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Praha         Brno 
Brno        Praha 
Vítejte na cestě dalšího čísla našeho časopisu, 
tentokrát již s novým vedením. Stejně jako moje 
předchůd kyně jsem na sebe vzala nelehký úděl 
redaktorky s předponou „šéf“ a společnými silami 
s celou redakcí připravila následující pokračování 
Hybris. Pocházím z Brna, a proto můžete očekávat 
v některých větách slova, kterým nebudete zcela 
rozumět. I moje kolegyně si zvykly na drndání ko-
čárku, také že žádná z nich ještě není suprová kóc 
a občas se některá se mnou sveze šalinou. Nyní 
jsem však plně oddána pražské DAMU a přeji 
všem čtenářům dobrou zábavu.

V tomto čísle se znovu zaměřujeme na další 
premiérové inscenace divadla DISK a naše recen-
zentky na nich nenechávají nit suchou! Přidáváme 
analýzu od našich sousedů z blízkého východu 
Vtedy v Bratislave a nezůstáváme pozadu ani 
u do mácí produkce a pitváme novinku Zimní 
pohádka. Koho více zajímají zprávy například 
z Velké Británie, připraví se na pořádnou dávku 
k londýnským inscenacím, pracujícím s novými 

se tentokrát ptáme na vzpomínky a zkušenosti 
absolventů Katedry teorie a kritiky. Při listování 
Hybris možná neminete kontroverzní Názor na 
absolventské ročníky činoherního herectví pražské 
DAMU a brněnské JAMU – kde se letos lépe urodi-
lo? Přeji vám všem inspirativní čtení a vězte, že 
„…zavazadlový prostor se otevře až po vystoupení 
většiny cestujících.“

Petra Bruzlová

médii. Pokračování se dostalo Dialogům, u kterých
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Lenka Veverková

… říká se na konci skoro každé pohádky, 
aby byl happy end ještě umocněn a malé děti 
získaly pocit, že zlo zůstalo navždy poraženo 
a pravda a láska zvítězily nad lží a nenávistí. 
Ale bylo to tak doopravdy? Věnovali se princ 
s princeznou po svatbě pouze plození potomků 
a charitě? Žili si svůj pohádkový život bez těch 
každodenních malých hádek a starostí?

Třetí absolventská inscenace čtvrtého ročníku katedry alterna-
tivního a loutkového divadla s názvem K smrti šťastní v režii Ka-
teřiny Jandáčkové nás nechává nahlédnout za šťastné konce čtyř 
dobře známých pohádek. Ačkoli tvůrci svou autorskou inscenaci 
označují jako „grimmovskou“, ve výsledku nám z bratří Grimmů 
předkládají poměrně slabý odvar s hořkosladkým koncem. Díky 
vizuálnímu zpracování je na něj však radost koukat.

Bylo nebylo za sedmero horami a sedmero řekami jedno malé 
bílé stavení, v němž spokojeně žili tři švarní mládenci. Jednoho 
dne se rozhodli, že uspořádají takovou malou taneční party, na 
niž pozvou nejkrásnější dívky z celého kraje. I přišla Karkulka 

A žili 
šťastně až 
do smrti…
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AUTORSKÁ INSCENACE 
TAK PŮSOBÍ JAKO 
SÉRIE VÍCE ČI MÉNĚ 
SPOJENÝCH SCÉNEK

v růžovém kožichu a minisukni, i přišla Sněhurka trpící poruchou 
příjmu potravy, i přišla Růženka, na které mohli všichni oči ne-
chat, a přišla i Popelka s papírovými taškami z těch nejdražších 
obchodů v Pařížské. Všichni se veselili, pili, zdvořile se na sebe 
usmívali a vrtěli se do rytmu. Za dveřmi však stála smutná víla, 
která byla příliš tlustá na to, aby mohla do bílého stavení vstou-
pit. Nezbylo pro ni už žádné místo. „Mně to nevadí. Mě to nesere. 
Mě to nemrdá!“ řekla ta víla a diváci se za břicha popadali. Víla 
povzbuzená touto reakcí si nasadila křídla a paruku, vzala do ruky 
kouzelnou hůlku a rozhodla se splnit přání všem princům, prin-

ceznám a dokonce i vousatému vlkovi. A od té 
chvíle spolu žili všichni v naprosté disharmonii 
a nenalezli klid ve svých duších, dokud se i s ví-
lou neproměnili v sedm malých trpaslíků.

Režisérka Kateřina Jandáčková se s drama-
turgem Davidem Košťákem rozhodli převrátit 
pohádkovým postavám život naruby a dát jim 
co proto. Děj všeobecně známých pohádek, 
které jsme v průměru osmnáctkrát slyšeli 
před spaním a šestatřicetkrát viděli v televizi, 

dále rozvíjejí, posouvají a situují do jiného prostředí. Růženka se 
zamiluje do transvestity, Sněhurce zbyde jen tác plný jednohubek 
a oči pro pláč, zdravě ambiciózní shopaholičku Popelku zavírá 
její majetnický princ do přístřešku z pletiva, aby mu neutekla. 
Jedině snad Karkulku sežere opět vlk, tentokrát jí však z chlupa-
tého břicha švarný myslivec nepomůže. Prostě žádná pohádka, 
ale vpravdě problematický život plný splněných přání. Chtěla jsi 
bohatýho manžela a velkej barák? A ty lásku na první pohled? 
Máš to mít a se vším všudy! 

Stěžejním tématem inscenace je palčivá otázka, která napadne 
každé zvídavé dítko po skončení pohádky: „A co bylo dál?“ Při 
hledání odpovědí se však tvůrci museli vypořádat s několika 
problémy. Pohádkové příběhy známé z knih se obvykle točí kolem 
pasivní dívky, jež má problém – je utiskovaná, očarovaná, zakletá 
či prostě jen sama v domě s vlkem, a čeká na aktivního muže, aby 
přispěchal s polibkem, kterým se situace vždycky vyřeší. Princové 
jsou vzájemně zaměnitelní a jejich hlavním životním posláním 
je ukázat své dovednosti při záchraně princezny a v závěru splnit 
životní poslání muže – vzít si ženu za ženu a udělat ji konečně 
zcela šťastnou. Tento princip zaměnitelnosti mužských postav je 
zcela očividný hned v první scéně, v níž muži vítají přicházející 
dívky. Jejich pohyby jsou v tu chvíli synchronizované a zcela 
identické a my si nejsme jisti, kterého z nepřeberného množství 
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ZDRAVĚ AMBICIÓZNÍ 
SHOPAHOLIČKU POPELKU 
ZAVÍRÁ JEJÍ MAJETNICKÝ 
PRINC DO PŘÍSTŘEŠKU 
Z PLETIVA

princů herci představují. Stejně jako v pohádkách jsou i zde 
v inscenaci hlavními postavami princezny, jež jsou diferencio-
vané, mají více povahových vlastností či typických rysů než jejich 
mužští protějšci, na jejichž jména si sotva vzpomeneme… tedy 
pokud nějaká vůbec měli.

Dalším problémem byla skladba ročníku, v němž je pět hereček, 
ale jen tři herci. Pohádkově ideální heterosexuální vztah mohl do-
jít k naplnění pouze u třech párů a dvě postavy zůstaly tak trochu 
na ocet. Tím, že přišly o svého protihráče, ztratily i svůj vlastní 
příběh a ve výsledku nemají na scéně co hrát. Jelikož se na jevišti 
chtěli objevit všichni, museli dát tvůrci hlavy dohromady a vy-
myslet pro zbylé dvě herečky alespoň nějaké motivace a vnitřní 
konfl ikty. Sněhurka si tvoří vztah s jídlem a vzpomínkami na staré 
dobré časy a víla kouzly zasahuje do děje, který však funguje i bez 
ní. To ale zdaleka nestačí na to, abychom mohli tvrdit, že postava 
na jevišti jedná. Obě dvě se v ději nikam neposouvají, stagnují 
a jsou na scéně navíc. Aby konec nebyl tak hořký, sedm herců 
se (nezávisle na víle) proměňuje v trpaslíky a Sněhurka se má 

konečně o koho starat a komu vyprávět 
pohádku těsně před tím, než se za-
kousne do otráveného jablka. Konec 
se tak zdá být sešitý horkou jehlou 
a přilepený k celé inscenaci jen proto, 
aby se vytvořil i příběh Sněhurky.

Autorská inscenace tedy působí jako 
série více či méně spojených scé-
nek, které samy o sobě fungují velmi 
dobře – jsou vtipné, dobře načasované, 
ironické s různými odkazy – jak do 
pohádek, tak do současnosti. Jednot-

livé scény se všemožnými kouzelnými způsoby snaží v jeden 
kompaktní celek propojit právě postava víly, ta je ovšem pouze 
škodolibým a zhrzeným průvodcem, nenese si svůj vlastní příběh, 
ani s ostatními postavami na scéně nepřichází příliš do kontaktu. 

Víla v podání Lucie Valenové je velmi přehnaná a afektovaná, 
zkarikovaná až do jakési komiksové verze, jako jediná zůstává 
po celou dobu inscenace v jedné neměnné postavě. Ostatní 
herci mají dvě herecké polohy – v jedné z nich splynou do masy 
a nelze rozlišit, jaké postavy ztvárňují. Identičtí nejsou pouze 
princové se stejnými pohyby, jsou to i princezny tančící na bále. 
V určitých momentech se postava vytratí kamsi do ztracena a na 
scéně se objeví lidé bez výrazů, jeden jako druhý pohybující se 
v neměnném rytmu hudby. Tyto fragmenty působí jako obrazy 
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z kteréhokoli večírku v Praze a na jevišti vypadají dobře, nicméně 
jsou tak trochu na efekt – samy o sobě nepřispívají k žádným 
posunům či charakterizaci postav, spíše naopak. 

Ve druhé herecké poloze už herci svou postavu tvoří - uchopují 
ji však poměrně schematicky, protože nehrají žádné komp-
likované charaktery. Jejich postavy jsou spíše jen tak zlehka 
načrtnuté, což není nic negativního – tvůrci s tímto principem 
záměrně pracují. Popelka (Tereza Nádvorníková) je koketní 
a cílevědomá, princ od Růženky (Dan Kranich) je velmi dívčí 
a stydlivý, Sněhurka (Veronika Popovičová) na vše reaguje jen 
pofňukáváním nebo konzumací další jednohubky. Právě díky tak-
to jednoduše pojatým charakterům vzniká mezi postavami pnutí 
a dochází tak k mnohým vtipným situacím. Popelka je a bude 
slepička, která by pro botu přes plot skočila a její princ (Tomáš 
Hron) ji má v hrsti a je si toho vědom. Vzniká tak jakási groteska 
– víme, co od které postavy očekávat, a zajímá nás pouze, jak se 
s danými situacemi popere, jak je zvládne, a smějeme se tomu, 

jak postava zas a znovu opakuje své chování 
a nikam se neposouvá. 

Grotesku či němý fi lm inscenace 
připomíná také velmi úspornou volbou 
slovních prostředků. O to více se herci 
vyjadřují gesty a pohyby, jimž napomáhá 
minimalistická, elektronická hudba s jas-
ným, pravidelným a úderným rytmem. 
Hudba Jana Čtvrtníka vnáší do inscenace 

moderní šmrnc a odosobněnou drsnost. Na taneční párty každý 
tančí jen pro sebe, herci monotónně pohybují hlavami a pánví, 
ženy svádí muže a ti se zase předvádí před ženami. V některých 
scénách je vše vyjádřeno pouze choreografi í, na níž soubor 
spolupracoval se slovenským tanečníkem a choreografem Pe-
terem Šavelem. Nejkrásnější scénou je rozhodně sežrání Karkulky 
vlkem, které není ani drastické, natož komické. Vše působí jako 
tanec dvou milenců, kteří se do sebe nakonec prolnou v ob-
jetí. Přehozením růžového kožichu je pak ztvárněno slupnutí 
Karkulky. Stejně nápaditě je choreografi cky ztvárněna scéna mezi 
Popelkou v kleci a princem, který představuje holoubka. Herci 
pouze pomocí vrkání a několika rekvizit (zrní a boty) tokají či tzv. 
dávají najevo svou vzájemnou milostnou touhu. 

Vizuální stránka inscenace je jednoduchá, do detailu sladěná 
a funkční. Scénograf a light-designer Petr Vítek vytvořil vari-
abilní bílý domek pro panenky, který se postupně otáčí a rozevírá 
do všech stran, a vyvíjí se tak společně s celou inscenací. Kromě 

NEJKRÁSNĚJŠÍ SCÉNOU 
JE ROZHODNĚ SEŽRÁNÍ 
KARKULKY VLKEM
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eněj je na scéně ještě jeho zmenšenina, psí bouda, která je však 

využívaná pouze sporadicky. Velký domek je zato centrálním 
dějištěm celé inscenace, v němž se postavy seznámily, v němž 
společně žijí a prožívají svoje peklíčka. Zatímco zpočátku jsou 
nám vztahy mezi postavami nejasné, protože seznamování se 
odehrává uvnitř domku a my jen tu a tam skrze dveře zahlédneme 
jemné uklánění se a přípitky, postupným otáčením nahlížíme do 
útulného 1+1 s verandou a přístřeškem a hlouběji poznáváme 
všechny jeho obyvatele. Domek je vymyšlen do posledního de-
tailu a herci využívají všechny jeho prvky, jednu z tyčí například 
jako hrazdu, na níž princ demonstruje svoje tělesné dispozice, 
pletivo slouží jako úchytka pro Popelčiny střevíčky, ale i jako im-
aginární klec, do níž je lapená. Na jinak bílé stěny jsou promítány 
různé motivy: v pokoji Růženky se objevují květinové tapety, při 
scéně s Karkulkou a vlkem zase černobílé animace s motivem lesa 
a malých vlků. 

Čisté linie a variabilita jsou charakteristické také pro kostýmy, 
pro něž Lenka Rozsnyóová využívá současné střihy a látky, 
nicméně s odkazy na klasické pohádkové prvky, které jsou však 
velmi zjednodušeny. Papírové korunky působí jako vtipný party 
doplněk, střevíčky na vysokém podpatku zdůrazňují ženskost, 
neoprenové bundy princů zase široká ramena a úzký pas. Postup-
ným odkládáním zjistíme, že pod krásnými bundami jsou jen 
ušmudlané nátělníky napůl zastrčené do tepláků. Sukni Šípkové 
Růženky si obleče princ a Karkulčin chlupatý kožich si nasadí vlk. 
Na počátku jsou všechny postavy krásné, vyžehlené, navoněné 
a připravené získat partnera svých snů, na konci před námi sedí 
sešlí, pomačkaní lidé, kteří jsou utrmácení celou svou životní 
poutí.

Vystřízlivění z hořkého konce, kocovina či probuzení z téhle 
noční můry se však nekoná. Místo toho celá inscenace končí 
jakýmsi chlácholivým smířením a ujištěním, že všichni žili 
šťastně až do smrti.  Technicky a herecky zdařilá inscenace 
bohužel padá na dramaturgicko-režijním zpracování, díky němuž 
nedrží pohromadě a působí ploše. Tvůrci bohužel měli spoustu 
skvělých a vtipných nápadů, které fungovaly dobře jednotlivě, 
nicméně je nedokázali spojit v celistvý příběh. Proto zůstávají 
K smrti šťastní povrchní - krásní na pohled, ale prázdní uvnitř. 
I přesto, že mi však na vzhledu nezáleží, považuji je v rámci tří 
absolventských inscenací katedry alternativního a loutkového 
divadla za tu nejzdařilejší.
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Katedra činoherního divadla 
Překlad: Tereza Krčálová
Režie: Alžběta Burianová
Dramaturgie: David Košťák
Scénografi e: Vasylyna Kharchevka
Kostýmy: Pavel Morávek
Hudba: Ventolin (David Doubek)
Pohybová spolupráce: Blanka Burianová
Produkce: Martin Hudeček, Michaela Příkopová, 
Richard Juan Rozkovec
Hrají: Matyáš Řezníček, Eliška Jansová, Eva Hacurová,
Veronika Lapková, Adam Ernest, Ihor Krotovych, 
Elizaveta Shvachko, Matěj Vejdělek, Tereza Terberová, 
Vít Roleček, Jáchym Kučera, Michal Lurie, Viktor Javořík, 
Anna Kratochvílová

Premiéra: 20. 11. 2015 v Divadle DISK
Psáno z repríz: 9. 12. 2015 a 8. 1. 2016



„…neposrat se,“ sděluje publiku Adam Ernest 
jako Lawrence a zároveň radí nevěrnému 
Karlovi, jak žít dál poté, co se k činu přiznal své 
ženě. Podobně jako ostatní postavy v inscenaci 
Alžběty Burianové, i tito dva dochází 
v alkoholovém opojení k „životní pravdě“.

