemyslela, že se kdy vdám.

Mose: A vidíš, je to tady. Dokonce per-
fektní manželství. Máš veškeré pohod-
lí, otec je rád a ty budeš mít klid. 

Popula: Ne, že bys na tom byl ty nějak 
špatně. Manželka, které nebudou va-
dit nějaké ty aférky, dokud budeš dis-
krétní. K tomu krásná, milá a oblíbe-
ná. Za otce magnáta. Co by sis víc přál. 
Perfektní marketingový tah. Novináři 
se můžou uslintat.

Mose: Jen k tý – té nádheře dodat pár 
dětiček.

Popula: O tom už jsme se bavili. 
Mose: Vždyť já s tím naprosto souhla-

sím.
Popula: Svět je dost přelidněnej, přelid-

něný už teď. Žádný děti. 
 

Ticho, sedí vedle sebe na posteli a pijí.

Mose:  A vážně… vážně žádnej sex? (Po-
pula se na něj rychle podívá.) Nemyslím 
se mnou… ale jako…

Popula: Jako vůbec a jako s nikym. Ne-
vim, že to přijde všem tak zvláštní, 

vždyť mě naprosto uspokojuje praco-
vat. Dělat ti PR. Večírky. Hostit, komu-
nikovat, organizovat. To je moje. 

Mose: A to vážně… nikdy?
Popula: Jak nikdy? Jistě, že jsem to 

zkoušela, jak bych na to jinak přišla. 
Zkouškový je ale naštěstí za mnou. 
Ticho.

Mose: Není ti to někdy líto?
Popula: Jak mi může scházet něco, co 

jsem nikdy nezažila, prosim tě? Tako-
vá… (Ticho.) Někdy je.

Mose: Třeba to někdy půjde. 
Popula: Pochybuju.
Mose: Třeba… (vezme jí skleničku) třeba 

to půjde teď.
Popula: (ironicky se usmívá) Třeba.

Mose ji políbí. Položí ji na postel, ona 
leží naprosto ztuhle, on se snaží, po ně-
kolika vteřinách vyrazí výkřik frustrace. 
Vyskočí a uteče.Popula leží na posteli 
a směje se. Rukama si zakrývá obličej. 
Najednou se smát přestane. Posadí se. 
Dívá se na dveře.

Popula: Dobrou noc, manžílku. Ty jeden 
hlupáku. Ty ubožáku…

4. SVATEBNÍ NOC II

Hotelový pokoj.

Mose: Ahoj. (Ticho.) Daimone?
Daimon: (sedí na posteli) Proč? (Ticho.) 

Proč sis ji, proboha, vzal? Neříkej mi, 
že to bylo nutný pro kampaň. Pro „vy-
vedení státu z krize“.

Mose: Ale já vážně–
Daimon: Nežvaň! Vždyť je to dcera chla-

pa, co vždycky hlasoval pro komouše! 
Je to ženská!

Mose: Ano, je to žena.
Daimon: Žena, dilina to je. Co si tím 
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Nemůžu prostě říct: to, že se choval 
hnusně, to, že žil jinej život a doká-
zal všechny zmanipulovat, tak že to 
jde všechno na vrub jeho nemoci. 
Neexistujou dva tátové, jeden hodnej 
a druhej, co pořád předstíral. Tak to 
nefunguje. Je nemocnej, okej, ale i ta 
nemocná část je furt táta, chápeš to? 
Je to pořád ten samej člověk. Ten, co 
žil jeden život s náma a ten druhej 
s jinou rodinou. Promiň. Já fakt nechci 
bejt jako on.

Daimon: Nebudeš. 
Mose: Ale co jinýho jsem teď udělal? 

Vyrobil si fasádu s hezounkou man-
želkou a zadní vrátka pro tebe. Jsem 
úplně stejnej. Předstírám a lžu a ještě 
někomu ublížim. Jak bych moh’ chtít 
bejt vůdce? Blbost. Ne, já tohle nechci. 
Víš co? Hned teď půjdu a dám se roz-
vést!  Všem řeknu, že jsem gay a že je 
nechci podvádět. Kašlu na kariéru. 

Daimon: Nikam nepůjdeš.
Mose: Cože?
Daimon: Řekl jsem, že nikam nepůjdeš. 
Mose: Ale–
Daimon: Podívej se. Nezahodíš všechno 

kvůli nějakýmu iracionálnímu strachu 
ze svýho otce. Vyjít tímhle způsobem 
s pravdou ven je politická sebevražda. 
Za rok, za dva. Vyslovíš snahu, chtěl 
jsi být tím, co by chtěli, ale nedokážeš 
to, manželce dáš velký odstupný. Pak 
ano. Teď ne.

Mose: Ty si myslíš, že ještě někdy budu 
mít sílu tohle udělat?

Daimon: Budeš. Budeme. 
Mose: A ty počkáš? Budeš moje špinavý 

tajemství?
Daimon: Dokud to bude nezbytně nutný.
Mose: Zůstaneš se mnou?
Daimon: Dokud to budeš potřebovat.

5. VEČÍREK

Místnost u Populy a Moseho doma, 
možno použít stále jen „hotelový pokoj“.

Popula: Výborně, Mme D‘ Ory vypadá 
spokojeně, zítra budou v tisku kladné 
kritiky večírku. Ale ty bys tomu mohl 
dát trochu víc, Mose, první dojem je 
nejdůležitější.

Mose: První dojem jsem už asi udělal 
a asi dobrý, když mě zvolili. Z večírku 
jsi mě ale dobrovolně uvolnila, pro-
tože jsi mi chtěla něco říct, ne snad? 
Nemáme tolik času.

Popula: Ano, ano, potřebuji jenom 
v rychlosti zkonzultovat program na 
zítra. V jedenáct tě prezident pověří 
sestavením vlády. Koho jiného, že. 
Doufám, že víš, jak se chovat, co říct. 
Za žádnou cenu dnes příliš nepij. Zítra 
v deset musíš být připravený. V jednu 
odpoledne rozhovor pro New York 
Times, ve dvě schůze strany, potvrzení 
původního plánu ministrů, na mini-
stra dopravy navrhni místo Retinga 
Schwelze. V pět odpoledne ti přivezu 
vyzvednuté dokumenty minulé vlády. 
Pokud mi je nevydají, zajedeš si pro ně 
sám nebo požádáš přímo prezidenta, 
a do druhého dne vypracuješ návrh na 
sestavení vlády. V pořádku?

Mose: Neboj, všechno splním bez chy-
bičky. Jak dlouho tu už jsme? Rád bych 
měl povinnou účast na večírku rád za 
sebou.

Popula: Možná bychom se už měli vrá-
tit, aby to nevypadalo podezřele. Ale 
vlastně ne, jen tu ještě chvíli zůstaň, 
můžeme jim koneckonců dát důvod, 
proč spekulovat. Vždycky je lepší mít 
pověst zamilovaného páru, že. Rozma-
žu si trochu rtěnku. Uvolni si kravatu. 

chceš dokazovat? Myslel jsem, že svoji 
roztomilou krizi sexuální orientace sis 
odbyl se mnou v pubertě. 

Mose: Nechci si tím nic dokazovat, Dai-
mone. Prostě to hezky vypadá, je to 
jenom na oko. Já přece vím, kdo a co 
jsem. Ostatní to snad ale vědět ne-
musí.

Daimon: Nevíš, co jsi. Beze mě.                          
Mose: Bez tebe jsem nic. Jo. Přesně. Pro-

to jsem teď tady. A ne doma se svojí 
roztomilou manželkou. Pojď sem. 
(chce ho obejmout)

Daimon:  Fuj, ženskej parfém. To je to 
tvoje na oko?

Mose: To vůbec nic neznamená. Museli 
jsme si zatancovat, tak asi…

Daimon: Aspoň nelži. (ticho)
Mose: Já. Já to nedokázal.
Daimon: Ale ne, že by ses nesnažil, co?
Mose: Ona, víš, mně jí bylo tak nějak 

líto. Daimone, neboj se. Ona je… To je 
divný říct… ona je asexuální. A navíc 
úplně jiná než já. Ničemu nerozumí.

Daimon: Taks’ jí to chtěl vysvětlit. Co, 
vrhnul ses na ni jak Barbar Conan?

Mose: No, a ono nic. Pokaždý, když si 
vzpomenu na tebe, a ty to nejsi… jako 
když mě polejou ledovou vodou. 

Daimon: Proč jsi to ale udělal?
Mose: Publicita, vždyť jsem ti to říkal.
Daimon: Myslel jsem Barbara Conana.
Mose: Já nevím, měl jsem pocit, že bych 

měl.
Daimon: Tak sis řek, že když už je jed-

nou ta svatební noc…
Mose: Je svatební noc a stejně jsem tady. 

Co víc bys chtěl.
Daimon: Abys dělal jen to, co–
Mose: Co mi řekneš?
Daimon: Ne! Jenom to, co je nutný!
Mose: Reklama je nutná.
Daimon: Podceňuješ lidi. V dnešní době 

by tě přijali, jakej jsi. Vždycky jsem 
myslel, že nechceš předstírat.

Mose: To jsem taky nikdy nechtěl. Ale 
sám jsi říkal, že budu muset dělat věci, 
co mi budou proti srsti.

Daimon: Jo, ale věci, který budou ne-
zbytně nutný! Tohle nutný nebylo. 
Nemluvě o tom, že její tatíček nemá 
zrovna pověst, co by ti mohla nějak 
pomoct. Komunista.