Sledujeme, jak osud v jeden večer náhodně svede dohromady 
několik různých lidí – ředitele filmového festivalu, bankéře, 
budoucího ženicha, prostitutku či podváděnou ženu. Potácejí se 
ulicemi velkoměsta, stejně jako svými životy, zpovídají se z trápe-
ní, přiznávají chyby, vyslovují touhy. Slyší šeptání Boha ve svých 
srdcích, odevzdávají vše, co mohou, snaží se být svobodní. Spojuje 
je jedno - ono slastné opojení ducha a osvobození mysli. Jsou 
totiž Opilí.

Hru ruského dramatika Ivana Vyrypajeva uvedla režisérka Bu-
rianová na jevišti divadla DISK v české premiéře. Jeho jméno však 
není českému publiku úplně neznámé. Vyrypajevovy hry jako 
Iluze, Genesis č. 2 nebo Kyslík mohou diváci znát z brněnské Ma-
henovy činohry,  MeetFactory nebo z Divadla Komedie. Poslední 
zmíněná hra pak byla, opět v české premiéře, uvedena v roce 2004 

Tereza Pavelková

Hlavní 
message 
Boha je…
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v divadle DISK jako absolventská inscenace studentů Katedry 
alternativního a loutkového divadla v režii Petera Chmely. Vyry-
pajevova dramatika se v Česku objevuje sporadicky, je však velmi 
inspirativní především pro mladé tvůrce. Většinu jeho her totiž 
spojuje výpověď o současném člověku, který se nachází ve světě 
bez hranic. Utápí se v moři neomezených možností, neschopen 
najít životní jistotu. Vyrypajev se často vyrovnává také s nábožen-
skými otázkami a tím, jaký význam lze v životě dnešního člověka 
vlastně přisoudit Bohu a víře obecně. Svým způsobem tedy provo-
kuje k výpovědi mladých o dnešním světě. 

Inscenace se jistým způsobem zařadila také vedle A. P. Čechova, 
A. N. Ostrovského či J. Klavdijeva do plejády 
ruských her, na které DISK pamatuje. Svou 
specifi čností však tuto linii i popírá. Vyrypa-
jev totiž nevytvořil hru typicky ruskou, nýbrž 
univerzálně přenositelnou. Autor i v tomto 
dramatu komunikuje především s dnešním 
stavem společnosti a ironizuje existenciální 
krizi současného člověka – postavy jsou opilé, 

zranitelné, ale zároveň se cítí božsky. K univerzalismu mu po-
máhá například absence domácích reálií - ve hře se mluví o nás 
Evropanech, odkazuje se na miliardáře Billa Gatese, seriálovou 
postavu Dr. House a fi lmového režiséra Lars von Triera. „Nerusky“ 
znějí také jména všech postav, které trápí milostné trojúhelníky, 
nejistá láska, nevěra a v neposlední řadě také smrt. 

„Co má Bůh na mysli, to má opilej na jazyku,“ připomíná Vyrypa-
jev skrze promluvu Lawrence. Stav opilosti všem postavám roz-
vazuje ústa, jsou schopni si přiznat to, co za střízliva nesvedou. 
Každý pronáší message Boha, kterou považuje za svou „pravdu 
o životě“. Čerstvě vdaná Magda je přesvědčena, že o všech krocích 
a událostech v životě člověka je předem rozhodnuto. Gustav tvrdí, 
že jsme všichni tělo Boha. Není důležité, jaký je svět kolem nás, 
nejdůležitější je milovat, svěřuje se se svou „pravdou“ Marta. 
Ženich Max ve svém monologu dochází k tomu, že kontakt je 
jedinou realitou, kterou člověk má a svoboda neexistuje. Být svo-
bodný, znamená odevzdat se někomu, sděluje nám Laura. A podle 
Lawrence je nakonec nejdůležitější především „neposrat se“.

Postavy, kterým opilost dala dar na chvíli doopravdy spatřit 
skutečnost, hledají útěchu v lásce. Ta je však pomíjivá a nejistá, 
což dokazují jejich osudy. Proto se vztahují k Bohu. Jen toho musí 
postavy prosit o odpuštění, od něho odvozují své bytí. Kromě kri-
ze mezilidských vztahů, krize identity, tak Vyrypajevův text tema-
tizuje i krizi víry. 

VŠE JE TAK DOSLOVA 
I OBRAZNĚ SPOJENO 
S ALKOHOLEM.
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i dramaturgicko-režisérská koncepce inscenace pro současného 
člověka zásadní, tíživé otázky. Kdo však onen současný člověk 
vlastně je? Dramaturgický výklad je v tomto směru nečitelný - 
není jasné, zda nám studenti čtvrtého ročníku ukazují výpověď 
současné generace mladých lidí a jejich pocity nebo tíhnou spíše 
ke kritice dnešního stavu společnosti obecně. Postavy zastupují 
v podstatě dvě generace. Bez ohledu na věk či povolání se opíjejí 
ze stejné láhve. Snaží se nám tedy režisérka s dramaturgem Davi-
dem Košťákem sdělit, že nás mohou potkat podobné osudy? Nebo 
je ambicí Opilých prostě vznést pro současnost zásadní fi lozofi cké 
otázky?

Nahnutou, opileckýma očima viděnou půdu pod nohama všech 
postav podporuje zvolená scénografi e. Vasylyna Kharchevka na-
vrhla jednoduchou scénu, vše se  totiž odehrává v bílém, vyvýše-
ném, čtvercovém prostoru. Takto vymezená hranice jeviště staví 
herce do značné vzdálenosti od diváka. V první části představení 
se na scénu postupně spouští vana, stůl a lednička, druhá půle 
se odehrává na scéně prázdné, jenž představuje ulici velkoměs-
ta. Stává se tak symbolem pro místo, na němž se v noční hodinu 

mohou potkat velmi rozdílní lidé, které 
spojuje opilost a skepse vůči světu. A právě 
zde, během náhodných setkání, se příběhy 
všech postav různým způsobem uzavírají. 
Po celou dobu na jevišti zůstává jen láhev 
alkoholu, ze které si všechny postavy upí-
její. Pokud bychom se chtěli držet ruského 
kontextu, v němž  hra vznikla, lze samo-
zřejmě čirý alkohol považovat za vodku. 
Na druhu alkoholu však ve fi nále nezáleží. 
Důležitější je sama opilost, kterou způso-

buje a to, že se stává jedním z pojících motivů osudů postav. Eliš-
ka Jansová v roli Marty ji v první scéně objímá, Viktor Javořík jako 
Rudolf ji zase používá jako svěcenou vodu pro stvrzení sňatku 
Laury a Maxe. Vše je tak doslova i obrazně spojeno s alkoholem. 

Problémem scénografi ckého řešení Opilých je jeho popisnost. 
Divák metaforu alkoholem destabilizovaného světa pochopí hned 
po prvním spuštění vany, z níž vylézá opilý Lawrence. Scénogra-
fi i je tak ku prospěchu jen to, že herci s každým kusem nábytku 
či spotřebiče na scéně nějak zachází. V různých momentech se 
naříklad houpou na stole, Jáchym Kučera v roli Gabriela zase 
několikrát opilecky sklouzne do vany, což působí komicky. Dů-
myslněji se však pracuje jen s ledničkou, ze které Mathias (Mi-

HERECKÉ ZTVÁRNĚNÍ 
OPILOSTI SE STÁVÁ 
PLOCHÝM A PŘÍLIŠ 
OBECNÝM.
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chal Laurie) v jedné chvíli vyhazuje jablka hledajíc maso. Jablko 
může v kontextu hry odkazovat k biblickému příběhu o Adamu 
a Evě, kteří si toto Bohem zakázané ovoce utrhli ze stromu po-
znání. Jablko jim podle všeho mělo otevřít oči tak, že byli schopní 
odlišit dobré od zlého, stejně jako Bůh. S tímto motivem se však 
v Opilých nijak zvlášť nepracuje. Otázkou tedy zůstává, proč se na 
scéně jablka vůbec objevují. K podobné schopnosti poznání totiž 
postavám pomáhá alkohol. Kučera zase ledničku sleduje jako fi l-
movou podívanou v momentě, kdy se ho Rudolf ptá, zda se půjde 
podívat na íránský fi lm, z něhož cituje Róza.

Ozvláštňujícím scénografi ckým prvkem je projekční plátno, na 
které se v úvodu promítají fi lmové scény lidí, s údivem vzhlížejí-
cích k nebi. Před ním si ze sedu postupně stoupají všechny posta-
vy a v dunivé hudbě se pohybují ze strany na stranu. Důvod pří-
tomnosti plátna však také poměrně záhy pochopíme – děj Opilých 
se odehrává na pozadí právě probíhajícího fi lmového festivalu. 
Ten je jakýmsi stmelujícím motivem - mluví se o něm na začátku 
hry, během rozlučky se svobodou a nakonec také v poslední scéně 
vyvolá náklonnost mezi Rózou a ředitelem Markem. Projekční 
plocha však zůstává dále již nevyužitá. Podobně jako ostatní zvo-
lené scénografi cké prostředky ustrnuje na popisnosti. Navozuje 
totiž jen onu atmosféru festivalu a dál se s ní nepracuje.

Zvolené kostýmy se, podobně jako scénografi e, drží v rovině 
neinvenční ilustrativnosti. Poměrně 
jednodnuše odlišují postavy věkově 
i společensky. Nejpříznačnější je tento 
rozdíl vidět u Jansové v roli Marty - mla-
dé, hezké dívky, která se opilá ocitá na 
ulici nočního velkoměsta. Má na sobě 
džínové kraťasy, roztrhané punčochy, 
volnou, ležérně uvázanou košili a růžové 
tenisky. Do šedých barev jsou zase sladě-
né kostýmy Gustava, Lory, Karla a Lindy. 

Oproti Jansové tedy působí usedleji a lze z nich tedy vyvodit jejich 
věkový rozdíl. Společenské rozdíly pak vyvstávají nejvíce ve scéně 
setkání Marka a prostitutky Rózy. Nebesky bílý oblek Matyáše 
Řezníčka představujícího ředitele festivalu, vytváří kontrast opro-
ti Róziným sytě červeným botám na podpatku, lesklé sukni a dží-
nové bundě. Řezníček svým oblekem pak ještě určitým způsobem 
vystupuje ze sboru opilých, což je podpořeno Róziným označením 
za Ježíše Krista. V té chvíli je navíc příznačně svlečen do půli těla.

Hrát alkoholem posilněnou osobu má svá jednoznačná úskalí. 
Všem se ve spojitosti s tímto stavem vybaví obecné příznačnosti 

Z INSCENACE NEVYPLÝVÁ
TO, NA KOHO CELÁ 
VÝPOVĚĎ MÍŘÍ, O KOM 
VLASTNĚ JE.
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jako je malátnost těla nebo špatná koordinace a artikulace.  Avšak 
opilost, tak jak ji dle mého názoru zamýšlel sám Vyrypajev, je více 
stavem mysli. Není tedy třeba ji hrát doslovně. Způsob, jakým 
herci ztvárňují své postavy, je největší slabinou inscenace. Sledu-
jeme osudy čtrnácti postav, z nichž každá má vlastní specifi cký 
problém, každá je jiná. Jejich charakteru by tak měla odpovídat 
i opilost. Z hereckého ansámblu se pouze některým podařilo ony 
nuance zachytit a také zahrát. Za zmínku stojí výkon Elizavety 
Shvachko v roli Lindy, která jako jedna z mála nepronáší rozsáhlé 
fi lozofi cky laděné monology do publika, avšak svým mírně shrbe-
ným postojem, pomalými pohyby a občasným nekontrolovatel-
ným pousmáním, dokázala vytvořit opilost, zbavenou popisných 
obecností. Bez opileckého přehrávání se ku prospěchu věci obešli 
také Ihor Krotovych jako Karl a Gustav v podání Matěje Vejdělka. 
Ti oproti Shvachko zůstávají civilnější, hrají onu opilost mysli, 
nikoliv těla. Je třeba ocenit také herecké výkony studentů třetí-
ho ročníku, Michala Lurie a Viktora Javoříka, hrající kamarády 
a svědky ženicha Maxe. Jejich přiznání k tomu, že slyší šeptání 
Boha ve svých srdcích se ve svém hereckém pojetí stalo zajíma-
vým ozvláštněním celého představení. Javoříkovo přiznání je 
emocemi nabité, doplněné o rozechvělé rozepínání svršku, Lurie-
ho zase poněkud skeptické až opatrné. Naopak charakter postavy 
Lory, nešťastné z vraždy svého bratra, se v podání jejich spolužač-
ky Terezy Terberové ztratil. Zbylá většina herců používá podobná 
opilecká gesta – roztažené ruce v mírném záklonu, kývání těla ze 
strany na stranu, nestabilitu vyjadřují neustálým přešlapováním 
na jednom místě, u ženských postav je pak podpořena vysokými 
podpatky. Snaha o jednotnost hereckého projevu je tedy spíše 
kontraproduktivní a způsobuje, že se ztvárnění opilosti ve výsled-
ku stává plochým a příliš obecným.

Tento problém pak ještě podporuje nedotaženost interakce 
herců s divákem. Hned v první scéně Řezníček pronáší rozsáhlý 
monolog, ve kterém apeluje na diváka, aby ten, kdo se nebojí 
onemocnět rakovinou, udělal krok vpřed. Tuto větu zopakuje ně-
kolikrát, přičemž stojí téměř na forbíně, těsně před publikem. Na 
reakci příliš nečeká a svou promluvu tedy sám zakončuje: „Ticho. 
Tak teď nastalo opravdový ticho. Teď se tady posadíme a všichni 
společně si poslechneme opravdový ticho.“ Po tomto, řekněme te-
maticky vážném okamžiku, se pak ale udržuje klasická vzdálenost 
herce a diváka, i přesto, že některé z postav své message k divá-
kům směřují. Další bližší kontakt přichází až v druhé půli, ve které 
je scéna setkání Lawrence a Magdy s Karlem a Lindou umístěna 
opět přímo na forbínu. Na kraji jeviště, téměř na dosah divákovi 
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v první řadě, sedí všechny zmíněné postavy. Ernest se v okamžiku 
vyřčení své „pravdy o životě“ (tedy „neposrat se“) dokonce přibližuje 
těsně k první řadě. Obě scény interakci bezpochyby vyvolávají. Mám 
však pocit, že se s opravdovou reakcí diváků nepočítá, na žádnou se 
totiž ani nečeká. Herci zůstávají v bezpečné izolaci, i když nás vy-
bízejí k aktivitě. Otázkou tedy zůstává, jak by na případnou odezvu 
doopravdy reagovali. 

Každá message pronesena do publika je svébytnou výpovědí jed-
notlivce, zároveň však každá z nich promlouvá k někomu jinému. 
Když mluví Řezníček o rakovině a o tom, že nás tíží nejistota z toho, 
co bude, jakoby mluvil ke generaci starší, tedy k té, kterou předsta-
vuje Gustav, Lora, Karl a Linda. Naopak Max, hovořící o ztrátě kon-
taktu s realitou, promlouvá k mladší generaci. Právě jí se přece týká 
debata o přesycenosti komunikačními prostředky, o tom, že žijeme 
vedle sebe, ale nevidíme se, neslyšíme se, ztrácíme kontakt nejenom 
s lidmi, ale především s každodenní realitou. Stejně je pak namířená 
i jeho message o svobodě, po níž toužíme, i když vlastně nejsme na 
nikom závislí, nikomu podřízení, jako byli naši rodiče. 

Téměř ke všem položeným otázkám se inscenační tým vyjadřuje 
mimo jiné také v rozsáhlém programu. Citují ze Zygmunda Bau-
manna, zmiňují Gillese Lipovetského a vysvětlují, co je ono šeptání 
Boha, které postavy slyší ve svých srdcích. Domnívám se však, že 
ony otázky velmi dobře pokládá samotný Vyrypajevův text a není 
třeba je rozsáhle dovysvětlovat. Opírání se o významná, dnes „se 
nosící“ jména nikterak nepomáhá odpovědět na onu dramaturgickou 
otázku: co nám inscenátoři chtěli vlastně ukázat? Inscenace je bez-
pochyby výpovědí současnou, čemuž odpovídají zvolené kostýmy, 
elektronická hudba, jenž diváka provází celým představením, nebo 
i konkrétní momenty (setkání Maxe a Laury je svědky natáčeno na 
mobilní telefon) a odkazy („Putin je láska. Islám je láska.“). Avšak 
kostýmy postavy rozdělují na dvě generace, ke kterým se vztahují 
i pronášené message. Z inscenace tedy nevyplývá to, na koho celá 
výpověď míří, o kom vlastně je. 

Opilí Alžběty Burianové jsou bezpochyby velmi zajímavým po-
kračováním dramaturgie čtvrtého ročníku KČD, po současném tex-
tu o self-made manovi Mastromasovi a režijně klasické inscenaci 
Horváthových Povídek z vídeňského lesa. Avšak trpí rezervami v ro-
vině zvolených prostředků a působí tedy dojmem nepříliš velké pre-
ciznosti. Nedotažená scénografi cká práce, jakožto i interakce mezi 
herci a diváky, přílišná popisnost, poněkud obecně, ploše hraný stav 
opilosti u většiny postav a nakonec i nečitelnost dramaturgického 
konceptu totiž přispívají k tomu, že inscenace zůstala, stejně jako 
Lawrence se svým „neposrat se“, jen na půli cesty k divákovi. 
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Katedra činoherního divadla
Premiéra: 29. ledna 2016
Překlad: Leoš Suchařípa
Režie: Ivan Krejčí
Dramaturgické vedení: Johana Kudláčková
Dramaturgie: Kristýna Kosová
Scénograf: Pavel Morávek
Hudba: Ondřej Švandrlík
Kostýmní výtvarnice: Martina Stieglerová
Hrají: Veronika Lapková, Ihor Krotovych, 
Jáchym Kučera, Elizaveta Shvachko, Adam Ernest, 
Eva Hacurová, Eliška Jansová, Anna Kratochvílová, 
Vít Roleček, Matyáš Řezníček, Matěj Vejdělek
 
Premiéra: 29. 1. 2016 v Divadle DISK
Psáno z premiéry a reprízy: 2.2. 2016



Racek Antona Pavloviče Čechova je velkým 
lákadlem pro studenty divadelních škol, neboť 
tematizuje mimo jiné úděl herců a obecně 
roli umění v životě jedince a přímo překypuje 
mladickými ideály a žízní po životě. 

V Divadle Disk hru před šesti lety nazkoušela jako svou absol-
ventskou inscenaci Tereza Ludvíková (dnes Karpianus). Nyní se 
Racek na repertoáru Disku usazuje znovu, v režii uměleckého 
šéfa ostravské Komorní scény Aréna Ivana Krejčího. Inscenace 
je tentokrát pojata komediálněji – psychologie postav je méně 
prokreslená a herci je budují vždy zdůrazněním nějaké konkrétní 
charakterové vlastnosti. V některých případech tato nadsázka 
funguje a působí vtipně, jindy však znejasňuje vztahy mezi posta-
vami a motivace jejich jednání. Jelikož interpretace postav tvoří 
jádro inscenace a zároveň vyvolává nejvíce otázek, rozhodla jsem 
se na ni zaměřit také v recenzi.

Nejvíce patrné je uplatnění nadsázky na postavě Arkadinové, 
zkušené a slavné herečky, jež přijede strávit prázdniny na brat-
rovo panství v doprovodu svého milence, známého spisovatele. 
Veronika Lapková ji prezentuje skrze množství póz na vysokých 

Kateřina Kykalová
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podpatcích a teatrálních poloh svého přirozeně hlubšího hlasu. 
Ať už recituje z Hamleta, nebo reaguje na konkrétní situaci, vy-
stupuje jako heroina velkých gest a emocí a svůj text deklamuje 
s výraznou artikulací. Tato hyperbolizovaná teatrálnost skvěle 
funguje v situaci, kdy správce Šamrajev herečce odmítne půjčit 
koně a ta s sebou v hysterickém výlevu strhne i ostatní postavy, 
jež se pak navzájem přeřvávají svými replikami. Velké divadlo! Po-
stavy i celá situace jsou zde shozeny téměř k parodii. S tou už se 
ovšem dál příliš nepracuje, což je škoda, protože by mohla být klí-
čem k inscenaci, která je jinak žánrově poměrně neucelená. Stejně 
tak fakt, že je Arkadinová oblíbená herečka, se příliš neprojevuje 
v jejím vztahu k ostatním postavám. V podání Lapkové působí 
spíše jako egocentrická fi fl ena, která měří Ninu, lásku svého syna, 
nenávistným pohledem a jako potenciální konkurentku v branži 
ji strká ze scény, služebné přehlíží úplně a správcově dceři Máše 
neváhá do obličeje chrstnout vodu. Ve chvíli, kdy postavě chybí 
její rádoby laskavá tvář, se poněkud vytrácí důvod, proč ji ostatní 
v čele s Ninou tak obdivují. Jediným náznakem skutečné emoce je 
dialog s jejím synem Treplevem, při němž mu Arkadinová vymě-
ňuje obvaz; pláč Lapkové však nechává diváky na pochybách, má-
-li být skutečný či opět jen dobře zvládnutou hereckou šarží.

Jakkoli je Lapkové pojetí Arkadinové jednostranné, dá se z něj 
vyčíst poměrně jasná interpretace. Tak tomu bohužel není v pří-
padě Ihora Krotovyche v roli Trepleva. Postava mladého rozervan-
ce se snaží postavit pokrytectví a přetvářce a ze všech sil bojuje 
proti „starému umění“, jež se drží osvědčených postupů a šablon 
a působí nepravdivě. Treplevovo vyhlášení nových forem režisér 
Krejčí interpretoval jako banální – mladý umělec se za pomoci 
nových médií snaží ukázat nové cesty divadla a umění obecně, 
ale živá projekce na sešívaném plátně se seká, herečka se vzpouzí 
a publikum se nesoustředí. Ovšem Treplev si této vlastní banality 
sám vědomý není a bije se za svou pravdu! Jak o něm říká Máša: 
„Když sám něco recituje, tak mu oči planou a v obličeji zbledne. 
Má nádherný smutný hlas a způsoby jako básník.“1 Zdá se, že 
i režijně-dramaturgická interpretace postavy vedla Krotovyche 
spíše ke ztotožnění se s postavou a ne její karikatuře – souboj 
dvou náhledů na umění by se tak prezentoval nejen skrze repliky 
postav, ale i v konfrontaci dvou odlišných hereckých přístupů. 
Krotovych však tragický rozměr postavy neobsáhl a v jeho podání 
působí deziluze mladého snílka bohužel jen těžko uvěřitelně. 
Trepleva jako by interpretoval spíše v souladu s tím, jak mladý 
básník hodnotí svou vlastní tvorbu („všechno je to suché, bez citu 
a ponuré,“2) a jak odříkává svůj text: s kolovrátkovou intonací 
a pravidelnými důrazy na posledních slabikách či slovech. Jeho 

1
ČECHOV, Anton Pav-
lovič. Dramata. Pře-

klad Leoš Suchařípa, 
Praha, 2008, KMa, s. r. 

o., str. 119.

2
Tamtéž, str. 162.
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podle Trepleva hrála ve svých velkých rolích Nina: „přibližně, 
špatně, mluvila nepřirozeně a měla prudká gesta.“3 Krotovych tak 
se svou strojově nepřirozenou dikcí staví Trepleva po bok Niny 
a Arkadinové jako dalšího špatného herce, což přitom nepůsobí 
jako režijní záměr. Ten by při výrazné stylizaci Čechovovy hry 
snad i mohl operovat s absurditou jednání všech postav a nesmy-
slností jejich souboje ve chvíli, kdy umění je jen jedno, v insce-
naci by toto téma ovšem muselo být více artikulované. To ovšem 
není a Treplev vyznívá jako herecky nezvládnutá postava.

Skutečnou představitelkou tohoto naivního idealismu tak 
zůstává Elizaveta Shvachko a její Nina. Energie, s jakou poprvé 
přiletí na scénu ve svém bílém kostýmu a s rozpřaženýma ruka-
ma sebou plácne na plátno divadla, okamžitě prozrazuje, kdo je 
zde oním symbolickým rackem. A proměnou dívky snící o herec-
ké kariéře v druhořadou herečku ubitou životem v závěrečném 
dějství přesně vystihuje ztrátu ideálů, vystřízlivění, dospění: na 
scénu zde přichází pomalu, nejistě, očima těkajíc po místnosti, 
jestli tam náhodou není Trigorin, se schoulenými rameny a ru-
kama zamčenýma. Svůj monolog sice slovně adresuje Treplevovi, 
zároveň ho ale jako na divadle předvede spisovateli Trigorinovi, 
příčině svého neštěstí, který se v průběhu monologu za světelné 
proměny usazuje do hlediště. Právě díky světlu a Nininu až hyp-
notickému pohledu je zvláštní pouto, jež spojilo mladou herečku 
a známého spisovatele, téměř hmatatelné. On jako důvod, proč 
utekla k divadlu, ona jeho múza. „Jestli někdy budeš potřebovat 
můj život, tak přijď a vezmi si ho.“4 Spisovatel vyslyšel Ninina 
slova, připravil ji o skutečný život a uvěznil do své povídky. Stal 
se z ní jeho umělecký výtvor. „Jsem racek... Ne, ne. Jsem herečka. 
Ano, herečka!“5 V divadle našla Nina útěk od reality a možnost 
zpracovat své emoce herecky, jako to znala od Arkadinové. Díky 
tomu se dokázala vyrovnat se svým osudem a monolog po odcho-
du Trigorina tak nyní může zakončit slovy „nebojím se života“6.

Protipólem Niny a její markantní proměny je v inscenaci po-
stava správcovy dcery Máši, již ztvárnila Anna Kratochvílová. 
S Ninou ji spojuje určitá forma idealismu, protože někde ve 
skrytu duše asi jako každý zamilovaný člověk dívka doufá v usku-
tečnění své lásky k Treplevovi, navenek to ovšem nedává najevo. 
Sebekriticky se nahlíží a idealismus si snaží odepírat, což se pro-
jevuje v agresivitě jejího jednání. Zatímco Nininu deziluzi odráží 
výměna bílých šatů za chlupatý červený svetr a černé kožené 
kalhoty a dříve pečlivě vyčesaný culík posunutý o značný kus 
níže, Máša nosí své černé šaty až do samého závěru hry. Přežívá 
zkrátka ve svém sebeklamu, kdy se sama sobě snaží nalhat, že 

3
ČECHOV, Anton 

Pavlovič. Drama-
ta. Překlad Leoš 

Suchařípa, Praha, 
2008, KMa, s. r. o., 

str. 152.

4
Tamtéž, str. 140.

5
Tamtéž, str. 163.

6
Tamtéž.
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má city pod kontrolou. Ani herecké prostředky Kratochvílové 
v čele s kňouravým hlasem, který může směle konkurovat vytí 
Šamrajevových psů, neprojdou v souladu s touto interpretací Máši 
zahnívající ve svém žalu žádnou proměnou. Matku Máši Pavlínu 
ztvárnila na premiéře Eliška Jansová, postavu ovšem alternuje 
také Eva Hacurová, kterou jsem sice neviděla, typově se mi však 
do role hodí více než Jansová se svým dívenkovským vzhledem. 
Pavlínino trucování při doktorově odmítání působí v podání Jan-
sové spíše jako rozmar malé holčičky než jako smutek nad pro-
marněným životem.

Zvláštní fi gurkou je Trigorin v podání Víta Rolečka – tak ne-
nápadný, že ho divák na scéně zaznamená až po několika minu-
tách, když ho Arkadinová představí. Stejně nijaký je i při setkání 
s Ninou, před níž se buď stydí, anebo ji přehlíží stejně jako Arka-
dinová: v každém případě se mu však daří uhýbat pohledem a pří-
liš se neprojevovat. Mnoho vášně nelze vyčíst ani z dalších dia-
logů s Ninou, proto je možné jeho zájem o ni interpretovat jako 
čistě profesní experiment. Stejně jako Arkadinové (jež k němu 
přistupuje spíše jako matka než jako přítelkyně) mu chybí nějaká 
výrazná charakterová kvalita, která by opodstatnila pobláznění 
Niny. To z ní přitom přímo srší – například ve scéně, kdy jí Trigo-
rin vypráví o svém životě a procesu tvorby, se na obsah jeho slov 
dívka příliš nesoustředí a raději se snaží letmo dotknout jeho prs-
tů. Přitahuje ji na něm tedy jen sláva, pro niž by sama podle svých 
slov k Trigorinovi „vydržela nenávist přátel, bídu, zklamání (…)“?7 
Nina najednou působí stejně povrchně jako Arkadinová a Trigo-
rin – jejím jediným životním cílem je být slavná a pohybovat se ve 
společnosti slavných a zajímavých lidí a za svůj sen je ochotná za-
platit jakoukoli cenu. Do Trigorina jako by na základě jeho pověsti 
byla zamilovaná od samého začátku hry, kdy teprve čeká na jeho 
příjezd. O to chladněji se chová k zamilovanému Treplevovi, takže 
se zdá, že mezi nimi žádný vztah, ať už milenecký nebo alespoň 
přátelský, nikdy nebyl.

V roli idolu všech dívek a žen Trigorina zastoupil doktor Dorn 
v podání Matyáše Řezníčka – mužný, sympatický, vždy nad 
věcí, připraven pohladit bolavou duši vlídným slovem a k Máše 
a Treplevovi až otcovský. Ani on však není zcela prost sebeklamu, 
když může litovat, že „neokusil ten zápal, který mají umělci v oka-
mžiku tvorby“8 a o chvíli později vyčítat Sorinovi podobný stesk 
po životě jako lehkomyslnost. O to větší se jeví tragédie Pavlíny, 
když místo vysněného doktora kráčí životem po boku Šamrajeva: 
v podání Adama Ernesta naprosto netaktního hrubce, který si 
ve společnosti neváhá vytáhnout z kapsy svačinu, rozepnout 
košili a všechny neustále nudí svými rádoby hereckými výstupy, 

7
ČECHOV, Anton Pav-
lovič. Dramata. Pře-

klad Leoš Suchařípa, 
Praha, 2008, KMa, s. r. 

o., str. 130.

8
Tamtéž, str. 115.
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v nichž se velikostí gest snaží napodobit Arkadinovou. Ani před 
ní však tento asociál nemá žádný respekt. Matěj Vejdělek v roli 
Medvěděnka vykresluje roztomilou fi gurku učitelského s hlavou 
plnou seznamů a dat, jenž například jedním dechem a touž into-
nací vyjmenovává své fi nanční výdaje a informace o Treplevově 
chystaném představení. Vejdělek se statečně bije o své místo v in-
scenaci stejně jako jeho Medvěděnko o své místo na zemi a i na 
malém prostoru zobrazuje vývoj postavy od vlezlého nápadníka, 
který svou vyvolenou pronásleduje na každém kroku, až k man-
želovi ubitému vlastní ženou, k níž se neodváží přiblížit ani na 
krok. Jáchym Kučera se s rolí vtipkujícího Sorina vyrovnává v pří-
jemné komediální rovině a Treplevovi sehrává svým empatickým 
přikyvováním a povzbuzujícím pomrkáváním profesionální vrbu. 
Prostřednictvím hyperbolizované mimiky a komediální nadsázky 
Kučera zkrátka jasně ukázal, že Sorin pochází z divadelní rodiny.

Sorinovo panství na scéně zhmotňuje několik střídmých pro-
středků, které jsou ještě střídměji využívány. Jakási prosklená 
veranda v pravém zadním rohu slouží jako vchod do domu a poz-
ději naopak vstup do zahrady, malé pódium s bílou deskou k pro-
jekci v levém zadním rohu pak jako scéna Treplevova zahradního 
divadla. Zbytek prostoru vyplnil scénograf Pavel Morávek velkým 
množstvím plastových zahradních židlí, jež mohly díky snad-

né manipulovatelnosti zajistit bohatou 
variabilitu hracího prostoru a plynulost 
přestaveb. Navzdory těmto možnostem 
se však s židlemi příliš nepracuje, slouží 
vždy pouze k sezení, ať už pro publikum 
Treplevova představení nebo ke čtení či 
hraní lota. Většina židlí zůstává nečin-
ná v pozadí jako dekorace symbolizující 
zřejmě nástup doby plastové a přerod 

panství na chatu, jak by řekl Lopachin ve Višňovém sadu. Drobné 
přestavby židlí, které by mohly být nějak přirozeně zapojené do 
hry, bohužel zajišťují technici v jemných zatmívačkách. Příjemně 
je v inscenaci využívána hudba Ondřeje Švandrlíka, jež v několika 
vybraných momentech dokresluje potřebnou atmosféru, zároveň 
však nepůsobí rušivě a její přítomnost si divák kolikrát ani nemusí 
uvědomit.