Mose: Ale prosim tě, vždyť to, že jsem 
v mládí trochu váhal, se lidem taky 
líbí.

Daimon: To, že jsi byl malej levičáček, je 
roztomilý. Jak řek Lennon, kdo nebyl 
v mládí komunista, nemá srdce, a kdo 
je jím v dospělosti, nemá rozum. To-
hle rozum nemá. Je to velkej kompro-
mis ještě před volbama. 

Mose: Tak to vidíš jenom ty. Jsi zaujatej.
Daimon: Byl bys radši, abych nebyl? 

Abych tě za to chválil? Že budeš před-
stírat a hrát si na veselou rodinku?

Mose: Cokoliv pro náš plán. Vždyť sám 
pořád říkáš, že se musím dostat na 
vrchol, že jenom já vím, jak dát všecko 
do pořádku. Já nechci předstírat, vždyť 
víš, že nechci.

Daimon: Tak proč to děláš? Vždyť jsi 
přesně tohle vždycky nesnášel.

Mose: Já vim, já vim. Nechci bejt jako 
táta. (ticho)

Daimon: Jak je na tom?
Mose: Zhoršuje se to. Myslel jsem, že 

mu v tom pitomym ústavu pomůžou, 
ale je to čím dál horší. Čím dál častěji 
slýchá všelijaký hlasy. Žije už napůl 
v jinym světě. Pokaždý, když ho vi-
dim, tak se ho snažim litovat. Ale to 
prostě nejde. On si je pořád šťastnej. 
A máma. Po tom všem, co nám pro-
ved… Takhle, i když člověk ví, že byl 
nemocnej, stejně je to hrozně těžký. 
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Mose: Když to udělám, necháš mě už jít?
Popula: Vždyť jsi tu tak krátce.
Mose: Slíbilas mi, že bude stačit půlho-

dina. Ta už uběhla, tak bych teď rád 
šel. 

Popula: Víš, jak to bude vypadat?
Mose: Tak, že jsem dobrý člověk a chci 

strávit svoje první minuty po výhře 
s nemocným otcem.

Popula: Ten tvůj otec nás málem stál 
veškerý úspěch. S tou svojí zatracenou 
nemocí.

Mose: Ani se o to nepokoušej. Všichni 
pak usoudili, že jsem tím víc hoden 
obdivu a trochy politování. Jen ti to 
pomohlo.

Popula: Stejně nechápu, proč bys s ním 
měl trávit první hodiny jako premiér.

Mose: Chceš mi snad upírat návštěvu 
nemocného tatínka?

Popula: Takový vztah k němu nemáš. 
Stejně tě možná ani nepozná.

Mose: Má schizofrenii a ne Alzheimera, 
ví moc dobře, kdo jsem. 

Popula: Nechápu, jak ti mohli všichni 
uvěřit, že se zbožňujete. 

Mose: Uvěřili, to je snad hlavní.
Popula: No, tak si tu kravatu trochu 

uvolni. Počkej, rozcuchám ti vlasy. 
(Pauza. Do jejího projevu se vetře cosi 
z toho, když je opilá, určitá podvědomá 
vulgarita projevu i výrazu.) Stejně ne-
jdeš za ním, ale za děvkama.

Mose: Věř mi, za děvkama fakt nejdu.
Popula: Jen mi to nevysvětluj. Všem 

řeknu, jak ses se mnou vášnivě loučil. 
A jaký jsi dobrý syn. Tak běž.

Mose: Děkuju, nezapomenu ti to.

6. NEBE

Opět hotelový pokoj, vpravo jedna po-
stel, jinak nic, tma, světlo jen tak, aby se 
Mose při příchodu nezabil. Daimon leží 
na zádech, ruce založené za hlavou.
Vchází Mose, velice roztržitý, rozrušený.

Daimon: Nerozsvěcej.
Mose: Co? Dobře. Kde je ovladač na te-

levizi?
Daimon: Nemám tušení.
Mose: Musím ti něco ukázat! No tak, kde 

je?
Daimon: Snažím se tu meditovat.
Mose: Prosím tě! No tak, Daimone, nech 

mě rozsvítit. Potřebuju, abys viděl, co 
dávají v televizi!

Daimon:  Přestaň hledat a pojď si sem 
taky lehnout.

Mose: (naštvaně) Ty to nechápeš. Já 
potřebuju–

Daimon: Ale já to chápu.
Mose: Daimone, nedělej princeznu!
Daimon: Nejdřív pojď sem.
Mose: (se chvilku neartikulovaně vzteká) 

Fajn.Mose si lehne. Daimon rozsvítí. 
Mose se podívá na Daimona, ten ukáže 
na strop.

Mose: No do háje. 
Daimon: Gratuluju, Mose, věděl jsem, že 

to dokážeš. 
Mose: To jsi udělal ty?
Daimon: Jo. Víš, jak jsi vždycky říkal, že 

bys chtěl znamení na nebi? Takový, co 
by ti řeklo, že to, co děláš, je správně? 
Tak tohle sice není zrovna nebe, ale…

Mose: Daimone, ty ses musel totálně 
zbláznit! 

Daimon: (trucuje jako malé děcko) Já ti 
chci udělat radost a to mám za to. 

Mose: Vždyť jsme v hotelu! Nemůžeš 
prostě jen tak něco napsat na strop! 

Co až to zjistí?
Daimon: Mose, přestaň se pořád bát. 

Buď taky trochu chlap.
Mose: Ale vždyť–
Daimon: Neboj. Na zejtra jsem objednal 

malíře a domluvil to s ředitelem hote-
lu. (ticho) 

Mose: Aha. (Ticho. Daimon se začne 
smát.)  Co je?

Daimon: Já to nechápu, jak dokážeš bejt 
přede mnou takový děcko? A teď ke 
všemu trucuješ.

Mose: To musim bejt pořád silnej a roz-
hodnej?

Daimon: Ale to je hezký, že přede mnou 
takovej nemusíš bejt. Připomínáš mi 
to idealistický osmnáctiletý ucho. 
Pamatuješ, jak jsme spolu leželi na 
střeše a koukali na mraky?

Mose: Jo. (pauza) Děkuju. Je to krásnej 
dárek.

Daimon: Myslel jsem, že se budeš po-
třebovat po vyhlášení voleb trochu 
uklidnit. 

Mose: Myslels správně. Jen nechápu, 
jaks mohl vědět, že vyhraju. 

Daimon: Drahý synu, to věděl celý ná-
rod. Ještě abych to nevěděl já. 

Mose: Jsi pořád stejnej.
Daimon: Jako kdy?
Mose: No. Nejvíc jako když jsme se na-

posled spolu zhulili.
Daimon: A to bude druhá část dárku pro 

pana senátora.
Mose: Ježiši. (směje se)
Daimon: Ty jsi z toho víc v háji, než 

jsem čekal. Tak to bude tohle naprosto 
namístě. (ukazuje jointa)

Mose: Super, svejch prvních pár hodin 
jako premiér strávim pod počmára-
nym stropem a s trávou. To je zname-
ní, že přinesu zemi hodně užitečnýho.

Daimon: Tak za a) jsi zapomněl na svý 

špinavý tajemství. A za b) to není 
počmáraný, ale krásně napsaný. 

Mose: Sorry, Daimone, ale i když smysl 
vět je úžasnej, rukopis jsi měl vždycky 
jako prase. 

Daimon: No promiň. (Ticho.) Seš šťast-
nej?

Mose: Teď? Jo.
Daimon: To jsem rád.
Mose: Ale čeká mě spousta práce. 
Daimon: Až zítra.
Mose: Měl bych bejt na večírku svý ženy.
Daimon: Mlč. Jsi tady, a tak je to dobře.

7. SEDM PŘIKáZáNÍ

Mose: Daimone? Daimone?
Daimon: Tady. (schází po žebříku 

k Mosemu, který stojí u postele) 
Mose: (vyděšeně) Slez z toho!
Daimon: O to se zrovna snažim. Ty se za 

mě bojíš? Tak zavři oči.
Mose: Proč jsi musel vybrat loft, co má 

postel u obrovskýho okna a je to v se-
dmnáctym patře?

Daimon: Můžeš si vybrat: buď jsem za-
pomněl, že se bojíš výšek, nebo jsem 
se rozhodl, že tě to odnaučím.

Mose: Beru první, protože to druhý je 
blbost. Taková věc odnaučit nejde. 

Daimon: Vsadíme se? (Převádí Moseho 
k rampě, „otvírá okno“, které shlíží na 
silnici z velké výšky, ale stále ho drží pro 
pocit bezpečí.)

Mose: Co to děláš?
Daimon: Klid. Držím tě. Nic se ti nemů-

že stát.
Mose: To se ti dobře říká, ale já–
Daimon: (důrazně) Jak ses dneska měl? 

Co zas vymysleli drazí páni poslanci?
Mose: Stačilo by, aby sis zapnul televizi–
Daimon: Ale já to chci slyšet od tebe.
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napnutý jak telefonní dráty? Že sa-
botujou všechny moje pokusy? Že se 
furt vymlouvaj ohledně 10 zásad? Já 
to nechápu. Všichni věděli, že když 
volí mě, volí tím i těch 10 bodů. Drazí 
páni poslanci, jak říkáš, si vymejšlej 
tuny zákonů, jen aby zadrželi jakýkoli 
změny.