Na mnoha místech režisér živě rozehrávaná mizanscénu, herci 
na sebe reagují a i postavy, jež zrovna nemluví, svým jednáním 
zabydlují prostor. Když například Nina jen tak mezi řečí zasedne 
Arkadinové místo vedle Trigorina, herečka ji zpraží nevěřícným 
pohledem, a když se Trigorin zvedne a poodejde s Ninou kousek 

V ROLI IDOLU VŠECH 
DÍVEK A ŽEN TRIGORINA 
ZASTOUPIL DOKTOR 
DORN
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se na svého miláčka a za ruku ho odvede zpět na jejich místa. 
Taková práce s mizanscénou jako by směřovala až k choreografi i, 
možná však i proto, že narežírované situace místy vypadají příliš 
nepřirozeně: například když couvající Treplev narazí do Máši, 
obejme ji v domnění, že se jedná o Ninu, a když si všimne svého 
omylu, prudce ji odstrčí. Stejně tak závěrečný obraz by teoreticky 

mohl být silný: Arkadinová nalévá víno, 
při výstřelu za scénou nepřirozeně ztuhne, 
sklenici přelije a víno nechá přetékat na 
stříbrný tác až do chvíle, než zcela vyprázd-
ní obsah láhve. Souběžně s doktorovými 
slovy o Treplevově smrti pak jakoby nic 
hodnotí kvalitu nápoje. Když je ovšem vidět, 
že herečka nevylévá víno v úleku, ale prostě 

aby ho vylila a průběžně ještě kontroluje láhev, efekt je ten tam... 
Situace najednou působí podobně jako postavy: načrtnuté něko-
lika tahy, ale často nenaplněné, neuvěřitelné. Nadsázka chvílemi 
funguje a Racek poletuje v příjemné komediální rovině, jinde však 
do této roviny sklouzávají i postavy nebo situace, které by měly 
působit spíše jako její protipól: Treplevova sebevražda v závěru 
inscenace tak vyznívá poněkud naprázdno.

O čem tedy čtvrtá absolventská inscenace čtvrtého ročníku 
činoherního herectví vlastně je? Skupina hrubě načrtnutých fi -
gurek se souží láskou a neúspěchem. Nafoukaná primadona a její 
domácí mazlíček všechny oslňují svou aureolou slávy, jedna mla-
dá naivka si kvůli nim zničí život a hereččin psychopatický syn si 
život vezme. Rozhodnutí karikovat Čechovovy postavy může být 
legitimní, ovšem nesmí jít na úkor srozumitelnosti jejich moti-
vací. Jaký měla například Nina vztah s Treplevem, proč se mu po 
letech přichází svěřit se svým trápením a co přesně na těch sebe-
středných rádoby umělcích všechny tak přitahuje? Na tyto otázky 
inscenátoři moc odpovědí nenabízejí. Stejně tak zamilovanost 
prezentují jako poblouznění bez příčin – Nina je zamilovaná do 
nevýrazného srábka schovaného za slavným jménem a Máša do 
„umělce“, který je směšný v očích ostatních postav a vinou ne-
příliš zdařilého hereckého pojetí bohužel i v očích publika. Láska 
snad může být slepá, ale všechny smysly jistě otupené nemá. 
A tak by možná bylo divadelně mnohem zajímavější nějakým 
způsobem ukázat, co vzbuzuje zájem mladých dívek u Trigorina 
a Trepleva a ne třeba u Dorna – tím spíš že na mladých hercích 
nerozpoznáme věk postav.

TREPLEV: „VŠECHNO 
JE TO SUCHÉ, BEZ CITU 
A PONURÉ.“
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Poznámky 
ke všemu 
ostatnímu
V průběhu svého předposledního 
semestru na DAMU jsem se dozvěděla 
několik šokujících poznatků, které 
neumím spojit dohromady. Přesto 
bych je chtěla sdílet jinde než na 
sociálních sítích, takže tady jsou:

 Autorem Fontány připisované Marcelu Duchampovi podle mnohých 
indicií není Duchamp, ale hraběnka Elsa von Freytag-Lori nghoven. 
Kromě detektivního pátrání po původu Fontány stojí za pozornost 
i Elsin šatník, v mnohých svých modelech vypadá jako kuře.

Barbora Haplová

 Jdeš-li poprvé na FAMU (ať už ze zvědavosti nebo 
omylem), neboj se, ale buď ostražitý.



P.S.: Snad vám alespoň některá z těchto informací přijde k užitku. Pro odstranění těch 
zbylých doporučuji tlustý černý fi x s plochým hrotem na vodní či lihové bázi.

P.P.S.: Obdobný postup doporučuji při čtení mé studie, kterou naleznete v rubrice    
Stu die na stranách 984-1056 tohoto vydání Hybris.

P.P.P.S.: Pokud máte zájem o další šokující informace z oblasti výtvarného umění, vřele 
doporučuji přednášky Mgr. Tomáše Pospiszyla, PhD.

 Můžeš-li, vyhni se psaní akademických titulů, 
vždycky uděláš chybu. 

 Mimo Klementinum existuje poblíž DAMU 
taky Knihovna Akademie Věd se zelenými 
hříbkovitými lampičkami, tunou zásuvek 
a dvaceti čtyřmi druhy kávy za úžasných 10, 
15 i 20 korun dle velikosti. Taky se tam dá 
uvařit vlastní čaj a chillit s ním na Fatboyi, 
koupit si sýrového mlsouna nebo platit 

        v automatu pajckou.

 Nedá se to dokázat, ale ve skutečnosti neexistuje 
rozdíl mezi zkoušením, aranžováním a nacvičováním.

 Jdeš-li zase na FAMU (ať už z neukojené 
zvědavosti nebo znova omylem), vezmi si 
obří svetr a šálu. 



Kdo by 
usiloval 
o místo na 
výsluní české 
divadelní 
kritiky, když 
nic takového 
vlastně není
Kateřina Holá
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V minulém čísle studenti teorie 
a kritiky zmiňovali, že studium na 
naší katedře nabízí vhled do mnoha 
i praktických divadelních oborů 
a absolventi jsou vlastně připraveni 
vykonávat i praktická zaměstnání 
jako dramaturgie nebo PR. Jakou 
kariéru jste si během studia plánovali 
a ve které oblasti aktuálně profesně 
působíte?

IKK: Když jsem studoval na KTK, tak 
jsem si ještě trochu pomýšlel na čistě 
teoretickou akademickou dráhu a taky 
mě zajímala možnost učit, ať už na 
KTK nebo třeba na divadelní vědě. 
Hodně jsem se tedy snažil zabývat se 
teoretickou složkou, ale nikdy jsem 
v průběhu studia nepřestal dělat 
praktické divadlo, byť amatérské. 
Kritiku jsem dostudoval, ale nakonec 
jsem tedy skončil u režie, protože je 
eticky sporné dělat praktické divadlo 
i divadelní kritiku. Teorii jsem se 
nepřestal věnovat nikdy, pořád se 
snažím dál studovat. Teď ale působím 
jako režisér a umělecký šéf nezávis-
lého divadelního souboru Tygr v tísni 
a ředitel kulturního prostoru VILA 
Štvanice.

PP: Nemůžu říct, že bych patřila k těm 
šťastným lidem, kteří během studia 
věděli, čemu přesně se jednou 
budou profesně věnovat. Vždycky 
jsem lidem, co to tak měli, hodně 
záviděla. Na KTK jsem nastupovala 
hlavně kvůli teorii a chtěla jsem se 
dál zabývat Divadlem utlačovaných 
Augusto Boala. Zároveň mě lákala 
představa, že budu schopná odborně 
se vyjádřit k mizerné kvalitě 
českých inscenací ve službách 
psychologie (tím myslím jak 
různé produkce divadla fórum, 
tak výstupy práce s vězni či 
různými specifickými cílovými 
skupinami neherců). Nastupovala 
jsem na DAMU s utkvělou představou, 
že veřejné produkce podobné úrovně 
by se měly zakázat a představovala 
jsem si, jak to Pacáková 
prostřednictvím vytříbeného jazyka 
a brilantních textů dokáže. Ve 
skutečnosti jsem ale na katedře 
nenašla pedagoga, kterého by to téma 
zajímalo, a tak se postupně vytratil 
i můj zájem. Dnes mě živí několik 
profesí, od managementu přes 
konzultace a poradenství.

VP: Nejprve jsem zkoušel přijímačky 
na činoherní dramaturgii. Tam mě 
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jsou výjimečné, neboť v nich časopis Hybris zpovídá studenty, absolventy 
a pedagogy ze své vlastní katedry. Dialogy s absolventy jsou o to zajímavější, 
že jsme mohli oslovit studenty, kteří před šesti lety Hybris zakládali (Brigita 
Zemen a Vít Pokorný), a prvního šéfredaktora časopisu Ivo Kristiána Kubáka. 
Aby byla skupina dotazovaných pestřejší, doplňují Brigitu, Víta a Kristiána 
ještě poměrně nedávná absolventka Pavlína Pacáková a Anna Žáková, která 
naopak absolvovala jako jedna z prvních. Jejich odpovědi tudíž nabízí různé 
úhly pohledu na studium na naší katedře, navíc snad i zodpoví oblíbenou 
otázku: „Teorie a kritika? A co z tebe jako bude?”
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nevzali. Přihlášku na KTK jsem tak 
zpočátku bral jako určitou náplast za 
nesplněný „praktický“ sen, ale brzy 
jsem si tuhle katedru zamiloval a chci 
být jejím věrným milencem i nadále. 
Navíc je skutečně pravdou, že kdo se 
chce věnovat divadelní dramaturgii, 
studium na KTK mu v tom nebrání. 
Stačí jen chtít a chodit se studenty 
„z praxe“ na pivo. Já osobně jsem 
nakonec zjistil, že teoreticko-kritické 
snění o divadle je pro mne zjevně 
mnohem lepší než praktická činnost 
divadelního dramaturga. Nu, ale 
i teoretik musí živit rodinu, takže 
v současnosti pracuji v divadelním 
oddělení Národního muzea jako 
kurátor sbírky divadelních fotografi í 
a negativů. Pro radikálního teatrologa 
vlastně ideální místo, protože všichni 
ti umělci, se kterými bych se mohl ve 
své neurvalosti dostat do konfl iktu, 
jsou již povětšinou mrtví a jejich 
dílo je pečlivě uzavřeno v archivních 
krabicích. Konečné vítězství teorie 
nad praxí.

BZ: Ono je to trošku jinak, studium na 
KTK umožňuje poznat, co všechno 
neumíš. Hned na začátku studia přišlo 
hrozné rozčarování, že nemám abso-
lutně režijní talent, byť byly hodiny 
scénické propedeutiky vlastně hrozně 
fajn. Přestože znám všechny principy 
režie a vím, jak by to mělo fungovat, 
tak mi absolutně chyběla kreativita 
ony situace tvořit. Dobrý kritik je 
schopný zpětně dekódovat, ale nemu-
sí mít nutně schopnost tvořit. Před 
KTK jsem se třikrát hlásila na JAMU 
na dramaturgii a ani jednou mě ne-
vzali. Shodou okolností se na DAMU 
otevírala Katedra teorie a kritiky, což 
mi přišlo jako podobný obor, takže 
jsem nastupovala na KTK s touhou 

dělat dramaturgii. Naštěstí to byla 
dobrá volba, dramaturgie mě nakonec 
nebavila a asi bych ji nedělala dobře. 
Na bakaláři jsem se věnovala irskému 
dramatu a překládala jsem irské hry, 
takže jsem chtěla jet do Irska na stáž 
a pak překládat, bydlet napůl tady, 
napůl tam a pokračovat v tom dál. 
Ale pak jsem otěhotněla a priority se 
mi podstatně změnily. Magistra jsem 
nedostudovala, a jelikož jsem už na 
mateřské psala divadelní recenze pro 
Aktuálně.cz, tak jsem přešla k online 
médiím a po mateřské jsem skončila 
v Blesku pro ženy.

AŽ: Neplánovala som. Len som sa rada 
pozerala a snažila chápať. Kritiky 
som písala, so spoločenským zápalom 
a nadšením mladého človeka, už 
v priebehu štúdia a tešilo ma vďaka 
štúdiu postupne pridávať nové uhly 
pohľadu môjmu obzoru a názoru. To 
bol jeden pól bytia. Z druhého pólu 
ma čoraz mocnejšie priťahoval litur-
gický divadelný stredovek, inherentný 
s hudbou, ktorá ma napokon pohltila. 
A tak v súčasnosti sa skôr snažím oži-
vovať vlastnú divadelnú príslušnosť 
v príprave performatívnych koncertov 
(hudobne a tematicky v stredoveku) 
a popri tom učím na takej maličkej 
škole gregoriánskeho chorálu, a hlav-
ne ešte stále sa prakticky i teoreticky 
doformovávam na Sorbone v stredo-
vekej hudbe.

Během studia se často setkávám s tím, 
že lidé (i studenti jiných oborů na 
DAMU) automaticky předpokládají, že 
z nás katedra vychovává kritika, a na 
teorii se zapomíná. Jak jste především 
v rámci magisterského studia vnímali 
(ne)poměr mezi výukou teorie 
a kritiky? Co u vás osobně vítězilo?
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IKK: Jednou z věcí, která se nám 
v magisterském ročníku povedla, bylo 
založení časopisu Hybris. Přišlo nám, 
že kritická, refl exivní složka v rámci 
studia zaostává. Měli jsme sice semi-
náře kritiky, ale psali jsme jen mezi 
sebou, do šuplíku. Chtěli jsme si už na 
škole zkusit psát do tištěného média 
a refl ektovat práci našich spolužáků 
a kamarádů z jiných oborů, což se 
kritikům vždycky v životě stává. U nás 
lehce převažovala teoretická složka 
a ta kritická byla původně spíše upo-
zaděná, ale myslím, že poté, co dosta-
la svoji praktickou podobu v časopise, 
se situace změnila.

PP: Já jsem absolvovala bakalářské stu-
dium na JAMU. Na teorii divadla jsem 
chodila k docentu Roubalovi a na 
KTK mě hnal hlavně hlad po další 
teorii. Jenže hned první přednáška 
s profesorem Etlíkem mě vyvedla 
z omylu. Vzpomínám si, jak jsme se 
tam tři nové studentky na katedře 
škvařily v jeho otázkách a házely 
po sobě zoufalé pohledy. Dodnes 
slyším, jak stále dokola burácí: „No 
tak defi nujte vaudeville.“ Psala jsem 
ještě večer e-mail svému milovanému 
pedagogovi z Brna, netušíc, že jsou 
to přeci kamarádi. Roubal mě tehdy 
v odpovědi ujistil, že to škvaření se na 
Etlíkových hodinách rozhodně stojí za 
to a nemám se vzdávat. Takže pro mě 
celý magistr byl spíš o dohánění toho, 
co mi v teorii reálně chybělo. Byl to 
neuvěřitelný pocit, když mě profesor 
Etlík vzal konečně na milost, protože 
naznal, že teď už se můžeme bavit bez 
toho, abych se v každé větě dopouště-
la nějakého zásadního přešlapu. 

VP: Nějaký zvláštní nepoměr jsem 
sám za sebe nepociťoval. Jde 

o individuální chuť a touhu se 
tomu věnovat. Podivná distance 
studentů vůči teorii je možná 
způsobena tím, že se kolem teorie 
přešlapuje s až přílišnou vážností. 
Ale nejkrásnější umělecká teorie 
podle mého může vzniknout 
jedině tehdy, když na teorii vůbec 
nemyslíme a primárně se řídíme 
svými smysly. Jeden z pedagogů 
katedry mi svého času říkal, že 
teoretik nepotřebuje nějaký zvláštní 
talent, musí mít jenom hodně 
načteno. To je samozřejmě nesmysl. 
Pokud chceme teoretizovat o umění, 
potřebujeme naopak dar hluboké 
senzitivity a schopnost uchopovat 
věci ve vyvážené součinnosti 
rozumu a citu. Vlastně musíme mít 
talent na všechno – na režii, na 
herectví, na scénografii a zároveň 
umět tento svůj talent reflektovat 
pomocí racionálních argumentů. 
Být teoretikem a kritikem je strašná 
dřina. Jako rubat uhlí v Ostravě.

BZ: Já si myslím, že je to vyvážené. Když 
mě nevzali na JAMU, tak jsem rok 
studovala divadelní vědu v Brně a roz-
díl mezi fi lozofi ckou fakultou a KTK 
je propastný. Na DAMU je i teoretická 
katedra daleko propojenější a blíž 
praktickému divadlu, člověk daleko 
líp pozná princip fungování divadla 
a je schopen ho snáz pochopit, byť si 
nemyslím, že kritik musí umět tvořit, 
aby dokázal poznat, co je dobré. Ale já 
jsem vždycky tíhla ke kritice z jedno-
ho prostého důvodu, a to že je teorie 
prostě strašně složitá. Věděla jsem, že 
na některé věci už nedosáhnu, byť to 
pro mě vždycky bylo zajímavé. Když 
tě učí profesoři Etlík a Císař, tak je to 
podobné, jako kdyby začínající autory 
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učil Hemingway a Čapek. Člověk pro-
padá pocitu: „Vždyť já přece nejsem 
schopná nikdy objevit nic nového 
a dostat se tam, kde jsou oni.”

Jak hodnotíte současnou českou 
divadelní kritiku a čím si vysvětlujete, 
že se jí žádný z absolventů KTK 
aktivně nevěnuje?

PP: Tohle je otázka na samostatný roz-
hovor. České divadelní kritice chybí 
hlavně prostor. To podle mě také vy-
světluje, proč se tomu může profesně 
věnovat jen pár lidí a ten zbytek to 
„tak nějak koulí“. Když nepočítám Na-
divadlo, které stojí za to číst, úroveň 
různých online serverů nestojí za nic 
a v tisku se kulturní rubriky scvrkly 
na nezbytné minimum. Už i z toho 
Respektu divadelní recenze zmizela. 
Přitom rozhodně není pravda, že by 
tu nebyli kritici, které stojí za to číst. 
Odebírám týdně časopis The New Yor-
ker, a zatímco úroveň jejich reportáží 
je s tím, co najdete u nás, povětšinou 
nesrovnatelná, ty kritiky se zas tolik 
neodlišují. Ale ten prostor ano. Ono se 
píše úplně jinak, když máte tisíc zna-
ků v Lidovkách, tři normostrany 
v New Yorkeru nebo třeba 8 stránek ve 
Světu a divadle nebo Divadelní Revue. 
No a když není prostor, tak není ani 
žádná soutěž, není o co moc usilovat, 
a tak vůbec. Kdo by usiloval o místo 
na výsluní české divadelní kritiky, 
když nic takového vlastně není. 

IKK: Jedna z věcí je, že ten rybník je 
strašně malý a možností málo. Otáz-
kou je, jestli je psaní kritik stopro-
centní náplní absolventa KTK. Možná, 
že je profi l absolventa tak všestranný, 
že je schopen uchytit se na pozici dra-
maturga, produkčního, lektorů… Hrají 

v tom roli i fi nanční důvody, ale hlav-
ně omezený počet míst praktikujících 
kritiků. Jinak v české kritice žádné 
zásadní tendence nevidím, především 
proto, že velkou část zabírají kritiky 
v novinách, které musí být stručné 
a mají standardizovaný formát.

VP: Česká divadelní (ale nejen divadelní) 
kritika je v nezáviděníhodné pozici. 
Musí odolávat tlaku bulvárního 
„recenzentství“ v denním tisku. Tam 
se v podstatě jedná o vykastrovanou 
kritiku, která primárně myslí na 
povinný počet znaků a líbivé, snadno 
čitelné oslovení čtenáře. A ještě 
ke všemu umělecký kritik musí 
bojovat s nedostatečným finančním 
ohodnocením své práce, tudíž dokážu 
pochopit, že se do toho mnoho lidí 
nehrne. A proto se i dnes s úžasem 
a pokorou vracím k analýzám 
v časopise Divadlo, které psali Jan 
Grossman, Milan Lukeš, Jan Císař 
nebo Jaroslav Vostrý. Současná česká 
kritika je pro mě strašně nudná. A ti 
ze současných kritiků, kteří si hrají na 
„pankáče“, jsou zoufale maloměšťáčtí.

AŽ: Snažila som sa jej venovať aj po 
skončení štúdia (viac v oblasti tanca), 
ale vzdialenosť a existenčné dôvody 
to neskôr nedovolili. Domnievam sa, 
že je nedocenená. V dôsledku čoho 
sme v tejto blogovej ére možno stratili 
zmysel pre dôležitosť poučenej inte-
lektuálnej refl exie. Na druhej strane, 
moje začiatky kritického pôsobenia 
pre jeden slovenský denník došli 
rýchleho konca. Editorka mi zväzovala 
ruky až do chvíle, keď som sa rozhodla 
zvonku zatvoriť dvere. Dávať každému 
len to čo chce, je obrazom zmcdonal-
dizovanej spoločnosti. A ďalších príčin 
sa iste nájde!
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Co vám studium na KTK přineslo         
- ať už z osobního či profesního 
hlediska - a v čem naopak zpětně 
cítíte nedostatky?

IKK: Rozhodně mě ovlivnilo setkání 
s velkou a různorodou skupinou 
pedagogů s různým přístupem k teorii 
i praxi divadla. Další cenná zkušenost 
bylo poznat fungování redakce. 
Byl jsem prvním šéfredaktorem, 
takže jsem si vyzkoušel nejen práci 
řadového „novináře“, ale i vedení 
ostatních, což se člověku taky během 
studia normálně nepodaří. Vzdělání 
na KTK je hodně akademické, je to 
vlastně studium univerzitního stylu 
spojené s nahlédnutím do praxe, 
možností spolupráce a permanentním 
střetáváním se se spolužáky z jiných 
oborů. Člověku se tedy dostává ode 
všeho trochu, má značnou volnost 
v náplni seminářů a mezery z jednoho 
předmětu se snadno daly vyplňovat 
v jiných. Myslím, že by bylo zajímavé 
se víc zabývat fi lmem, který s diva-
dlem dost úzce souvisí. K fi lmu člověk 
utíká a s fi lmem dost často pracuje, 
takže by podle mě studentům na KTK 
pomohl třeba seminář, který se věnuje 
fi lmovým a televizním adaptacím.

VP: Studium na KTK pro mě bylo 
a zřejmě i zůstane jádrem osobního 
citového i odborného zrání. Opo-
vrhoval jsem některými studenty 
„praktických“ oborů, abych posléze 
zahanbeně zjistil, že jsou vlastně 
úžasně talentovaní. Splnily se mi mé 
sny o tom, že budu v kavárně hluboko 
do noci rozebírat nějaký zásadní 
estetický problém – a přitom se po-
malu a nenápadně zpiju do němoty. 
Profesně jsem získal veliké zázemí pro 

své leckdy bláznivé myšlení o divadle, 
které se mimo akademické prostředí 
moc nenosí. Tuhle jsem si pročítal 
svoje studentské práce a bylo na nich 
patrné, jak se formálně usměrňuji, jak 
objevuji nová slova, nové myšlenky 
a nové kontexty. Jak se od snaživého 
školáčka dostávám k určité oborové 
profesionalitě. Někdo se to třeba 
naučí sám, ale já jsem přesvědčen, 
že bez KTK bych zůstal jenom tím 
školáčkem, který píše třeba hezky, 
ale nikdy nepřekročí poměrně nízkou 
úroveň myšlení.

BZ: Jestli mě škola něco naučila, tak je 
to se vypsat. Proto teď už můžu psát 
vlastně na první dobrou, protože jsem 
se na škole naučila smysluplně psát 
a přemýšlet o divadle. Navíc jsem 
studovala pod totálními kapacitami 
českého divadla a učit se od nich 
bylo fantastické, takže mi škola dala 
v konečné fázi strašně moc.

AŽ: Snahu pozerať sa aj dnu, aj von. 
Hodiny s profesorem Císařem boli 
pre mňa objavom čoby nových dejín 
západnej civilizácie, kde každá vec, či 
idea majú svoje vpravo i vľavo, hore 
i dole. Doc. Jobertová, okrem svojej 
odbornosti, bola pre mňa expert ne-
únavného vyživovania k činorodosti, 
naviac s veľkou dávkou dôvery, čo je 
v našom regióne, žiaľ, stále trocha 
zem neprebádaná. Oboje sa snažím 
uplatňovať v tvorbe i učení. Nedostat-
ky asi neboli natoľko frapujúce, aby 
som si ich uchovávala v pamäti. Už je 
to dlho… a hlavne len na magistra uč 
človek dostáva zlízať len smotanu.
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Na kterého profesora či předmět 
nejraději vzpomínáte, ať už v dobrém 
či ve zlém?

IKK: Mám krásnou vzpomínku na před-
mět, který ani nevím, jak se vlastně 
jmenoval, ale byl to můj první před-
mět v první pondělí prvního ročníku 
bakalářského studia na DAMU, 9:30 
ráno s docentem Vinařem. Byl to pro 
mě první šokující střet s něčím, do 
čeho nikdo z nás neviděl. Jeho způsob 
uvažování o divadle skrze fi losofi i mě 
fascinoval, zaujal a pohltil. Pak sa-
mozřejmě semináře praktické kritiky 
s doktorkou Hrdinovou a semináře 
profesorů Císaře, Vostrého a Etlíka.

BZ: Já jsem měla nejradši semináře 
s profesorem Etlíkem. Mě bavila 
vždycky ta stará garda: profesoři Cí-
sař, Vostrý, Etlík, docent Vinař… Přes-
tože jsem většinu z jejich seminářů 
nikdy prakticky nepoužila, tak mě to 
obohacovalo a bavilo. Tyhle semináře 
si dodnes pamatuju. 

PP: Nejradši jsem měla přednášky 
doktora Kaplického. Proto jsem u něj 
nakonec také psala diplomku, čímž 
jsem ho, řekla bych, dost potrestala, 
ale nakonec to dobře dopadlo. A pak 
překladatelský seminář s docentkou 
Jobertovou. Nikdy jsem se toho nena-
učila o češtině tolik, jako když jsem 
u ní překládala z angličtiny. To by mě 
ve snu nenapadlo.

VP: Dneska už vzpomínám na všechny 
profesory, které jsem potkal, v dob-
rém. Ale těžko při mé povaze uvěřit, 
že tomu tak bylo vždycky. Samozřej-
mě, jak je patrné z mých odpovědí 
výše, nejvíc jsem miloval ty pedagogy, 
kteří balancovali na hranici mezi 
vědou a poezií, prolínali umění s ži-

votem a odbornost s krásou myšlenky 
– Císař, Vostrý, Vinař, Mikeš, abych 
jmenoval doyeny DAMU, skutečné 
a bohužel zřejmě poslední „pankáče“ 
oboru. A dneska se i nostalgicky 
usmívám nad těmi, se kterými jsem 
měl ve svém nadutém přesvědčení 
o běhu světa problém. Kupříkladu nad 
Johanou Kudláčkovou, kterou jsem 
svým tvrzením, že Stanislavskij je 
zombie, tak rozčílil, že v zimním ránu 
zotvírala všechna okna v učebně, aby 
to rozdýchala. Mýlil jsem se, Stani-
slavskij je sice mrtvý, ale jeho metody 
žijí dál.

Většina z vás během studia už zažila 
a psala do časopisu Hybris. Čtete ho 
i dnes? Jak vnímáte jeho vývoj?

IKK: Čtu ho a vyhledávám ho, očekávám 
a těším se na každé nové číslo. Úroveň 
se podle mě podařilo udržet, klidně 
si dovolím říct, že se úroveň i lehce 
zvedá. Občas jsou tam samozřejmě 
výstřelky, je poznat, na který článek 
nebylo dost času nebo který autor/ka 
to vzal moc teoreticky nebo naopak 
ze široka a málo konkrétně, ale to se 
stávalo i nám. Záběr časopisu se dost 
rozšířil, zaměření na školu už v něm 
netvoří tak zásadní část. A pak jsem 
samozřejmě dost oplakal změnu for-
mátu, ten čtvercový jsem považoval 
za nejlepší formát na světě, ale bylo to 
pochopitelně po pěti letech potřeba 
a časopisu to prospělo.

PP: Přiznám se, že nečtu. Občas, když 
jdu okolo Disku, zkusím, jestli na 
vrátnici není výtisk, a nikdy se mi to 
nepoštěstilo. Online jsem si přečetla 
jen poslední prosincové číslo, abych 
mohla nějak smysluplně odpovědět 
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na tuhle otázku. A mám z toho 
jednoho čísla pocit, že se toho kromě 
vizuálu zas tak moc nezměnilo. A to 
je škoda. Dokud budou studenti brát 
Hybris jako školní povinnost, nikoli 
jako příležitost se vyjádřit, tak to 
budou pořád spíš takové školní úlohy, 
glosy o nakupování kabátů a úvodníky 
o vytrhaných stoličkách. No my byli 
stejní. Myslím, že to je tím, že jsme 
se brali hrozně vážně. Zpupně jsme si 
mysleli, že vydáváme něco seriózního 
a čtivého, a pak prskali, že to vlastně 
nikoho, kromě herců, o kterých zrovna 
píšeme, nezajímá. Ale koho by to také 
mělo zajímat? Hybris by mohl být 
prostor studentů KTK pro experi-
mentování, pro glosování toho, co se 
teď děje na škole i mimo ni. A hlavní 
problém je podle mě v tom, že se pí-
šou recenze na inscenace „spolužáků“, 
se kterými tu někdo randí, tu někdo 
chodí na pivo, tu někdo dobře kama-
rádí. Teď s odstupem mám pocit, že by 
bylo užitečnější pro studenty katedry, 
kdyby psali o současných premiérách 
za zdmi školy.

VP: Hybris samozřejmě čtu. Je určitě 
těžké rozvíjet nějakou dlouhodobou 
koncepci, když se redakce rok od roku 
mění. Proto možná Hybris na někoho 
působí tak, že přešlapuje na místě, 
resp. obsahově se nijak zvlášť neroz-
vijí. Ale to nedělá ani fakultní divadlo 
DISK. Obojí je především prostorem, 
aby si studenti vyzkoušeli praktické 
možnosti svého oboru a zjistili, kde 
mají své meze a kde je naopak jejich 
síla. Za sebe bych uvítal více odvahy 
a myšlenkové radikality. Myslím, že 
redaktoři Hybrisu se až příliš kontro-
lují a váhají jít do argumentačního 
a hodnotícího rizika. Každý se bojí, 

že mu herci v DISKu na základě ne-
gativní recenze plivnou do tváře a že 
teoretická troufalost bude zdrojem 
úsměšků zkušených teatrologických 
bardů. Ale věřte, když to nestihnete 
na škole, praktický život vám to už vů-
bec nedovolí a jednou budete litovat, 
že jste ten slastný pocit uměnovědné 
provokace nezažili. 

BZ: Nečtu. Já jsem se divadla přejedla 
a viděla jsem nesmyslné množství in-
scenací, které mě nebavily. Proto teď, 
když mám jednou za dva týdny volný 
večer, už prostě nemám chuť jít do 
divadla. A číst kritiky o inscenacích, 
které jsem neviděla, mě také nikdy 
nebavilo. A tak nechodím do divadla, 
nečtu divadelní recenze a pouštím si 
doma fi lmy. I když už divadlo nestu-
duju ani se jím neživím, tak už mě 
nebaví. Sleduju inscenační postupy, 
analyzuju dramaturgii a nejsem už 
schopná divadlo konzumovat.