Daimon: Opravdu? (poodstoupí trochu 
od Moseho) Co s tím budeš dělat?

Mose: No tak nejradši bych je všechny 
postřílel, ale to samozřejmě nejde. Ne, 
potřeboval bych je všechny něčím pře-
svědčit. Nevěřej mi. Bojí se riskovat. 
Vůbec neberou na vědomí, že jedině 
tak se můžem ekonomicky vzchopit. 
A 10 zásad… Ty by měli mít za svatý, 
a ne se jich bát jak čert kříže.

Daimon: Tak jim to předveď.
Mose: Jak?
Daimon: Bojíš se ještě pořád?
Mose: No–
Daimon: Mose!
Mose: Ne. Nebojim.
Daimon: Přesně. Byl jsi natolik zaujatej, 

že sis nevšímal svýho strachu. A teď 
už se nebojíš, protože víš, že nemáš 
šanci spadnout. 

Mose: Co to s tim má společnýho?
Daimon: Všechno. Ty můžeš ukázat dra-

hým pánům poslancům realitu. Oni se 
do teď zabývali jenom svým strachem 
z novejch věcí. Ty jim prakticky před-
vedeš, co se stane, když se nebudou 
respektovat tvoje zásady. Na příkladě 
malý firmy, která postupně poruší 
každý jedno z těch tvejch pravidel.

Mose: Blbost.
Daimon: Žádná blbost. Oni jsou teďka 

zaujatý svým žvaněnim, jakmile jim 
ukážeš praktickou ukázku, dostanou 
strach. Jako jsi ho měl ty, dokud jsi 

nezačal mluvit.
Mose: A kde prosim tě asi tak seženu 

takovou firmu? To mám nějakýho 
ředitele podplatit, aby dobrovolně 
zkrachoval?

Daimon: Ale vůbec ne. Derich&co.
Mose: To je ta textilka, co zkrachovala 

před tejdnem.
Daimon: A porušila každou z 10 zásad. 

No. Metaforicky vzato. Ale to už nějak 
okecáš.

Mose: Proč ty vůbec nejsi politik?
Daimon: Víš sám. Nemám rád pozor-

nost.
Mose: Moje pozornost ti nevadí.
Daimon: No tak to je něco hodně jinýho. 

Řekneš jim to? 7 ran, který postihnou 
stát, když tě neposlechnou?

Mose: 7? Tak ty to máš i spočítaný? (iro-
nicky) Dal sis s tím práci.

Daimon: Chtěl jsem ti jenom trochu 
odlehčit.

Mose: Já vim. Stejně mě nebudou po-
slouchat. Vydržej přesvědčený pět 
minut a pak se začnou zase hádat. Vi-
děls, co udělal minulej tejden Barthy? 
Tak se rozohnil, až mu slítla paruka. 
S pleší ale vypadá stejně líp.

Daimon: Jo, noviny z toho žijou ještě 
doteď. Vážně, většina politiků už se 
jen zesměšňuje.

Mose: Tahaj se o prkotiny jako malý 
děti.

Daimon: Lidi si myslej to samý. A tebe 
maj moc rádi. Na to, že tě zvolí podru-
hý, se můžeš spolehnout.

Mose: To je hezký, ale já mám pořád 
svázaný ruce.

Daimon: Možná bys mít nemusel. Lid tě 
podpoří ve všem.

Mose: Chceš tím říct, že… Podpořili by 
mě, i kdybych chtěl převzít moc?

Daimon: Tvoje strana tě podporuje a lidi 

milujou. Nebo naopak? 
Mose: Daimone, přestaň. Na tohle je 

ještě moc brzo. A stejně by mi to moc 
klidu nedodalo. 

Daimon: No, asi bys pak nemusel po-
slouchat tolik hádek.

Mose: Ale kuš. Víš, na co poslední do-
bou pořád myslim? Jak jsme se před 
maturákem sbalili a jen tak odjeli do 
Kanady. Byl tam takovej klid. 

Daimon: Proč to neuděláš teď?
Mose: Nemohl bys jet se mnou.
Daimon: Víš, že jsou to už tři roky?
Mose: Od čeho?
Daimon: Co ses oženil.
Mose: Co z toho?
Daimon: Nic. Asi je to ještě pořád moc 

brzo. Ale mohl bys to říct alespoň 
Poppy.

Mose: Poppy?
Daimon: Tvoje manželka. Poppy jako 

Popula? 
Mose: Říkat jí to by k ničemu nebylo. 

Máme tak velkej dům, že se stejně 
nevídáme. Ji zajímá jenom to její 
pořádání večírků a já ty její davy lidí 
nesnášim. Na večírcích si vždycky 
představuju, že spolu stojíme někde 
uprostřed pouště, nikde nikdo. 

Daimon: Já se nepočítám?
Mose: Jednou bychom mohli mít dům 

s hektarama půdy a lesem okolo. Ni-
kdo by tam nesměl. 

Daimon: A mě bys tam zavřel a jezdil se 
na mě čas od času podívat?

Mose: Copak by to bylo tak špatný? 
Pamatuješ, jak jsme v Kanadě pět dní 
v tý chatě na samotě jenom pořád—

Daimon: Psali? Jo, tam vznikla ta zatra-
cená knížka.

Mose: Žádný další psaní. Znova tě ne-
ztratim.

8. DOPIS

Mose čte noviny, ráno, ještě je šero, má 
rozsvíceno, snídá. Vchází Popula, s na-
prostou samozřejmostí si sedne naproti 
němu, Mose ztuhne, očividně nejde 
o každodenní úkaz. 

Mose: Populo? Co tady děláš? Dáš si se 
mnou toast? Nebo müsli?

Popula: Nesnídám. Čaj postačí. Bez 
cukru.

 Mose: Za co vděčím tak milé návštěvě?
Popula: Když řeknu, že jsem jednou 

chtěla strávit ráno s manželem, asi mi 
neuvěříš, že?

Mose: A měl bych?
Popula: Ne, neměl. 
Mose: Tak o co jde?
Popula: O tohle. (ukáže bílou obálku, 

kterou předtím svírala v ruce)
Mose: Pozvánka na nějaký večírek.
Popula: To by mi bylo milejší. I když ty 

bys tam stejně nešel. Jen se podívej. 
Nebo ti to mám sama přečíst? Je dlou-
hý.

Mose: Stačí shrnout obsah. Hlavně mě 
už nenapínej. 

Popula: Jistě, pan premiér nemá nikdy 
dost času, každá minutka je draho-
cenná. Takže stručně: tvůj milenec mi 
napsal, že jsem mrcha, co tě jenom 
využívá. Pak taky, že si nemám dělat 
naděje, že mě jistě jednou prohléd-
neš a dáš se se mnou rozvést. Tedy 
to jsem z toho vyčetla mezi řádky. 
Jinak to bylo celé velice sentimentální 
a dlouhé na dvě strany. Co mi k tomu 
řekneš?

Mose: Ale to je přece hrozně jednodu-
ché, drahoušku.

Popula: Když mi říkáš miláčku, tak to asi 
až tak jednoduché nebude. Já opravdu 
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nechápu, jak jsi to mohl udělat. Měli 
jsme dohodu. Můžeš si mít milenek – 
nebo tedy milenců – kolik chceš, jen 
když v tom nebudou žádné city, žádné 
dlouhodobé vztahy a hlavně žádné 
problémy. Nic, co by zasahovalo do 
mého soukromí. Ten člověk by s tím 
byl pravděpodobně ochotný jít i do 
tisku.

Mose: Poppy.
Popula: Neříkej mi Poppy.
Mose: Populo, já tu dohodu nijak nepo-

rušil.
Popula: Ten dopis je snad zpráva z ves-

míru, nebo co?
Mose: Nech mě to vysvětlit.
Popula: No buď tak laskav, prosím tě. 
Mose: Ten dopis není od žádného mi-

lence. Vždyť je to očividné. Překvapil 
mě stejně jako tebe. Ne, nech mě to 
doříct. Je naprosto jasné, že to napsal 
nějaký bláznivý fanoušek.

Popula: Proč by se fanoušek podepisoval 
Daimon?

Mose: Asi… asi to myslel jako výhružku, 
víš? Jako démon. Ale určitě nebude 
nebezpečný, to bude jen nějaký ne-
škodný blázen. S takovými lidmi teď 
musíme počítat.

Popula: Jak jen to děláš, že jsi neustále 
tak jistý sám sebou. Neustále pan 
okouzlující, co má na všechno odpo-
vědi. 

Mose: Ale vždyť já zase tebe nikdy nevi-
děl rozrušenou. Máš můj obdiv.

Popula: Ani mě tak nikdy neuvidíš.
Mose: Nápodobně. 
Popula: To je na tom dopise asi nej-

smutnější. Ten člověk v tobě vidí 
někoho nejistého, koho musí bránit. 
Legrační, ne?

9. TRAMPOLÍNA

Opět hotelový pokoj, Daimon sedí na 
posteli, Mose rázuje.

Mose: Legrační poslat takovej dopis, co? 
Přišlo ti to vtipný, udělat něco tako-
výho? Co mlčíš? Proč jsi to proboha 
udělal? Co tě to popadlo? Otoč se na 
mě, když s tebou mluvim!

Daimon: Tys to zapřel, co?
Mose: No, co jinýho jsem podle tebe 

měl asi tak dělat? Co tě to popadlo, 
Daimone! Víš, kolik vtipu mě to stálo 
zahrát to do autu?

Daimon: Doufal jsem, že tě to přiměje 
konečně jí něco říct! Že když budeš ve 
svojí suverénní roli, tak to dokážeš!

Mose: Jak, dokážeš? Jak ty víš, že chci, 
aby to ona věděla? Nebo spíš jak to, 
že nevíš, že chci, aby o tom nikdo ne-
věděl?

Daimon: Seš srab. Bojíš se jí to říct?
Mose: Blbost. Nechci jí to říct, proto-

že to ničemu nepomůže. Už jsme se 
o tom přece bavili. Měl jsem pocit, že 
jsme se shodli, že je to nevhodný.

Daimon: Shodli jsme se před rokem, že 
na to není ta správná chvíle. Řekl bys 
to jen jí.  Teď jsi jen malej krůček od 
toho, abys získal všechno.

Mose: Jo, jeden krok vedle a zlomim si 
vaz.

Daimon: Ne, teď už není žádnej krok 
zpátky ani vedle. Jenom dopředu. 
Parlament, vláda, senát, prezident 
a hlavně celej národ ti zobe z ruky. 
Všechno se mění. Když ti nedojdou 
nápady a síla, dovedeš je do tý jejich 
země zaslíbený. Už není žádný ohlíže-
ní zpátky.

Mose: A za všechno tohle vděčim tobě, 
to jsi chtěl říct. Protos to poslal? Abys 

mi to připomněl?
Daimon: Ne, ne, Mose, jediný, co chci, 

je, abys byl šťastnej. Dělám to pro 
tebe. Popula by byla test. Kdyby nás 
byla schopná přijmout ona, tak by 
toho byli schopný všichni. Sám jsi 
říkal, že ona je z týhle země do tebe 
nejmíň zamilovaná.

Mose: A to se nebojíš, že když o mě bude 
vědět i tohle, tak se sblížíme? Že pak 
„neprohlídnu a nerozejdu se s ní“?

Daimon: Ale no tak. Tím dopisem jsem 
tě jenom chtěl vyprovokovat, abys to 
přiznal. Mně ona jako taková nevadí. 
Vadí mi, že musíš lhát. Ničí tě to.

Mose: Ty jsi byl první, kdo to tak chtěl.
Daimon: To není pravda, Mose, vždyť to 

víš. Nechci, abys lidem lhal. Vždyť to 
ani neumíš. Když mluvíš o něčem, v co 
věříš, tak jsi přesvědčivej. Vyzařuješ.

Mose: Ale před tebou jsem nejistej. Jak-
mile se postavíš vedle mě, nevím, co 
mám říkat. To není dobře.

Daimon: Ale to taky není ten důvod, 
proč to nechceš uveřejnit, co?

Mose: Ne.
Daimon: Čeho se bojíš?
Mose: Neřeš to.
Daimon: Víš, čeho se bojim já? Že budu 

nadosmrti obcházet levný hotely 
a podplácet recepci, že nás neviděli.

Mose: Tenhle nebyl zrovna nejlevnější.
Daimon: Ta matrace… bože, skoro tak 

hrozná jako ta, na který jsme skákali 
ve tvym starym pokoji. 

Mose: Myslíš ta á la trampolína, která se 
pod náma rozpadla? (Daimon leze na 
postel, postaví se, podá ruku Mosemu.) 
Ne, to nemyslíš vážně! Už v osmnácti 
to bylo na pováženou. Fajn, ale je to 
na tvoje triko. 

Daimon: S radostí zaplatim jakýkoli 
újmy na majetku.

Mose: Ne, vážně, ve třiatřiceti skákat na 
matraci…

Daimon: No, proč jsi tady, aby ses uvol-
nil, ne?

Mose: Ono to fakt křupe!
Daimon: No co, když tu postel ještě bu-

dem potřebovat, půjdem spát někam 
jinam.
(Skáčou na matraci, smějí se. Když je to 
přestane bavit, leží vedle sebe. Ticho.)

Mose: Myslím, že mi schválí neomeze-
nou moc.

Daimon: Já vím.
Mose: Myslím, že to není dobře.
Daimon: Myslím, že je to potřeba. 
Mose: Budu absolutně zodpovědnej. Za 

všechno.
Daimon: Kdo jinej by to mohl bejt. Ještě 

na střední tě nechali o všem rozhodo-
vat za celej ročník.

Mose: Jestli to tak dopadne, budu potře-
bovat i ten izolovanej dům. A les. 

Daimon: Žádný mizerný matrace?
Mose: Koupíme si trampolínu. A postel. 

Zvlášť.
Daimon: Věř mi, je to tak správně.
Mose: Byl bych radši, kdyby mi dali ještě 

rok.
Daimon: Třeba dají. Není to žádnej roz-

sudek smrti.
Mose: Ne, jenom na mě hoděj všechnu 

odpovědnost. Ti blázni si sami odhla-
sujou konec demokracie.  Jak můžou 
vědět, že si to neprodloužím na doži-
votí?

Daimon: Nevěděj. Tuhle tvoji pozici 
netvořej ani oni ani ty. Jde o dobu 
a okolnosti.

Mose: Výborně. Takže do toho době 
a okolnostem nemám co kecat?

Daimon: No, vlastně nemáš. Stejně po 
tom toužíš.

Mose: Stejně jako puberťák po dospělos-
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ti. Se spoustou zpětnýho cukání.
Daimon: Necukej se a plav s proudem. 

Jako ryba. (předvádí) 
(Mose se směje)

Mose: Blázne!
Daimon: No vidíš, trochu víc života do 

toho umírání!

10. PRáZDNá ZPOVĚDNICE

U Populy a Moseho doma.

Popula: Bude tam i Verner Bern s man-
želkou. Doufám, že ta si nedá zase ušít 
stejné šaty jako Mme D’Ory, to by bylo 
trapné. Asi by se vůbec neměly potkat. 
Ale jak to zařídit? Snad tomu bude 
odpovídat zasedací pořádek. Mladý 
Werther je velice šikovný, určitě na to 
myslel.

Mose: Ano, velice šikovný. Ale víš, jak 
jsem ti teď říkal, ten článek je opravdu 
lichotivý. „Odmítl jmenování princep-
sem, jen aby o rok později dostal svr-
chovanou moc darem za své zásluhy. 
Po tom, co tak elegantně vyřešil situ-
aci se Západním paktem, mu můžeme 
jen tleskat.“

Popula: Ano, ano, hezké. Ale co si vez-
mu na sebe já?! Začíná to už za dvě 
hodiny!

Mose: Vezmi si na sebe ty červené s roz-
parkem a růží na rameni. 

Popula: Takové mám? 
Mose: Ano. Neboj, ještě jsi je neměla na 

sobě. Ten článek je opravdu milý.
Popula: Který? Ah, ten jsem už taky 

četla. Něco o tom, jak nepřátele Zá-
padního paktu spláchla vlna… Počkat. 
Že bych si vzala ty s vlněným lemo-
váním?… každopádně je spláchla 
vlna jejich vlastní… čeho to bylo? 

Ctižádosti, tuším. A ty žes nás provedl 
ve zdraví. Vážně, takový patos, toho 
novináře bych nikdy nikam nepozvala. 
Měl by ses lépe obléct. Tohle se hodí 
tak na proslov, ale rozhodně ne na… 
ceremoniál předání moci. Koruno-
vace říct nesmím. A ty si nesmíš vzít 
vázanku. Evokuje to příliš tradici, vy-
padalo by to, že si hraješ na krále, a to 
samozřejmě nechceme.

Mose: Populo, víš, že si nejsem jistý?
Popula: Ne, vázanka by opravdu ne-

šla. Vím, jaké pocity které oblečení 
vzbuzuje, tak mi věř. Rozhodně nic 
žlutého.

Mose: To jsem nemyslel.
Popula: Jde o ty boty?  Zvažovala jsem 

kozačky nebo jezdecké holínky, to 
ano, ale myslím, že jsou příliš á la 
Napoleon, a to rozhodně nemůžeme 
potřebovat.

Mose: Mám trochu strach.
Popula: Proslov je napsaný perfektně, 

nemusíš se bát. Leda snad, že bys 
mohl zakopnout o plášť, ale ten mít 
stejně nebudeš, že.  Nesmím nechat 
francouzského velvyslance potkat 
Berna. Respektive jejich manželky. To 
by byla katastrofa. 

Mose: To jsem nemyslel. 

11. ROZPTYLOVáNÍ

Hotelový pokoj.

Mose: Kde mám ponožky?
Daimon: Levá strana postele. Ale brát si 

je nemusíš. 
Mose: Byla by mi zima.
Daimon: Jdeš ven?
Mose: Ne. 

Daimon stele.

Mose si sedá k počítači. Daimon se mu 
podívá přes rameno.

Daimon: Jaké máš heslo? (ticho) Copak, 
jdeš se podívat, co kdo napsal na tvoji 
fanouškovskou stránku? Nebo na je-
den z profilů na facebooku?

Mose: Ne, pracuju.
Daimon: A já už myslel, že budeš sjíždět 

komentáře, trochu si dáš zvednout 
sebevědomí. Tak co děláš? No? Co?

Mose: Připravuju prohlášení ohledně 
střelby v Borinným. A musím projít 
správu o těžbě. Špatný.

Daimon: Máš něco ve vlasech. Že by to 
byly vši?