AŽ: Nachytala si ma na hruškách. 
Párkrát som si z čistej zvedavosti naň 
klikla. Priznávam však, že viac som 
chcela poznať jazyk jeho súčasných 
autorov, než obsah samotný. (To je 
ostuda takto napísať!) Pritom má 
člo  vek až posvätnú úctu k prvej 
redakčnej rade v Poněšicích… Otázka 
samozrejme vytvorila príležitosť zahĺ-
biť sa doňho (výraz zahĺbiť sa do hyb-
risu!). Vtipne, samozrejme, ako si vždy 
nesie podpis šéfredaktora. A hlavne 
vtipné pozorovať demokratickejšie, či 
autokratickejšie sklony jednotlivých 
osobností. Prelomiť jeho havranie 
zafarbenie na farebný podklad bol iste 
mocný akt. Antispektrovosť môže byť 
tiež signifi kantná.  
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„A co vy studujete?“ zeptal se mě se zájmem 
komisař, když jsem znovu neudělala zkoušku 
z autoškoly. „DAMU,“ přiznala jsem a hlas 
se mi klepal. „Tak to byste neměla bejt ner-
vózní, ne? Tam vás přece učí, abyste nebyly 
nervózní, vy hérečky, no ne?“ popíchnul mě. 
„Já ale nestuduju herectví.“ „A co teda, tam 
je ještě něco jinýho?“ podivil se a ukázal, že 
mu chybí dva přední zuby. „Teorii a kritiku!» 
„Takže vy budete kritička! Hahahahaha! To 
byste mě mohla dneska zkritizovat za to, že 
jsem vám ten řidičák nedal. Hahahaha!“

Ať už na tuhle zvídavou otázku odpovídám 
komukoli, reakce jsou vždycky stejné: chá-
pavé pokývání hlavou a jemný úsměv, který 
napovídá, že dotyčný neví. Neví, že takový 
obor existuje a neví ani, proč by někdo tako-
vý obor studoval. Naučila jsem se svoje roz-
paky skrývat za shovívavým úsměvem. Trpě-
livě odpovídám: Ne, nikdy jsem nechtěla být 
herečka. Ne, ani režisérka. Ne, nehlásila jsem 
se na dramaturgii. Ano, málokdo se uplatní 
v oboru. Nehraju divadlo. Ani jako ochotník. 
Fakt jsem se na herectví nehlásila. Mám 
slevy do divadla. Můžu ti sehnat lístek. 
 
Nejhorší situace však nastávají, když jdu 
do divadla s někým, kdo ví, jaký obor stu-
duji. „Co si o tom myslíš?“ zeptá se asi tak 
minutu po skončení představení a očekává 
fundovanou analýzu, recenzi nebo alespoň 
glosu. Mumlám něco jako: „Dobrý, docela 
dobrý.“ „Nene, tobě se to určitě nelíbilo. 
Řekni! Vždyť jsi kritička a já chci slyšet názor 
od znalce. Ty to přeci studuješ!“ doléhá a já 
začínám litovat, že jsem se na to herectví 
nepřihlásila.

PS: Už mám řidičák!!!
 
Lenka Veverková
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Jak daleko králičí nora vede 

V rámci půlročního Erasmu na Rose Bruford 
College v Londýně jsem měla možnost zhlédnout 
několik inscenací místní produkce. Tři z nich mě 
inspirovaly k přemýšlení o využití nových médií 
na jevišti. V tomto textu bych se chtěla zabývat 
především tím, zda můžou být nová média 
integrovanou součástí divadelního prostoru, 
tak aby v divákově vnímání utvářely strukturu 
představení. A pokud ano, za jakých podmínek?

Poznámky 
k novým 
médiím na 
jevišti
Barbora Haplová
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Poznámky 
k novým 
médiím na 
jevišti
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Cambridge, MA: 
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Těmto otázkám ale předchází problematika označení určitého 
typu médií jako médií nových. Zásadním teoretickým textem je 
kniha Lva Manoviche The language of new media.1 Manovich po-
pisuje jejich vlastnosti pěti kategoriemi: číselnou reprezentací, 
modularitou, automatizací, variabilitou a překódováním. NM 
existují v digitálních datech, která jsou počítačem zpracovatelná. 
Jejich číselná reprezentace znamená, že je možné je matematicky 
vyjádřit a upravovat jejich vlastnosti (jako je například jas u digi-
tální fotografi e). Modularita umožňuje ukládat jejich data odděle-
ně a pak je znovu složit beze změny původního tvaru. Z toho vy-
plývá automatizace, tedy že je možné je částečně naprogramovat, 
aby fungovala bez lidského zásahu. Díky variabilitě je pak možné 
stejná data kombinovat do různých možností, tedy v důsledku 
i do různých děl. A konečně jako překódování formuluje Mano-
vich existenci NM jak v lidském vnímání, lidské kultuře, tak ve 
světě digitálním, jazyce srozumitelném počítačům. Obě složky 
se nutně ovlivňují, protože jsou součástí jednoho díla, a digitální 
jazyk počítačů má proto vliv na působení a vnímání novomediál-
ního díla.2 

Ačkoli Manovich přesně formuluje tyto vlastnosti, vyjadřuje 
zároveň nespokojenost s pojmem jako takovým a zajímá se 
o tvorbu pojmu nového, konkrétněji formulujícího podstatu sou-
časných médií. Původní pojem spolu se soudobými médii nutně 
zestárl, a proto je označení současných médií využívajících no-
vější technologie problematické. Kromě přívlastku nová se pro ně 
začal používat i název média digitální. S tímto pojmem pracuje 
Steve Dixon v knize Digital performance, která je výchozím bodem 
mé úvahy. V rámci následujících analýz se budu soustředit na 
užití hlasových záznamů, videozáznamů i současných potomků 
CCTV, uzavřeného televizního okruhu. Média, kterými se zabý-
vám, splňují tedy kritéria Lva Manoviche pro označení nová média 
a zároveň nejsou v rozporu s označením digitální, se kterým pra-
cuje Dixon. 

Předmětem této úvahy ovšem nejsou jen nová média, ale in-
termedialita, tzn. jejich integrace do tvaru divadelní inscenace. 
Steve Dixon popisuje prostor digitálního představení jako „mezi-
-stav (the sense of in-between-ness) – hraniční prostor pohybující se 
mezi projektovanými obrazy a živými performery – je často jádrem, 
tím, co lze nazvat ‚metatextem‘ digitálního divadelního představe-
ní.”3 Dixon hovoří o dílech využívajících nová média obecně, ale 
mnoho jeho poznatků je možné aplikovat i na užší oblast diva-
delních představení využívajících nová média. Dixon dále hovoří 
o různých způsobech využití projekcí v divadle: „Některá digitální 

41



divadelní představení občas užívají prostor plátna, aby vyzvedla a upo-
zornila na rozdíl mezi relativními časoprostory scény a plátna, přičemž 
jiná se pokouší je kombinovat, aby vytvořila (iluzi) integrovaného ča-
soprostoru.“4 Upozorňuje tak především na rozdíl mezi nahrávkou, 
která je promítána na plochu plátna, a trojdimenzionálním časo
prostorem jeviště. Jistě by bylo možné namítnout, že i divadelní 
dekorace mohou být ploché, stejně jako video může vytvářet iluzi 
3D prostoru a plnit tak totožnou funkci. Součástí dění odehrávají-
cího se na projekci ale může být plynutí času zaznamenané jinde 
a jindy. Za příklad si vezměme jakoukoli natočenou scénu s herci, 
která se pokaždé promítá ve stejné formě v divadelním představení, 
nebo dokumentární záznam třeba dění na ulici. Toto plynutí minu-
lého času je přeneseno do průběhu přítomného času divadelního 
představení. V rámci užití CCTV pak lze používat také obraz a zvuk 
nahrávaný v real-time například v hledišti a přenesený do divadel-
ního obrazu na jevišti v ten samý okamžik. V tomto případě se pak 
jedná o médium interaktivní, mediální část představení je pokaždé 
jiná díky přítomnosti odlišných diváků a jejich jiným reakcím, které 
jsou takto refl ektovány. K tomu se při využití videa jedná o detailní 
technickou reprodukci, přesnou kopii reality. Zde se nabízí otázka, 
zda se jednotlivé vjemy budou v divákově vnímání integrovat do 
koherentního prožitku nebo nikoli, a také zda není možné stejného 
účinku dosáhnout ryze divadelními prostředky. S těmito otázkami 
budeme dále pracovat v souvislosti s konkrétními produkcemi 
The Game, You’re not alone a The Fiction. Tyto tři události pokaždé 
jinak vytvářejí fi kční svět a časoprostor, vice či méně podobný ča-
soprostoru a fi kčnímu světu divadelnímu, ale nikdy ne s ním zcela 
totožný.

In-between-ness

The Game, hra na střílečku
Text hry Mikea Bartletta The Game v Almeida Theatre vedl inscená-
tory k hyperrealistickému zpracování. Diváci se ocitají ve zvláštním 
prostoru, kde je hlediště uspořádáno do arény. Game disponuje 
několika výraznými technickými specifi ky. Nejdůležitější vzhledem 
k tématu tohoto textu bude využití uzavřeného televizního okru-
hu, ačkoli celkový technický a prostorový koncept zůstává pro tuto 
inscenaci rovněž klíčovým.  Diváci jsou rozmístěni okolo hlavního 
jeviště ze čtyř stran. Mezi herci a všemi čtyřmi hledišti je polozrca-
dlové plexisklo, přičemž určitá skupina herců představující hlídače 
a návštěvníky zábavního centra se pohybuje i za ním. Každý divák 

4
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ce: a history of new 
media in theater, dance, 
performance art, and 
installation. Cambridge, 
MA: MIT Press, 2007, xv, 
809 s.
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sousedy, pokud se zrovna odehrává nějaká herecká akce v jeho 
„kóji“. Všemu jsou neustále přítomny kamery a obrazovky na-
aranžované jako bezpečnostní systém. Jejich okruhy mají několik 
funkcí. Kamery snímají herce na scéně a ukazují je na obrazov-
kách v hledišti, snímají a ukazují herce i diváky v hledišti anebo 
obrazovky ukazují nahraný záznam akce na jevišti v momentech, 
kdy jsou plexiskla překrytá černým závěsem.

Ve fi kčním světě The Game došla bytová krize tak daleko, že 
mladí lidé mají jen málo možností vlastního bydlení. Mladý pár 
se tak rozhodne pro krajní z nich: žít v luxusním dvoupodlažním 
domě s tryskovou vanou zcela zdarma, ovšem s jednou podmín-
kou. Dům je ze čtyř stran prosklen zrcadly, za nimiž se nacházejí 
hráči a mohou kdykoli zastřelit někoho z obyvatel. Ten dostane 
pouze šok, omdlí, a poté může žít a hrát dál. Tento mladý pár se 
v této podivné verzi reality usídlí natolik, že počne dítě, a my 
proto můžeme sledovat jak jeho početí, tak jeho první zastřelení. 
Dvojice opouští bydlení v zábavním centru až po několika letech, 
kdy jsou výnosy jeho majitele příliš malé a celou instituci ruší. 
Příběhem nás pak provází jeden z průvodců, který za mnoho let 
své práce získává k aktérům osobní vztah, ačkoli je jejich pouhým 
pozorovatelem, podobně jako divák. 

Diváci The Game se ocitají v klientské části zábavního centra, 
kde sledují „naživo“ příchozí klienty s puškami a průvodcem. 
Stávají se součástí celého koloběhu jako návštěvníci, kteří se 
„jen dívají“, ale proto také participují na tomto podniku. Využití 
CCTV přináší pro vnímání The Game několik zásadních prvků. 
Obrazovky ukazují většinu času paralelně dění na hlavním 
jevišti. Nejprve je tedy naše vnímání nastaveno na dva způsoby 
sledování totožného prostoru. V určitou chvíli se ale začne 
zatahovat na plexisklu roleta, a tak jsme na chvíli odkázáni pouze 
na obrazovky. Jenže v momentě, kdy se rolety opět vyhrnou, 
spatříme herce v jiných pozicích, než ve kterých skončili na 
obrazovkách. Tehdy teprve zjišťujeme, že se jedná o předehraný 
záznam. Touto důmyslnou iluzí jsou stopy časového posunu 
naprosto minimalizovány, záznam se snaží na sebe co nejméně 
upozorňovat jako na médium. 

Zároveň nás kamery snímají a ukazují na obrazovkách ve chvíli, 
kdy se v naší kóji odehrává herecká akce. V těchto momentech 
sledujeme sami sebe na záznamu jako účastníky celé události. 
Hlavní roli v tomto případě hraje právě technická dokonalost 
zobrazení na videu a naše znalost podobných kamerových systé-
mů. The Game tak vytváří integrovaný intermediální časoprostor, 
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který je ovlivňován jak plynutím času na videu, tak plynutím času 
v divadle. Zároveň je pokaždé znovu dotvářen diváky, kteří různě 
reagují, pokaždé vidí sami sebe, a jsou tak vrháni do procesu nucené 
seberefl exe. Jistě je možné podotknout, že pro divadlo je divácká 
seberefl exe celkem běžná, ovšem právě detailnost obrazu přináší 
specifi ckou kvalitu. Ta podle mého názoru spočívá v podobnosti 
„kdyby“ a scénické iluze. Myslím tím onu myšlenku, která divákovi 
proběhne hlavou: „Kdyby tohle byla realita, takhle přesně by to vy-
padalo.“ Není zde téměř nic, co by tuto iluzi rušilo. 

Tvůrci The Game zde pracují s principem, který J. David Balter 
a Richard Grusin pojmenovávají jako imediaci nebo transparenci5 
a který popisují především na příkladu virtuální reality. Cílem VR 
je, aby byla vnímána jako realita, nikoli jako médium. Aby dosáhla 
fotorealismu, přijímá pro svůj digitální obraz fotografi cká kritéria. 
V případě The Game se očividně nesetkáváme s příkladem VR, ačkoli 
jsou si podobné ve snaze přesvědčit nás o pravdivosti iluze skrze 
digitální obraz a co možná nejvíce skrýt svoji medialitu. The Game 
je oproti VR stále málo interaktivní. I jako hráči počítačové hry, kte-
rá bývá vnímána jako předek VR, se můžeme ve fi kčním světě volně 
pohybovat, popř. měnit ho svými činy. Zde jsme odsouzeni ke sledo-
vání z jedné pozice a jsme pouze vtahováni do snímaného obrazu. 
Ačkoli tedy svou přítomností ovlivňujeme celek jednoho konkrét-
ního představení, tato interaktivita je z našeho pohledu paradoxně 
zcela pasivní. Nemůžeme nic dělat s děním na scéně (v rámci „pra-
videl hry“), ale jsme ve světě hry maximálně zaháčkováni. The Game 
tak vytváří jedinečnou diváckou situaci, která je specifi cká právě 
díky technické přesnosti digitálního obrazu a zvuku.  

Jako jedna z možných interpretací se pak nabízí právě refl exe do-
konalosti nových médií a jejich vliv na naše vnímání. Budeme střílet 
po živých lidech jen proto, že nám to technologie umožní? Po fyzic-
ké stránce obětem nijak neublížíme, ale kam až tato cesta vede? The 
Game tak refl ektuje vztah naší společnosti k technologickému vý-
voji, který se žene vpřed a podléhá pouze kritériím poptávky a mož-
ností lidských mozků, bez řádné refl exe etické, psychologické a fi -
lozofi cké. Jako diváky nás pak staví do hyperrealistické situace, ve 
které vše pozorujeme, nečinně přihlížíme zabíjení lidí pro zábavu. 
Jsme donuceni refl ektovat svou vlastní úlohu v kontextu technolo-
gického vývoje pomocí analogie: stejně jako v The Game i v reálném 
světě tomuto vývoji pasivně přihlížíme bez kladení otázek. 

„Naše smysly, jejichž extenzemi jsou všechna média, zároveň předsta-
vují trvalou zátěž naší osobní energie utvářející vědomí a zkušenost 
každého z nás.“6

5
GRUSIN, Richard, 
BOLTER, Jay David 
(ed.). Imediace, 
hypermediace, 
remediace. In: DVO-
ŘÁK, Tomáš. Kapitoly 
z dějin a teorie mé-
dií. Praha: AVU, 2010, 
s. 349. ISBN 978-80-
87108-16-8

6
S. 35. MCLUHAN, 
Marshall. Jak 
rozumět médiím: ex-
tenze člověka. 2., rev. 
vyd., V Mladé frontě 
1. Praha: Mladá 
fronta, 2011, 399 s. 
Strategie. ISBN 978 
80-204-2409-9.
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You’re not alone v Soho Theatre je odrůdou žánru one man 
show, jejímž autorem i performerem je Kim Noble. Pro jeho 
autorský styl je charakteristická výrazná práce s projekcí, 
mikrofonem a s tvorbou postavy nahlížené z několika úhlů – 
jak prostřednictvím videa a CCTV, tak skrze svou přítomnost 
v divadelním sále. Právě tento multiplikovaný obraz jedné 
postavy nás z hlediska tématu nových médií bude zajímat. 