Mose: Daimone, nech toho. Potřebuju se 
soustředit. Už tak dost, že jsem ztratil 
ty dvě hodinky. 

Daimon: Nepřeháněj to. Málem sis ne-
udělal čas ani na ty dvě hodiny. Pět 
dní po ceremoniálu a měli bychom to 
konečně slavit teď.

Mose: Daimone, sám pořád říkáš, že je 
tohle moje primární zodpovědnost. 
První dny jsou nejdůležitější.

Daimon: Samozřejmě. Ale víš, co je ještě 
důležitější? Abys nám hned na začát-
ku principátu nezkolaboval. Některý 
dny stvořil Bůh pro práci a některý 
k odpočinku, no ne?

Mose: Nevěřim v Boha. A pracovat 
musim. – Dej mi ten notebook!

Daimon: Ne. Dneska už žádný stresová-
ní. Věř mi. Budeš odpočívat. Budeme 
si povídat. Jak to, že nevěříš v Boha? 
Na gymplu jsi ještě věřil.

Mose: Nechci se o tom bavit.
Daimon: No tak. Já ti ten počítač nevrá-

tim. Proč se o tom nechceš bavit? Co?
Mose: Fajn, po tom, co jsi zmizel, jsem 

na nějakýho pochybnýho Boha věřit 
přestal. 

Daimon: A v co jsi věřil?

Mose: Zůstalo mi to, co jsi vždycky říkal 
ty.

Daimon: Co?
Mose: Že máme každej nějaký vnitřní…
Daimon: Vnitřní božství. A věříš v to?
Mose: Někdy. Někdy mám pocit, že 

i kdyby mi mávalo rukou před očima, 
tak bych v to nevěřil.

Daimon: Vždyť taky nemusíš. Věř vlast-
nímu instinktu a mně. 

Mose: Dáš mi notebook?
Daimon: Ne. Tvůj pocit zodpovědnosti 

není ani tvůj instinkt ani já, takže je 
podřízenej. Tvůj pud sebezáchovy a já 
ti říkáme, abys sám sobě odhlasoval 
padla. 

Mose: A co budeme dělat?
Daimon: Povídej mi, co jsi zažil.
Mose: No, na tý ceremonii…
Daimon: Ne. Žádnou práci. 
Mose: Dobře, tak… Dneska jsem utekl 

ostatním a šel se na chvilku projít 
podél řeky. Ráno je tam úžasná mlha.

Daimon: Proč jsi utekl? Mohlo se ti něco 
stát!

Mose: Nejdřív mi říkáš, že nemám bejt 
zodpovědnej, a pak – 

Daimon: Míň zodpovědnej, ale ne ne-
zodpovědnej. 

Mose: V tom aby se prase vyznalo.
Daimon: Promiň. Co jsi to říkal. Mlha. 

Něco o mlze. No tak. (ticho) Tak já 
jsem dneska kolem čtvrtý napsal člá-
nek na tvou počest, měl by zítra vyjít.

Mose: A pak že žádná práce. Já jsem jel 
ve čtyři na jednání. Usnul jsem v autě 
a šofér mě musel budit. 

Daimon: To máš z toho, že pracuješ 
v noci. Když je tma, tak máš spát.

Mose: Tvé tvrzení naše společná histo-
rie malinko neguje.

Daimon: Důkaz.
Mose: Noc, kdy jsme se potkali, procou-
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raná a prožvaněná venku.
Daimon: Jojo, mládí.
Mose: Je ti stejně jako mně, co si stěžu-

ješ, na stáří snad skuhrat nebudem. 
A ty seš navíc pořád stejnej jako před 
patnácti lety. 
Ticho.

Mose: Víš co? Já. Věřim ti.
Daimon: Já tobě taky.

12. „LOVE IS BLIND“

Daimon spí na zádech, vypadá naprosto 
bezbranně.  Vchází Mose, dívá se na 
Daimona. Přistoupí k posteli, vyleze na-
horu. Přibližuje se k Daimonovi, položí 
mu ruce na ramena, pohladí po tváři. Po 
krku. Stiskne. Oběma rukama. Daimon 
otevře oči. Nebrání se. Místo toho po-
padne Moseho za kravatu a přitáhne 
k sobě. Políbí ho. Mose se zhroutí.

Mose: (šeptá) Promiň. Odpusť mi to. 
Daimon: Co se stalo? Způsobil jsem 

něco? Proč jsi to udělal?
Mose: Já nevím. Já nevím. 
Daimon: Copak mě ne… nenávidíš?
Mose: Ne. Ne. Vždyť já tě… Já ti věřím.
Daimon: Tak proč?
Mose: Já, chtějí mi dát titul Otec vlasti.
Daimon: A proto se zlobíš? Na mě?
Mose: Ne. Jo. Já nevím. Proč ze mě chtějí 

mít Otce vlasti, když jsem pomohl 
státu nejvíc tím, že… (zakroutí hlavou, 
nechce doříct)

Daimon: Mluv.
Mose: Prodejem zbrání. Ekonomika se 

zlepšila, protože prodávám zbraně 
ostatním. A sám jsem vyhlásil neutra-
litu. Je to svinstvo. Hrozný svinstvo. Já 
a Otec vlasti. Blbost.

Daimon: Dosáhl jsi toho, co jsi chtěl.

Mose: A jak. S tvou velkou pomocí. Dě-
kuju mnohokrát.

Daimon: Znáš ten citát. Mohl sis vybrat 
mezi bezectností a válkou. Vybral sis 
bezectnost a válku jsi …nezískal.

Mose: Ne. Získal jsem titul. Díky tvýmu 
nápadu. Naše země, ach, prosperující, 
celistvá, ach jaká to krása. Sladká azy-
lová země. S Otcem vlasti v čele. 

Daimon: Je pozdě toho litovat. A vem si 
to takhle, na začátku jsi byl Syn lidu. 
Taková byla i kampaň. Teď jsi starší, 
silnější, tak se mění tvoje pozice i role.

Mose: Ale já nechci. Já tohle nechci.
Daimon: Co nechceš? Nechceš to, na 

čem jsme tak dlouho pracovali? Ne-
chceš úspěch? Teď už tě ze sedla 
nikdo nevyhodí. Stačily tři roky prin-
cipátu a můžeš si bejt jistej. Nemáš se 
čeho bát.

Mose:  Ale já se bojim. Bojim se, že mís-
to do nějaký země zaslíbený dovedu 
lidi akorát tak do háje. Bojim se tebe. 
Bojim se o tebe. Bojim se, že do toho-
hle pitomýho domu s pitomym lesem 
někdo přijde a zjistí, že tu seš. Ty 
v domě, co patří mně. 

Daimon: Copak by to bylo tak špatný? 
Přestal bych jenom bejt tajemství. 
Mohl bych stát vedle tebe.

Mose: Nebo třeba místo mě.
Daimon: Toho se bojíš? Že přijdu a řek-

nu: Lidičky, ono je to všecko jináč. To 
já to všecko vymyslil. Blázníš? Copak 
mě neznáš?

Mose: Znám tě, znám, právě proto ne-
chápu, proč bys chtěl dobrovolně na 
veřejnost. 

Daimon: Protože si připadám jako roz-
tomilej ptáček ve zlatý kleci.

Mose: A co? Chceš z hnízda? Chceš mi 
ulítnout?

Daimon: Ne. Chci s tebou zůstat a moct 

se vedle tebe přede všema postavit 
jako tvoje druhá půlka. 

Mose: To lidi nikdy nepřijmou. 
Daimon: Jistěže přijmou. Teď si to už 

můžeš dovolit. Copak myslíš, že tě 
budou považovat za slabocha, když 
seš teplej?

Mose: Jo, to taky! Nechci bejt půlka roz-
tomilýho páru s roztomilym chunde-
latym pejskem. 

Daimon: Takovej nejsi. A všichni to 
vědí. Pořád jen samý výmluvy. Jsi Otec 
vlasti, pro Kristovy rány! Jsi, co jsi.

Mose: Jsem ten, co na slovo poslechne, 
když milenec něco poradí.

Daimon: Očividně ne. Ale víš co, Mose? 
Já už nemůžu. Jsem stejnej jako ty. 
Jsem taky jenom člověk. Jestli to nejde 
jinak, jestli budu jenom tvoje tajem-
ství, zatímco se budeš producírovat se 
ženuškou, tak víš ty co? Já končím. 

Mose: Cože? To nemyslíš vážně. No tak, 
Daimone. To mi nemůžeš udělat.

Daimon: Poslední tři roky snášim ty 
tvoje výmluvy jen proto, že jsi říkal, 
že situace je nejistá, že nevíš. Že až 
se to ustálí, že budeme pořád spolu. 
Neodešel jsem, protože jsem viděl 
perspektivu a protože jsi mě prý po-
třeboval – 

Mose: Ale já tě potřebuju. Daimone, 
prosím. Já tě potřebuju. Nemůžu 
vládnout bez tebe. Seš moje šedá emi-
nence.

Daimon: To je ubohý, Mose, a já už to 
poslouchat nechci. Pořád tě přemlou-
vám, věčně tě utěšuju jak malý dítě, 
radim ti. A vděčnost nikde. Poslou-
chals mě aspoň jednou? 

Mose: Daimone, Daimone, prosím, to 
mi nemůžeš udělat! Nemám nikoho… 
nikoho, kdo by mě poslouchal!

Daimon: Zkus svoji ženu, když jí dáš do-

předu spropitný, třeba si tě vyslechne. 
Mose: Daimone. Neblázni. Vždyť tenhle 

dům byl náš sen.
Daimon: Tvůj sen. Do konce týdne se 

vystěhuju.  
Mose: Neodcházej. Víš, co jsem udělal, 

když jsme se naposledy pohádali? Šel 
jsem do baru. Byl tam kluk, vypadal 
jako ty, kdyby ti bylo pětadvacet. Vzal 
jsem ho do hotelu, toho našeho, a–

Daimon: Jdi do prdele. To má pomoct? 
Že mi řekneš, kolikrát jsi mě podved?

Mose: Ani jednou. Nedokázal jsem to. 
Musel jsem pořád myslet jenom na 
tebe a nemohl jsem. Já nemůžu bejt 
s nikym jinym. 

Daimon: Tak budeš sám. Já už tohle 
nedokážu. 

Mose: Daimone.
Daimon: Jdi pryč. Chci balit.

13. V OPILOSTI

Mose: Ty šaty ti moc sluší. 
Popula: Opravdu? Děkuji. Pár lidí mi to 

už dnes řeklo. Musím říct, že to byl 
příjemný večírek. Trochu nudný, když 
přestali hrát, ale viděl jsi tančit kom-
tesu Estrich? Rozkošné. Taková mladá 
husička, kdo by to do ní řekl.

Mose: Tobě to šlo v jejím věku určitě 
lépe. A dnes ještě o trochu víc.

Popula: Ty mi dnes nějak lichotíš. A to 
ani nejsem opilá, abych to mohla 
svést na halucinace.

Mose: Copak nejsem galantní vždycky?
Popula: Ale jistě. Jistě.
Trapné ticho.
Mose: Co bys řekla lahvi Chardonnay? 

Myslím, že bych nějakou našel.
Popula: No, tak měla jsem toho dnes 

dost málo. A jednou za čas. (lže)
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Mose: Výborně, dojdu pro ni.
Popula: Co to s ním je?

Mose se vrací.
Mose: Tady to je.
Popula: Hm. To mi připomíná, jak jsem 

dřív jezdívala s otcem po vinných 
sklípcích jeho kamarádů.

Mose: Je tam ještě… ne, vlastně jsou 
tam ještě dvě lahve. 

Popula: Krása. Zítra nic nemám v plá-
nu. I když mě Winnifred zvala na 
plachetnici. Ta holka má asi pocit, že 
máme všichni čas na to odjet si někam 
jen tak na celý týden. Neuvěřitelné. 
A myslím, že je do tebe zamilovaná, 
chuděrka. Je to zábavné. A říká ti Otec 
vlasti, když o tobě mluví. Vážně, ve 
třiceti už by mohla mít trochu rozu-
mu. Stejně ji podezírám, že založila 
jeden z tvých profilů na facebooku. 
Legrační, že na to trpí i lidé, které 
známe.

Mose: Ano, legrační. Ale daleko víc by 
mě vyděsilo, kdyby něco takového 
prováděl třeba generál Wieren. 

Popula: (hystericky se směje) Bože, to ne. 
A víš, že dokonce existuje i pomluva, 
že jsi vážně nemocný? Prý, že po-
slední dobou nejsou tvé proslovy, co 
bývaly, že býváš přepadlý. Směšné, že? 
(ticho) Není ti nic, že ne?

Mose: Ale jistě že ne. Mám prostě hodně 
práce. Která mě ale těší. Piješ rychle, 
dojdu pro další. 

Popula: Co to žvaním. Určitě ho to ne-
zajímá. Ale jak s ním má člověk mlu-
vit. Pane, manželi, velice vás obdivuji, 
ale nechci vám to říct, protože jste 
neustále chladný jak psí čumák?

Mose: No takové vulgární výrazivo jsem 
od tebe ještě neslyšel.

Popula: Co všechno jsi…?
Mose: Slyšel jsem jenom, že něco ne-

chceš říct studenýmu čumákovi.
Popula: Já… možná později. Po pár skle-

ničkách.
Mose: Tak v tom případě honem na 

zdraví.
Pauza. Pijí.

Popula: (vymýšlí konverzační téma) A co 
si myslíš o generálu Wierenem? Ta-
kovej chlap jako hora, já osobně se ho 
dost bojím. Spousta žen to cítí stejně. 
Ten jeho hlas. To člověka úplně nad-
zdvihne ze židle.

Mose: Já si ho vážím. Je to skvělý muž. 
Spolehlivý. (jeho pevný postoj v rame-
nou, jako vždy, když mluví s Populou, se 
nyní hroutí) Někdy si říkám, jestli by 
pro tuhle zemi nebyl lepší než já. Lidi 
k němu vzhlížej a maj ho rádi. 

Popula: (chvilku na něj strnule hledí, pak 
se rozesměje) To je legrační. Vážně, 
nikdy jsem netušila, že umíš i hrát. 

Mose: Tak jsem to vůbec nemyslel. 
Popula: (Dál se směje, jako by jeho změna 

postoje byl výborný žert, možná i zatles-
ká jako malá holčička, když má z něčeho 
radost. Mose na ni chvilku nevěřícně 
zírá a následně znovu nasadí sebevědo-
mou masku a posturiku.)

Mose: To víš, na gymplu jsem tíhnul 
k divadlu. Ale brzy mě to přešlo. Zjistil 
jsem, že bych neměl jako herec žád-
nou svobodu. Režisér je v současnosti 
spíš loutkář, co si herce hezky vodí po 
scéně.

Popula: Opravdu? Vždycky jsem tyhlety 
tvořivé lidi obdivovala. A spisovatele! 
Všichni se teď zbláznili do knih od 
toho Nomiada. Jsou o tolik lepší než 
jeho články. Zábavné. Některý moji 
známí tvrdí, že je to geniální. No váž-
ně. A víš, co se taky říká? Že prý to 
napsal Otec vlasti. Oni si doopravdy 
myslí, že by sis vzal tak hloupý pseu-

donym jako Nomiad. Směšné, že? 
Nejsi to ty, že ne?

Mose: Ne, to opravdu ne. 
Popula: Však ten člověk taky vůbec ne-

vypadá jako ty. Je to takový mladíček. 
Ale on asi když má člověk pseudonym, 
tak tam nedá vlastní fotku. Spíš ka-
maráda někdy z mládí. Ale proč bys 
ty chtěl zůstat anomy – anonymní? 
A ten Nomiad ani nechce, aby ho lidi 
poznali. To nechápu.

Mose: Já trochu ano. (Popula se na něj 
nevěřícně podívá) To víš, člověk chce 
být jednou za čas jenom sám sebou 
a moct se projít podél řeky. 

Popula: Legrační. Nikdy jsem nechtěla 
nic víc než být slavná.

Mose: Já vím. Tobě sláva sluší.
Popula: Řeknu ti to. To před studeným 

čumákem. Já tě obdivuju. Opravdu. Ze 
začátku jsem si myslela, že jsi schop-
ný, ale trošičku, trošilinku… no, svině. 
(hodně vyslovuje) Ale jsi dobrý člověk. 

Mose: Děkuju.
Popula: To je tim, když tě vidim v pyža-

mu. To pak vim, že seš fakt… člověk. 
Mose: Ano, to jsem. (vyzunkne zbytek 

skleničky) Musí se ti špatně dýchat. 
Nechceš rozepnout?

Popula: (opět vyslovuje) To by bylo milé. 
Děkuji. Á, studí. (pauza) Proč si tak 
hezky popovídáme jen, když se opi-
jem?

Mose: To netuším.
V průběhu předchozího dialogu spolu 
odchází. Hudba. Mose se vrací, roz-
cuchaný, porozepínaný, zničený.

Mose: Daimone, Daimone, kde jsi? Po-
třebuju tě. Potřebuju tě. 

14. KONFESE

Moseho pracovna. Daimon rozčileně 
vchází dovnitř. V ruce pugét. Hodí ho 
Mosemu k nohám.

Daimon: Co sis myslel. Posílat mi dárky, 
jako by sis mě moh koupit. Snad jsme 
si už vyjasnili, že nejsem ženská! Ke 
všemu ty kytky!

Mose: Daimone! Díky bohu, že jsi tady. 
Mose je slabý, vypadá vyčerpaně, jako 
by se sotva držel na nohou. Při poslední 
replice Daimona obejme.

Daimon: Co je ti? 
Mose: Potřebuju tě, Daimone. Ten po-

slední půlrok byl peklo. Myslel jsem, 
že nepřežiju. Oni mě nevidí. Všichni 
jsou stejní, všichni si myslí, že jsem 
snad superhrdina nebo co. A v pátek. 
Dokonce už i Poppy. Dokud byla odta-
žitá, měl jsem ji radši. 

Daimon: Tak jí říkáš Poppy? Nebo mě 
chceš jenom potěšit, co?

Mose: Ale já jí tak neříkám. Já tak o ní 
jenom mluvím.

Daimon: Pokrytče. Stejný jako ty kytky, 
předstíraný. Zase bych ti měl dělat 
kostlivce ve skříni.

Mose: Vždyť ty kytky zabraly. Přišel jsi, 
minimálně, abys mi je hodil do ksich-
tu. Přišel jsi.

Daimon: Zapomněl jsi tu důležitější 
část. Tu s kostlivcem.