Celá show začíná sledováním obrazovky počítače na projekci. 
Máme před sebou autorův monitor při ukázkové prokrastinaci: 
vyhledává na Googlu cokoli, co ho napadne, zjišťuje, jaká jsou 
nejvyhledávanější slovní spojení, a tím nám odhaluje sám sebe 
v soukromí, jako by se sám natáčel skrytou kamerou. Zůstává na 
divákovi, zda mu bude věřit, že se mu skutečně odhaluje, anebo 
bude vnímat cokoli, co dělá, jako záměrné vytváření své postavy.

V projekcích využívá Noble především principy skryté kamery 
a sledování obrazovky počítače. Jedním z jeho kousků je příběh 
s prodavačem v supermarketu. Noble se nejprve nakupováním 
zboží pro dítě snaží prodavače přesvědčit, že opravdu nějaké 
dítě má. Nakupuje postupně: plínky, dupačky, hračky, oblečení 
a školní uniformu. Pokaždé si vybere pokladní přepážku svého 
oblíbence. Jeho vtip tedy začíná docela nevinně. Dále ho ale 
začne sledovat cestou domů, usoudí, že je osamělý, a tak se mu 
rozhodne posílat dárky a nakonec ho ocenit trofejí „Muže roku“. 
Dalším příkladem je krátké video, kde KN kálí před oltářem v kos-
tele. Jindy se zase rozhodne, že bude pracovat v britské obdobě 
OBI, zkrátka si vezme zástěru a jde pomáhat lidem, samozřejmě 
bez pracovní smlouvy. Nebo si založí falešný facebookový profi l 
jako žena a buduje si online vztah hned s několika muži zároveň. 
Nakonec se mu podaří jednoho ulovit a čeká na něj v hotelovém 
pokoji převlečený za ženu. My sledujeme jeho necenzurovanou 
transformaci až po příchod muže do pokoje. Na konci show autor 
promítá videa natočená se svým otcem, trpícím Alzheimerovou 
chorobu, jehož posléze přiveze na scénu na kolečkovém křesle. 

Noble jde pokaždé „přes čáru“, vždy zajde ve svém experimentu 
tak daleko, jak je to jen možné. Často se tedy objevují pochyb-
nosti o tom, zda už jedná patologicky, anebo ještě ne. Zda mu 
jde o vtip, umění, sociální experiment či je zkrátka vyšinutý. Jako 
divák se pak není možné necítit spoluodpovědný za narušování 
soukromí, kterého se dopouští, což je ostatně dle mého mínění 
i tématem jeho show. Kim Noble se s mikrofonem pohybuje po 
sále, ale většinou ho vnímáme spíše skrze jeho dokumentární 
videa. Jsme blízko i daleko zároveň. Vidíme soukromí reálných 
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lidí na záznamu. Tím, že se Kim Noble svým objektům čím dál víc 
přibližuje bez vyzvání, odhaluje jejich osamělost a zároveň odhaluje 
i osamělost svoji. 

Pokud vstupujeme do běžného londýnského divadla s tím, že 
jsme neviděli jiná Noblova díla, budeme nejspíš očekávat divadelní 
zážitek. Struktura jeho show je ovšem trochu překroucená. Ačkoli je 
přítomný v sále, většinu času brouzdá hledištěm a komentuje pro-
mítaný obraz. Často se ztrácí úplně a vynořuje někde úplně jinde. 
Někdy dokonce vychází na ulici sledován kamerou. Mluví s někte-
rými diváky a bere si je na jeviště jako improvizační komik, zároveň 
je ale největší pozornost stále soustředěna na projekci, tedy na 
„neživou složku“ show. Místo typicky divadelního živého kontaktu 
s herci dostáváme většinou kontakt zprostředkovaný videem. Jako 
bychom byli spíše svědky prezentace KN o tom, na čem právě pracu-
je, ve stylu PechaKucha Night. U diváka tak může vzniknout frustra-
ce z toho, že ačkoli je v divadle, největšího kontaktu se mu dostává 
přes záznam. Toto napětí se postupně přelévá v pocit podobný spo-
lečnému sledování Youtube videí. 

Využití projekce zde tedy vytváří prostor, kdy Noble v sále ko-
mentuje Nobla na plátně. Vzniká tak dvojitá persona vytvořená 
jedním a tím samým hercem. Divák není tak docela na druhé stra-
ně barikády (jeviště/hlediště), protože Noble jako by byl na obou 
stranách. Je zároveň s divákem, pozoruje a komentuje sám sebe, 
a zároveň je objektem sledování. V tomto případě je prostor pro-
jekce a živý prostor jeviště zcela jasně oddělen především proto, že 
živý Kim Noble projekci komentuje. Jednalo by se tedy o dvě spíše 
oddělené části představení. Noble ovšem také interaguje s diváky 
a zapojuje je nejen do živého dění na jevišti, ale také do dění na-
táčeného na video a promítaného. Právě díky tomuto propojení 
vzniká koherentní mezi-čas a mezi-prostor. Promítaná videa nejsou 
jen přehrávaným minulým časem, ale také časem současným. Navíc 
způsob, kterým Noblův tým vybraného diváka natáčí, se stylově 
podobá předchozím videozáznamům. Jedná se taktéž o pronásle-
dování určitého člověka anebo princip skrytých kamer, které jsou 
umístěny v prostorách divadla a před ním. Dalo by se tedy říct, že 
divák sleduje proces tvorby autora v real-time, je jeho součástí 
a přibližuje se tak ke skupině lidí, které si KN vybral za své objekty. 
Je tedy stejně jako u The Game, ale pomocí lehce odlišného principu 
vtažen do vytvářeného obrazu a zároveň veden ke své seberefl exi. 
I on je objektem zobrazení a zároveň komoditou světa médií (inter-
netu, sledování kamer, možným objektem voyeurství neznámých 
lidí). Téma objektifi kace je zprostředkováno právě užitím novome-
diální technologie a především pak její interakcí s divákem. 
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Zde přichází otázka, jak je použití nových médií přínosné. Kim 
Noble by například mohl předčítat své deníkové záznamy a také 
by mohl interagovat s diváky pouze na jevišti. Jaký přínos přináší 
použití videozáznamu a CCTV tomuto představení? Jednou z nich 
je podle mého názoru důvěryhodnost – záznamy, které Noble uka-
zuje, působí velmi věrohodně. Jistě by i tak bylo možné pochybovat 
o jejich pravosti. Mohl si najmout herce, požádat o pomoc přátele. 
Potom se mu ale iluzi pravosti daří vytvářet přímo brilantně a pře-
svědčil diváky o tom, že vše, co na záznamech sledují, se skutečně 
stalo. V tomto konkrétním případě jde o faktor velmi důležitý, pře-
devším proto, že KN se snaží ukázat divákům, co vše je za pomoci 
sociálních sítí a nahrávacích zařízení pro běžného uživatele možné, 
jak daleko do cizího soukromí se dokáže dostat. Je proto důležité, 
aby divák viděl krok po kroku průběh celé akce. Navíc jeho téma-
tem je částečně technologie, kterou refl ektuje použitím technic-
kých formálních prostředků při tvorbě inscenace. Ačkoli můžeme 
považovat nová média v divadle za přídavný prvek, v You’re not 
alone je jejich užití paradoxně nejpřímočařejší cestou.

The Fiction – nehmatatelná hranice mezi snem a bděním
Do třetice se chci zabývat The Fiction v Battersea Arts Centre, a to 
i přesto, že se jedná o dílo strukturálně i intermediálně velmi od-
lišné. The Fiction není divadelním představením, ač je tak prezen-
tován svými tvůrci. Zásadním argumentem je v tomto případě zá-
znamovost celku a absence živého herce. Za zdroje, ze kterých tato 
forma vychází, by se dala označit fi lmová projekce a rozhlasová hra. 
Příchozí jsou na začátku rozsazeni v kinosálu tak, aby neseděli ved-
le nikoho známého, a jsou jim rozdána sluchátka. Dále sledují pro-
jekce fotografi í různých prostředí: les, hotelový pokoj, výtah... až 
do chvíle, kdy v sále nastane absolutní tma, v níž se člověk neroz-
kouká. Detektivním příběhem pak provází ženský hlas s francouz-
ským přízvukem. Bez něj je posluchač bezbranný, sám v bezedné 
tmě. Postupně prochází různými prostředími, o kterých se dozvídá 
z úst průvodkyně či díky zvukovým efektům a hlasům. Toto dílo 
jsem vybrala především proto, že díky 3D audio prostoru a absenci 
vizuální složky vzniká rovněž zcela jedinečný časoprostor, tak jako 
u digitálního divadelního představení.

U tohoto zážitku nemusí být příběh klíčovým. Jeho jádrem je 
čistý pocit účastníka, pocit bezbrannosti a zároveň odevzdání se 
snové realitě, ve které není možné zcela jistě říct, že vnímatel ne-
spí. Tento pocit je předně dán deprivací jednoho ze smyslových 
orgánů – očí. Ve všednodenním životě není běžné zažívat abso-
lutní tmu a rozhodně ne v ní setrvat hodinu. Naopak je na denním 
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audiovizuálním podnětům. Marshall McLuhan mluví především 
o elektřině, když říká: „Velmi běžným důsledkem vykořenění a zaplavení 
novými informacemi a nekončícím proudem nových modelů informací 
je různý stupeň duševního zhroucení.“7 Právě díky elektřině vidíme na 
ulicích svítící billboardy, slyšíme rádio, používáme internet… Všechny 
tyto podněty pak vytváří smyslové přesycení, na něž upozorňuje a od 
nějž osvobozuje na malou chvíli The Fiction právě díky využití dočasné 
slepoty. 

The Fiction používá výhradně zvukové záznamové médium a liší se 
tedy zásadně od předchozích dvou divadelních příkladů svou repro-
dukovatelností a s tím související neinteraktivitou. Zároveň ale kromě 
několika fotografi í zcela chybí vizuální složka, je tedy ponechána naší 
fantazii. Záznam se s diváckou percepcí nemění, na druhou stranu 
po nás ale vyžaduje aktivní představivost. Tím se The Fiction blíží 
k rozhlasové hře, ovšem s těmi rozdíly, že se jednak jedná o prožitek 
kolektivní a navíc od ní vizuálně nemáme kam uniknout. Ačkoli sedí-
me se sluchátky v absolutní tmě, přítomnost mnoha dalších lidí v sálu 
je neopominutelná. 

Jako specifi ka The Fiction se mi tedy jeví následující vlastnosti: in-
teraktivní iluzivnost, monomedialita a záznamovost. Kvalita a způsob 
zaznamenání zvuku zde vytvářejí silně iluzivní 3D audio prostředí. 
Oproti většině divadelních produkcí i poslechu rozhlasové hry se divák 
nachází uprostřed zvukového prostředí, v tomto směru je tedy The 
Fiction iluzivnější. Zároveň vede diváka k tvorbě jeho vlastní vizuální 
představy znemožněním použití zraku. Na toto specifi kum navazuje 
monomedialita, ačkoli ne kvůli několika fotografi ím promítnutým před 
zhasnutím. Monomedialita a interaktivní iluzivnost se k sobě váží pak 
v samotné interpretaci The Fiction. Pokud omezíme jeden ze svých 
smyslů, nejsme přehlceni dojmy, a naše představivost začne aktivně 
pracovat. Tímto způsobem pak The Fiction refl ektuje dopad, který na 
nás má zahlcení vjemy v každodenním životě, tedy vnitřní pasivitu, 
kterou mozek reaguje. Záznamovost pak podle mého názoru podporu-
je opět iluzivnost události. Eliminuje možnost náhody (herec zakopne 
o kabel), odřezává nás od nezáměrných vjemů (soused chroupe burá-
ky) a usnadňuje nám tak nerušenou cestu vlastní fantazií.  

I zde se tedy setkáváme s uměleckým dílem, které integruje svoje 
téma a prostředky (3D audio záznam a možnost absolutní tmy) do té 
míry, že je od sebe není možné zcela odtrhnout. Přesto si představme, 
že bychom poslouchali The Fiction v rozhlase či na počítači jako au-
dioknihu. Zbyl by zde tedy pouze samotný příběh, který je ale z velké 
části založen na předpokladu, že je posluchač slepý, tedy neschopný 
se sám orientovat, a potřebuje asistenci. Přidání vizuálního vjemu by 
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změnilo téma díla. Byli bychom vyrušováni pozorováním napří-
klad vlastní ložnice nebo stropu pokoje. I pokud bychom se roz-
hodli zavřít oči, vždy bychom se mohli k vizuálnímu vjemu vrátit 
otevřením očí a narušit tak koncept, na kterém The Fiction stojí. 
U přeměny díla do fi lmu by se zase představa konkretizovala ob-
razem natočeným fi lmaři. 

Nejblíže tomuto zážitku by tedy pravděpodobně byla právě 
transformace do divadelní události. Pokud by se odehrávala v ab-
solutní tmě, ale s živými herci, mohl by být její účinek podobný. 
Opět ale s omezením iluzivnosti – audio záznam umožňuje po-
užití reálných zvuků, například nahrávek přejezdů aut pohybují-
cích se v 3D audio prostředí svou reálnou rychlostí. Stejně tak by-
chom vnímali skupinu lidí uprostřed prostoru jako nesmazatelný 
prvek ve své představivosti. Například herci by se museli vyhýbat 
celé ploše publika anebo procházet mezi ním. Ačkoli se tedy naše 
vnímání ostatních lidí neomezuje čistě na auditivní vjemy, v pro-
středí The Fiction je vnímání ostatních redukováno na minimální 
možnou míru na rozdíl od možností události divadelní.    

Za zrcadlem 

Je tedy možné nová média integrovat do divadelního tvaru tako-
vým způsobem, aby ve vnímání diváka vytvářela nezaměnitelný 
časoprostor? Je mediální vrstva schopna nás vést jako Alenku 
světem za zrcadlem, anebo jen přidává ozvláštňující prvky, které 
na sebe poutají pozornost třeba svým technickým inovátorstvím? 
Na uvedených příkladech jsem se pokusila pojmenovat podmínky, 
za kterých takový konzistentní multimediální tvar vzniká. První 
podmínkou je vznik časoprostoru, kde je živé dění na jevišti pev-
ně spojeno s děním zprostředkovaným médii, jako je tomu u The 
Game a You’re not alone. Klíčovým činitelem je v těchto případech 
použití principu CCTV, který činí z diváka součást sledovaného 
obrazu a zároveň mu ponechává jeho pozorovatelskou funkci. 
Vzniká tak hraniční prostor, o kterém mluví Steve Dixon. Na ten-
to princip se váže druhé specifi kum, a tím je interaktivita s divá-
kem. Divadlo samo o sobě pracuje s divákem jako se základním 
kamenem, který nutně ovlivňuje podobu divadelního představení, 
ať už svou reakcí, nebo přímou interakcí s herci. Podobně jsou 
schopna pracovat i nová média. V uvedených příkladech je divák 
nejen aktivní součástí živého dění, ale také dění zprostředkova-
ného skrze záznam, čímž je mu mimo jiné nabídnuta rozšířená 
možnost seberefl exe. Poslední tvrzení se váže k otázce překó-
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není zcela převedena do jazyka srozumitelného počítačům, zároveň ale 
obsahuje součást, která touto schopností disponuje, což má za výsledek 
vliv digitálního jazyka počítačů na lidské vnímání díla. Divadelní insce-
nace integrující do sebe nová média je používá nejen jako médium, pro-
středek zobrazení, ale zároveň se vztahuje právě k jejich medialitě. Často 
se to děje skrze téma inscenace, které v sobě odráží vztah tvůrců a po-
tenciální vztah publika k použití nových technologií a médií, i refl ektuje 
digitální jazyk počítačů ve vztahu k lidské společnosti a lidské kultuře. 
Dochází tak k těsnému propojení formy s obsahem a původně nadstav-
bová novomediální složka se stává nejčistším prostředkem pro vyjádření 
tématu představení. 
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Dvě umělecké školy s katedrou činoherního 
divadla, dva absolventské ročníky, Praha a Brno. 
A názor jednoho diváka na herce, co pomalu 
vylétají z hnízda.