Mose: Vždyť se na mě podívej. Podívej 
se na mě, jak vypadám. Nedokážu bez 
tebe vládnout. 

Daimon: Tak mě nech stát po tvym 
boku. Je to jednoduchý.

Mose: Není. Pro mě ne, asi jsem srab. Jo, 
jsem. Do háje, vždyť já se bojim i teď, 
že jsi v mý pracovně. Daimone…

Daimon: Já vim. Uděláme kompromis. 
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Mose: Ona… ona plakala?
Daimon: Možná. Možná maličko. Ale 

vzala to dobře, neodsuzuje tě pro to.
Mose: Ne, neodsuzuje, jenom jsem ji 

zranil.
Daimon: Sama řekla, že to zvládne. 
Mose: Ale…
Daimon: Mimochodem, co bylo minulý 

pátek?
Mose: Nic. Já… opili jsme se.
Daimon: To není všechno, že?
Mose: Vyspal jsem se s ní.
Daimon: Proč?
Mose: Protože jsem tě už půl roku nevi-

děl. Pokaždý, když máš jeden ze svejch 
záchvatů „nemůžu už s tebou bejt“, 
tak udělám nějakou blbost. A taky to 
ovlivní moji práci. Divim se, že jsem 
nedoved zemi do války nebo neudělal 
něco podobně stupidního.

Daimon: Já, já jsem nic nenapsal. Ani 
řádku. Jako bych přestal existovat. 
Nejsi to jenom ty. 

Mose: Tak ty na mně závisíš? Tak proč 
se se mnou rozcházíš. Pitomče.

Daimon: To už jsme snad probírali sto-
krát, ne?

Mose: Protože jsi pitomec stejně jako já.
Daimon: No jo, jsme stejní. Siamský 

dvojčata propojený zdegenerovanym 
mozkem.

15. SLONÍ BŘEMENO

Daimon: Co je ti? Vypadáš, jako by tě 
podupalo stádo buvolů. Tak co je? 
Chceš masáž? Copak je? 

Mose: Já už nemůžu. Mám pocit, jako by 
mě zalehnul nemocnej slon a já měl 
za úkol ho vyléčit. Proč zrovna já?

Daimon: Vypadal jsi měkce a jsi jedinej 
ošetřovatel v okolí?

Mose: Ty jsi ten, co ho na mě svalil.
Daimon: Cože? Ne, Mose, svalil jsi ho 

na sebe sám. Nebo spíš tvoje ambice. 
Neboj, už je skoro zdravej. Za chvilku 
se zvedne sám. 

Mose: Parazituje na mně. A nakonec jsi 
to stejně ty, kdo dělá všechny pokroky. 

Daimon: Ale jistě že ne. Je to tvoje po-
vaha. Tvůj boj. Dej si čokoládu, zvedne 
ti to náladu. 

Mose: Ale já už opravdu nemůžu, ne-
vim kudy kam, nevim, co mám dělat, 
nevim – 

Daimon: Psst, dej si ještě, to pomůže. 
Pár endorfinů a všechno bude růžový.

Mose: Kdyby bylo všechno růžový, tak to 
už bych byl jasně v poslednim stádiu 
před zhroucenim. (mlčí, Mose konzu-
muje, uvolní se, trochu jako člověk po 
panickém záchvatu) 

Daimon: No vidíš, všechno nějak půjde.
Mose: Houbeles, půjde. Jsem v háji. 

Všechno je hrozný. 
Daimon: Přestaň. Je to jenom strach. 
Mose: Jo, máš naprostou pravdu. Mám 

strach pořád. Že to nedokážu. Celou 
dobou jsi mě postrkoval dál a dál a já 
teď dál musim. Jsem princeps, jsem 
jejich idol a lidi si snad dokonce myslí, 
že jsem polobůh nebo co! Ale já nej-
sem. Měli by už spíš vzývat tebe. Od 
tebe mám všechny myšlenky. 

Daimon: Pojď sem. Přestaň tak přemýš-
let, nesluší ti to. Dělá se ti na čele 
ošklivá vráska. 

Mose: Napiš článek, Daimone, udělej 
něco.

Daimon: Ne. 
Mose: Cože? 
Daimon: Řekl jsem ne. Jsi skoro u cíle, 

ekonomika se stabilizuje, národ tě 
miluje, nepotřebuješ moje články.

Mose: Potřebuju! Potřebuju tě!

Řekneš to manželce, a to mi bude 
stačit. 

Mose: K čemu ti to bude, Daimone?
Daimon: Už jsem ti to říkal. O trochu 

míň lží. A ona může být test. Ukáže ti, 
jak by to mohlo vypadat s lidmi. 

Mose: Dobře. Já jí to řeknu.
Daimon: Vážně?
Mose: Ano.
Daimon: Chci záruku.
Mose: Jakou?
Daimon: Chci slyšet, jak jí to řekneš.
Mose: Cože? To jí mám teď zavolat? Aby 

tě viděla?
Daimon: Vůbec ne. Budu vedle, to je 

záchod, ne? A stačí jí napsat, stejně 
je někde v budově. Já budu sedět na 
míse a poslechnu si to. Musíš jí to říct. 
Všechno. Že se známe už od gymplu. 
Že máme v úmyslu spolu bejt ještě 
pěkně dlouho. Fajn?

Mose: Fajn. 
Mose píše, zapípání mobilu v zápětí. 
Oba jsou nervózní.

Daimon: Tak co? 
Mose: Bude tu za chvilinku. 
Daimon: Hodná.

Vchází Popula. 
Popula: Mose, stalo se něco? Vypadáš 

pobledle. 
Mose: To nic není. Potřebuju ti něco 

sdělit. 
Popula: Týká se to Werthera? Jsem si 

jistá, že takovou chybu už nikdy znovu 
neudělá.

Mose: Ne, ne, Populo. Werthera se to 
netýká, týká se to mě.

Popula: Snad nejsi doopravdy nemocný.
Mose: Ne. To nejsem. Já. (pro sebe) Ježiš 

to je těžký. (nadechne se a monotónně 
začne odříkávat jako recept na pečení 
cukroví) Jednoduše: Už osm let mám 
milence. Známe se od puberty, znovu 

jsme se potkali právě před osmi lety. 
Od té doby jsme spolu. 

 Popula: Cože? A ty ženské, se kterými 
jsi spal…

Mose: Nespal jsem s žádnou.
Popula: Tak ty jsi gay. To hodně vysvět-

luje. Kdo to je?
Mose: Autor těch knih, co jsi do nich 

zamilovaná. „Nomiad“. Přesmyčka. 
Jmenuje se Daimon.

Popula: Panebože. Ten dopis, co jsem 
dostala před pár lety, ten byl od něj?

Mose: Ano. (ticho) Nedokážu se bez něj 
obejít.

Popula: Proč mi to říkáš? Chceš se dát 
rozvést? To snad ne! (snaží se najít 
vážný a objektivní argument) Nemusím 
ti snad říkat, co by to znamenalo pro 
tvoji image.

Mose: Nechci se rozvést. Říkám ti to 
proto, že je to jeho podmínkou, aby se 
ke mně vrátil.

Popula: Vrátil? Takže v poslední době 
jste spolu nebyli? Ah, proto ten minu-
lý pátek, to jsem si mohla myslet.

Mose: To se nestalo.
Popula: Jistě. No mně se to taky moc ne-

líbilo. Tak proč na to nezapomenout. 
Já jsem velká holka, já to nějak zvlád-
nu. To je všechno, co jsi mi chtěl říct?

Mose: Ano. 
Popula: Výborně. Zapomněl jsi mi po-

slat dokumenty ohledně Kambodži. 
Generál Wieren se s tebou chce zítra 
sejít. Timesy s tebou mají zítra udělat 
rozhovor, připravila jsem ti seznam 
možných otázek, máš ho na mailu. 
(touto dobou se jí už do hlasu vkrádá 
pláč) Tak si to nějak zpracuj. Večer jdu 
na benefici, když ty jsi to odmítl. Uvi-
díme se zítra. Hezký večer.

Daimon: Tys to dokázal! Jsem na tebe 
tak hrdý. A nebylo to tak hrozné, ne?
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Daimon: Možná, možná, že mě potře-
buješ, to já nevím, ale moje rady roz-
hodně ne.

Mose: Však ty mi ještě poradíš.
Daimon: Jo, jednou ti poradím, a ty mi 

to budeš mít za zlý. 
Mose: To jsem nikdy neměl.
Daimon: A ten den, co jsme se rozešli? 

Mose, vždyť ty jsi uvažoval, že mě 
uškrtíš.

Mose: Tak to není. Nenáviděl jsem se. 
Daimon: Řekl jsi, že nenávidíš mě. 
Mose: Nenáviděl jsem náš plán. Copak 

já vím, kdo ho vlastně vymyslel? V ni-
čem se nevyznám, vůbec v ničem.

Daimon: Jsi schopnej, skvělej a trochu 
ukřivděnej. Kdo není. Ale kdybys byl 
ženská, řek bych, že máš buď migrénu, 
nebo menzes. Úplně to samý chování.

Mose: To nemam. Mám hemeroid. 
Daimon: Cože?
Mose: No co se mi směješ, víš, jak to 

bolí?
Daimon: Je mi to jasný.
Mose: Jsi necitlivej.

16. ČLáNEK

Mose: Co píšeš?
Daimon: Článek. Četl jsi můj poslední? 
Mose: Ano. 
Daimon: Co jsi mu říkal?
Mose: Hezky strukturovaný. Ale upřím-

ně nechápu, proč sis nemoh ušetřit to 
rejpnutí na konci. „Příkladem americ-
kýho prezidenta bychom se měli řídit 
všichni. Taková upřímnost a odvaha 
se v dnešním světě musí ctít. Snad 
nezůstane jediným a naši politikové 
se rovněž ozvou.“. Jasnější jsi snad už 
ani být nemohl. 

Daimon: A všimnul sis, jak svět reagoval 

na tenhle coming out? Jak reaguje 
celosvětová veřejnost? Stejně jako já. 
Všichni tleskaj. Ta jejich Miss Bom-
bylow o tom napsala písničku, jak je 
roztomilý mít za prezidenta gaye.

Mose: Přesně. Roztomilý. 
 Daimon: Mose, nech toho, nechci ty 

tvoje výmluvy už ani jednou slyšet. 
Tak mi to vysvětli. Čeho se tak bojíš?

Mose: Já se nebojim. Já se ničeho nebo-
jim.

Daimon: Tak to ukonči. Rozveď se. Jí 
nevadilo, že máš milence. 

Mose: Jistěže vadilo.
Daimon: Ale ne víc, než kdybys měl 

milenku. A lidi to vezmou stejně jako 
ona.

Mose: O to stejně nikdy nešlo.
Daimon: Tak jestli o to nikdy nešlo, tak 

to udělej. Oznam to nejdřív jí a pak… 
koneckonců ti může říct, jak to udělat 
co nejlíp, když ti dělá PR.

Mose: Daimone, to je krutý.
Daimon: Mose, podívej se na mě. Udělej 

to. Pro mě i pro sebe.
Ticho.

Mose: Dobře.
Daimon: Ještě dnes?
Mose: Ještě dnes.

17. KAŽDÝ Má SVOU PRAVDU

Mose: Populo, ty odcházíš?
Popula: Ne, jen jsem se chtěla převléct.
Mose: Měla bys na mě trochu času?
Popula: Jistě. Copak se děje?
Mose: Musím ti něco říct.
Popula: No to já tobě taky. Ale klidně 

začni ty.
Mose: Ne, ty první.
Popula: Ale, opravdu, to není tak důle-

žité.

Mose: Dobře. Tak tedy. Populo, chci se 
dát rozvést.

Popula: Cože?
Mose: Chci se dát rozvést.
Popula: Kvůli tomu Daimonovi?
Mose: Ano. Nechceme se pořád skrývat. 

Nechci už žít takhle ve dvou světech.
Popula: To nemůžeš udělat.
Mose: Já musím.
Popula: Dobře, Mose, teď je řada na 

mně. Našla jsem si toho tvého Dai-
mona.

Mose: Co tě to–
Popula: Počkej. Našla jsem si ho v regis-

tru vaší školy a ve starých novinách. 
Našla jsem článek. Daimon vzal dva 
dny před devatenáctými narozeni-
nami auto a odjel. Druhý den našli 
ono auto pod útesem. Tělo se nikdy 
nenašlo. Obecně se ale předpokládá, 
že spáchal sebevraždu kvůli tomu, že 
neunesl publicitu spojenou s publikací 
jeho knihy, kterou doporučil k vydání 
jeho kamarád. Tos byl ty. Jsi klidný. 

Mose: Ano. Tohle všechno je totiž prav-
da. Daimon ale nezemřel. Jenom se 
ztratil a psal dál pod pseudonymem 
NOMIAD. 

Popula: Miláčku, Daimon umřel. Volala 
jsem jeho matce. Měli spolu hezký 
vztah, ale ona ho od onoho večera 
neviděla. Daimon je výplod tvojí fan-
tazie. Zdědil jsi po otci schizofrenii 
a Daimon je jen–

Mose: Ne. Já nic nezdědil.  Daimon je 
živý.

Popula: Živý, ano, ale jenom v tobě. Kde 
byl ten půlrok, co jste se neviděli? 
Nikdo neví. Nikdo si pod jeho jménem 
nepronajal žádný byt ani hotelový 
pokoj. 

Mose: A co jeho články, ty jsem si taky 
vymyslel?

Popula: V redakci ho nikdy nikdo nevi-
děl. Píše pod pseudonymem. Jediná 
jeho fotka je z doby, kdy mu bylo osm-
náct. 

Mose: Nemůžu milovat někoho, kdo 
neexistuje. Někdo, kdo neexistuje, mi 
nemůže dávat rady. 

Popula: To byla všechno součást tebe. 
Vzpomínka na tvoji první lásku. 
A k tomu, samozřejmě, pocit viny 
z toho, že jsi ho postrčil k sebevraždě. 

Mose: Já ho nezabil, Populo. Ať říkáš, co 
chceš, každej z nás má pro toho dru-
hýho právě tolik argumentů. Daimon 
žije a ty mě nepřesvědčíš o opaku. 
Nikdo ho nemůže nahradit.

Popula: Mose, spolu to můžeme doká-
zat. Překonáš to, vyléčíš se.

Mose: Nebudu se léčit. A žádné spolu 
nebude. Rozvádíme se. 

Popula: Ty blázne, to ho chceš předvést 
přede všechny, všem ukázat, že nejsi 
normální?

Mose: Normální rozhodně nejsem. A už 
jen to, že mě přemlouvá, aby se mohl 
se mnou ukázat na veřejnosti, pro mě 
znamená, že existuje. 

Popula: Neexistuje! Je to jenom tvoje 
druhý já, co se snaží dostat na povrch. 
Proto jsi mu to tak dlouho nechtěl 
dopřát.

Mose: Každý má svou pravdu. Zítra bu-
deš mít rozvodové papíry na stole.

Popula: Mose, počkej. Vždyť já tě… 
Mose, čekám s tebou dítě. 

Mose: Cože? Kdy? Jak?
Popula: Před čtyřmi měsíci, když jsme 

se spolu opili. 
Mose: To není možné. Ty lžeš.
Popula: Už čtyři měsíce nemenstruuju. 

Vždyť se podívej, mám nalitý prsa, 
nadmutý bříško…

Mose: Myslel jsem, že jsi přibrala.
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Popula: To by nevypadalo takhle. Máš za 
něj zodpovědnost, Mose. 

Mose: Já nemůžu být otec, to nejde.
Popula: Jde. Budeš otec. Ty se o nás 

postaráš.
Mose: Já a otec? Panebože.
Popula: Kam jdeš?
Mose: Za Daimonem.

18. DAIMONION

Mose: Je těhotná.
Daimon: To jsem si mohl myslet. 
Mose: Tvrdí, že jsi součástí mýho já.
Daimon: Stejně jako bych já mohl tvrdit, 

že to dítě není tvoje.
Mose: Je, tím jsem si jistý, ona by s ni-

kým jiným–
Daimon: Ano, ano, nemá to ráda. Tušil 

jsem, že něco takovýho přijde.
Mose: Jak to myslíš?
Daimon: Jako další překážka a výmluva.
Mose: Já ji opravdu nemůžu opustit. 
Daimon: Já vím, budeš otec.
Mose: To jsem nikdy nechtěl. Nemůžu 

přede všemi opustit těhotnou ženu 
a zároveň tvrdit, že to bylo jen plato-
nické manželství.

Daimon: Ano, co by řekli lidé, že? 
Mose: Jsem unavený. Pořád všechno jen 

pro dobro ostatních.
Daimon: Víš ale, že já s tebou nebudu 

moct zůstat, když budeš otcem toho 
dítěte, že?

Mose: Ano.
Ticho.

Daimon: Tak mi už povíš, čeho ses 
vždycky tak bál ohledně veřejnosti?

Mose: Že se lekneš publicity a odejdeš 
a už se nevrátíš.
Ticho.

Mose: Proč ty chceš, aby o nás věděli.

Daimon: Abychom byli dvěma polovi-
nami celku. Abychom přede všemi 
splynuli.

Mose: Daimone?
Daimon: Ano?
Mose: Teď to nemůžeme zveřejnit.
Daimon: Já vím.
Mose: Daimone, jsi skutečný?
Daimon: Stejně skutečný jako ty.
Mose: Kdo vlastně jsi?
Daimon: Jsem ten, co tě formoval. Jsem 

tvoje láska. Jsem tvůj cit. Jsem tvůj 
instinkt. Jsem tvoje inspirace. Jsem 
tvá múza. Jsem tvůj Daimon. Jsem 
tvoje daimonion. Jsem tvoje božství. 
Jsem tvůj bůh.

Mose: Miluju tě.
Daimon: Ano, jako svou součást.
Mose: A ostatní?
Daimon: Nepotřebují tě. Ona tě nepo-

třebuje. 
Mose: Ale já potřebuju tebe. 
Daimon: Tak buď se mnou. Oni už do-

jdou do země zaslíbené sami. Vydláž-
dils jim cestu.

Mose: Nechci vidět, jak se ve mně zkla-
mou.

Daimon: Znamená pro tebe víc tvůj 
strach, nebo já?

Mose: Když si tě vyberu, už se nevrátí-
me, že?

Daimon: Ne.
Mose: Dáš si se mnou panáka? 
Daimon: Myslím, že ho nepotřebuješ.
Mose: Jen naposled. Na cestu.
Daimon: Platíte, pane. Cestu platím já.

Ozvou se dva výstřely. Výkřik Populy. 
Potratila.
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