 



Jaké texty si pro svá absolventská představení vybrali? Na reper-
toáru činohry DAMU se letos objevily následující tituly: Rituální 
vražda Gorge Mastromase Dennise Kellyho, Povídky z vídeňského 
lesa Ödöna von Horvátha, Opilí IvanaVyrypajeva a Racek Antona 
Pavloviče Čechova. Doplním k výčtu ještě informaci, že texty se 
vybírají s důrazem na to, aby si v každém titulu zahráli nejlépe 
všichni herci absolventského ročníku. Tento požadavek se mi 
nezdá příliš prospěšný, jelikož výběr textů se výrazně omezí 
a také může být obtížné nechat vyniknout každého ze studentů.

JAMU letos vybrala následovně: Ó Brno (Dodo Gombár a kol.), 
Romeo a Julie (William Shakespeare), Tajbele a její démon (Isaac 
Bashevis Singer/ Antonín Přidal), Sestra (Jáchym Topol). I zde 
se snaží do absolventských inscenací vměstnat co nejvíce herců, 
nedostatek postav pro všechny však není nepřekonatelným prob-
lémem. Ona situace nastala v případě textu Sestra, kdy všechny 
role, až na jedinou, byly pouze mužské, nebo také v případě 
Tajbele a její démon, kde se předvedlo pouze pět studentů. Nutno 
říci, že tento postup letos dle mého názoru přispěl k celkově 
bohatšímu repertoáru. Práce s velmi těžkým textem Jáchyma 
Topola by byla výzvou i pro zkušené inscenátory, divák opravdu 
neví, co vlastně může očekávat a již touto nejasnou představou 
inscenace vyzývá, abychom se podívali, jak dopadla. Velice 
podobně působí i titul Ó Brno, zprostředkovávající současný 
pohled a názor studentů JAMU na jejich město. Výběr textů 
mladým začínajícím hercům skýtá možnost se vůči něčemu vy-
mezit, s něčím si naopak pohrát a také občas něco zkazit. 

Podobným směrem se zkoušeli vydat i na DAMU například 
s textem Opilí. Nepodařilo se však zprávu o studentech, mladých 
a třeba i mírně rebelujících, dostat až k divákům, navíc celk-
ové vyznění bylo nejednoznačné. Inscenace spíše vypovídala 
o jakékoli generaci v podroušeném stavu, která má v tomto opo-
jení pocit, že přišla na smysl života.  Hercům předvedení opilosti 
bohužel nešlo moc dobře ztvárnit, takže výsledek se zdál poněkud 
rozpačitý. S dalším titulem Povídky z vídeňského lesa jsme se 
přenesli do doby, jež podle mne není už nijak výrazně blízká gen-
eraci dnešních dvacátníků, jelikož režijně-dramaturgické pojetí 
nedalo prostor k tomu, se vůči textu vymezit nebo ho ozvláštnit 
jinou interpretací. Jako herecká průprava do budoucího angažmá 
se titul určitě osvědčil, avšak opět chyběla ta lehkost, mladost 
a třeba i velký risk, které by měly být studentům uměleckého 
oboru vlastní. “Playing it safe!” Na druhou stranu oceňuji odvahu 
uvést texty Rituální vražda Gorge Mastromase a Opilí v české 
premiéře.
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Letos vynikli v některé ze svých rolí z DAMU například Matyáš 
Řezníček v roli Gorge Mastromase, jehož výkon byl výrazně 
podpořen pečlivou režií Adama Svozila. Řezníček jako jediný po 
celou dobu ztvárňuje pouze jednu postavu, kolem které se soustředí 
zbytek děje, čímž nutně vyniká nad ostatní. Ihoru Krotovychovi jako 
Konstantinu Treplevovi se v inscenaci Racek v režii Ivana Krejčího 
povedlo na jeviště přivést Trepleva trochu afektovaného a drmo-
lícího, ale na druhou stranu v roli přítomného a plného energie.

Z JAMU stojí za zmínku všichni herci z inscenace Sestra v režii 
Jana Cimra, jelikož se nadočekávání dobře popasovali se složitým 
textem a s charakterově velmi odlišnými rolemi: Šárka Býčková, 
žena plná sexappealu a jisker v očích, zamilovaný mladík Petr 
Németh hledající Sestru, bez níž nemůže dál žít, zmatený teolog 
Viktor Zavadil, nenasytný překupník Dominick Benedikt, a naivní 
mladík Martin Hudec. Tato pětice dokázala být mladicky nespoutaná 
a zmatená přímo mezi námi a vtáhnout nás do Topolova složitého 
světa. Odlišným způsobem vyniknul absolventský ročník v inscenaci 
Ó Brno, kde se předvedl jako sehraný tým zdatný v improvizaci 
a akrobacii..

Absolventský ročník JAMU se letos projevil jako živý organismus, 
který integruje všechny herce, ale zároveň každému dává možnost, 
ukázat svou jedinečnou tvář. V Brně čiší více energie a nespoutanosti, 
kdežto v Praze mám pocit větší izolovanosti od diváků, málo radosti 
z vlastního výkonu, ale dojem na mne udělala precizní práce a pro-
fesionálně sladěný kolektiv. 

Když bych měla můj krátký názor na letošní absolventy shrnout, 
pak bych jim asi vzkázala: přijeďte se, Pražáci, podívat někdy do 
Brna a vezměte s sebou nazpět Brňáky na výlet do Prahy. Nebojte se 
být arogantní, kontroverzní, směšní, prostě o něčem! Riskujte a chy-
bujte! Jinak to přece nemá cenu.
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V dubnu up-
lyne 400 let od 

smrti Williama 
Shakespeara. Celý 

(nejen) divadelní 
svět bude oslavovat, 

a taky truchlit. Škoda, 
že těch her napsal jen 

třicet sedm, že? Význam-
né jubileum navíc skýtá 

možnosti k rozvíření starých 
i nových záhad, které kolem 

divadelníkova jména a jeho 
děl panují. Žil, nebo nežil? Kým 

ve skutečnosti byl? Hrabětem 
z Oxfordu? Christopherem Mar-

lowem? Ženou? K odhalení pravdy 
má posloužit otevření dramatikova 

hrobu a následná exhumace jeho 
těla. Takže kromě zjištění, jak velikán 

světové klasiky doopravdy zemřel, 
se prý dozvíme i jakými neduhy trpěl, 

a dokonce co rád jedl. Páni! Všechny 
restaurace nesoucí Shakespearovo jméno (a že 
jich je!) budou muset předělat své menu. Už 
vidím ty nové interpretace postav: Hamlet veg-
etarián, Macbeth celiak a Petruccio odborník na 

raw stravu. 
Vážně musíme 
o slavném 
Willovi 
vědět úplně 
všechno?

Anna Smrčková
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SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO V MARTINE
Žo Langerová — Vtedy v Bratislave
Dramatizácia: Peter Pavlac
Dramaturgia: Monika Michnová
Scéna: Jozef Ciller
Kostýmy: Jana Kuttnerová
Hudba: Vladislav Šarišský
Réžia: Patrik Lančarič
Osoby a obsadenie: Žo — Jana Oľhová, Zuzka — Kamila Antalová, 
Táňa — Zuzana Rohoňová, Ženy — Eva Gašparová, Ľubomíra Krkošová, 
Nadežda Vladařová, Muži — Michal Gazdík, František
Premiéra: 6.11.2015



Päťdesiate roky minulého storočia sú 
v československom kontexte dobou poznačenou 
budovaním socializmu. Naša verzia pokusu 
o realizáciu niečoho, čo sa doposiaľ zdá byť 
jednou z najväčších ľudských utópií, so sebou 
namiesto očakávanej všeobecnej spokojnosti 
a rovnosti priniesla hlavne strach a neistotu, 
v lepšom prípade apatiu. Nielen pre uchovanie 
národnej pamäte prinieslo túto tému na javisko 
Slovenské komorné divadlo v Martine.

Jednou z najpozoruhodnejších výpovedí o období nasledujúcom 
po tzv. víťaznom októbri sa stala kniha Žo Langerovej Vtedy 
v Bratislave s podtitulom Môj život s Oskarom L. Hoci v sloven-
skom preklade vyšla až v roku 2007, kedy vyvolala silné ohlasy 
a stala sa Knihou roka, po prvýkrát vyšla v angličtine už v roku 
1979. Manželka Oskara Langera, ľavicového intelektuála, ktorý 
bol odsúdený ako svedok vo vykonštruovanom procese s Rudol-
fom Slánským, začala písať túto knihu po emigrácii do Švédska už 
v lete roku 1968. Zaznamenáva v nej myšlienky a udalosti zo svoj-
ho života v Československu hlavne po zatknutí jej muža (1951), 
kedy sa pre vládnucu stranu stala nežiaducou, až „nebezpečnou“ 
osobou a bola odsunutá na okraj spoločnosti. 

Barbora Forkovičová

Depozitár 
spomienok

57



Langerovej kniha vznikla z mnohých denníkových zápiskov. Ich spo-
jením vytvorila autorka takmer jednoliaty text zachytávajúci veľkú 
časť svojho života. O rozličných udalostiach píše bezprostredne 
a čitateľ na nich nazerá prostredníctvom jej vlastnej optiky. Autorka, 
tak ako to už v denníkoch býva, otvorene vyjadruje svoje myšlienky 
a zdieľa svoje názory. Zaujímavosť a príťažlivosť Langerovej (nielen 
ako dramatickej osoby) spočíva práve v jej psychickej sile, inteligen-
cii a životných postojoch. V mladosti veselé dievča nadšené pre ideu 
socializmu a komunizmu, oddané svojmu manželovi aj na základe 
jeho hlbokej viery v nový režim, sa postupne mení na ženu čoraz 
skeptickejšiu voči realite. Žo veľmi rýchlo pochopila, že vysnívaný 
komunistický svet je niečo úplne iné ako to, čo sa dialo v Českoslo-
vensku. Pokusy o otvorenú diskusiu s manželom, stále neochvejne 
presvedčeným komunistom, končili neúspešne a jej láska voči nemu 
mizla spoločne s jej presvedčením, že trpia pre lepšie zajtrajšky. Keď 
sa Oskar takmer bezdôvodne dostal do väzenia a Žo zakúsila naj-
tvrdšie praktiky vládnucej strany, bolo jej jasné, teória a prax socia-
lizmu sú úplne odlišné.
Dramaturg a dramatik Peter Pavlac pripravil divadelnú adaptáciu 
tejto knihy a nie je prekvapivé, že ju v minulom roku uviedlo práve 
Slovenské komorné divadlo v Martine. Scéna v srdci Slovenska to-
tižto pravidelne do svojho repertoáru zaraďuje tituly vypovedajúce 
o dejinách svojej krajiny. K jednotlivým témam však spravidla pri-
stupuje inovatívne, ide väčšinou o autorské projekty nazerajúce na 
významné osobnosti z netradičného uhla. Napríklad v inscenáciách 
A budeme si šepkať či Čím tichší tón, tým lepšie ponúkol režisér Ka-
mila Žiška krehké a poetické pohľady do životov slovenských spiso-
vateliek a spisovateľov z prelomu 19. a 20. storočia. K dvadsiatemu 
výročiu Nežnej revolúcie tu uviedla dvojica Michal Ditte (autor) 
a Iveta Ditte Jurčová (réžia) inscenáciu Nežná, kde prostredníctvom 
osudu jednej rodiny nastolili otázku významu a dopadu revolučného 
roka na našu súčasnú spoločnosť. Významné osobnosti Slovenska 
pripomína aj v tomto čase už päť dielov divadelného sitcomu www.
narodnycintorin.sk v réžii Doda Gombára. Ten zobúdza hlavne lite-
rárnych velikánov z večného spánku a ako posmrtné príšerky ich 
vrhá do komických situácií. Okrem nenásilne edukačného charakte-
ru má každá zo spomenutých inscenácií výrazné umelecké kvality, či 
už ide o netradičné spracovanie samotnej témy, alebo o osobitú re-
žijnú koncepciu toho ktorého režiséra. V sezóne 2011/2012, inscená-
ciou Sedem dní do pohrebu, divadlo načrtlo novú dramaturgickú líniu 
adaptácií autobiografi ckých románov slovenských autorov. Ich pro-
stredníctvom sa primárne zameriava na refl exiu doby, v ktorej dané 
osobnosti žili. Po príbehu Zory Jesenskej, v 70. rokoch „zakázanej“ 
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(autorom rovnomenného románu, a teda predlohy inscenácie), sa 
na líniu napája aj Vtedy v Bratislave. Na oboch inscenáciách s di-
vadlom spolupracoval Pavlac ako autor adaptácie, Jozef Ciller ako 
scénograf a úlohy Jesenskej aj Langerovej stvárnila herečka Jana 
Oľhová.
Subjektivitu Langerovej knihy sa podarilo Pavlacovi do adaptácie 
preniesť tak, že z autorky urobil akoby hlavnú rozprávačku celého 
príbehu. Hoci ju k rozprávaniu pobádajú jej dcéry, Táňa a Zuzka, 
skoro zistíme, že v adaptácii a inscenácii je to ich hlavnou funkci-
ou: hlavne v prípade Táne repliky slúžia skôr ako kľúč k otvoreniu 
Žoinej pamäte, než ako súčasť deja. Pavlac adaptáciu rozdelil do 
troch častí – v prvej sa matka rozpráva s mladšou Táňou počas 
dlhej cesty autom z Bratislavy do Švédska v auguste 1968. Dru-
há sa odohráva o čosi neskôr, už na severe Európy, počas toho 
ako sa Žo snaží presvedčiť staršiu Zuzku, aby ostali v emigrácii. 
Nakoniec sú všetky tri spolu a naplno preciťujú voľnosť a pokoj 
severskej krajiny, v ktorej sa rozhodli stráviť zvyšok svojich živo-
tov. Oproti knihe, kde sú dcéry iba súčasťou Žoinho rozprávania, 
v adaptácii „ožívajú“. Dostávajú vlastný priestor a stávajú sa 
z nich celistvejšie postavy. V knihe Langerová opisuje svoje dcéry 
ako najhlavnejší dôvod, prečo žiť a ich prítomnosť jej v ťažkých 
chvíľach dodáva silu a vieru. Pripomína jej, že na svete existuje 
ešte aj neha a láska. Vyzdvihnutím Táne a Zuzky a ich prítomnos-
ťou na javisku akoby Pavlac zdôraznil, že bez nich by tento príbeh 
pravdepodobne mal úplne iný, značne tragickejší koniec. Zatiaľ 
čo kniha ich zachytáva ako deti a teenagerky, v dramatizácii sú už 
dospelé a schopné pochopiť význam a príčiny udalostí prežitých 
v detstve. Žo konečne dostáva priestor vysvetliť pozadie zážitkov 
z minulej doby a vykresliť situácie v ich celistvosti. 
Pavlac z objemnej knihy vynecháva nemnoho zážitkov, pričom sa 
zameriava najmä na tie, ktoré ilustrujú absurditu doby päťdesi-
atych rokov. Dielo tak obsahovo korešponduje s dramaturgickou 
líniou spomenutou vyššie a môže slúžiť ako alternatívna učebni-
ca dejín. Ďalšou výraznou líniou v adaptácii (rovnako ako aj v jej 
predlohe) je vyvíjajúci sa vzťah Žo k Oskarovi. Láska Žo meniaca 
sa v súcit a neurčitá oddanosť či zotrvačnosť citov voči manželovi 
však úzko súvisia s režimom a jeho zásahmi do života tejto dvo-
jice.
V režijnej koncepcii Patrika Lančariča je najvýraznejšou zložkou 
herectvo. Naša pozornosť sa sústreďuje prednostne na hlavnú 
postavu, okolo ktorej je vystavaná celá inscenácia. Žo sa po väč-
šinu času nachádza v strede javiska a rozpráva nám svoje zážitky. 
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Tie sa nej akoby opätovne vynárali v pamäti a ona ich vďaka skupine 
hercov, meniacich sa v postavy podľa potreby, prežíva znova. S od-
stupom času však nad udalosťami získala nadhľad a preto ich dokáže 
triezvo komentovať. Jana Oľhová stvárňuje Žo ako pragmatickú a in-
teligentnú ženu s realistickým pohľadom na svet. Jej herectvo má 
réžiou dané dve polohy. Herečka ich dokáže striedať ľahko a plynule, 
rozdiely v nich sú však rozoznateľné. 
Prvá prevláda, keď Žo vyjadruje svoje názory, napríklad, pri rozprá-
vaní o pobyte v Amerike, alebo kritizovaní Oskarovej zaslepenej 
oddanosti komunizmu. V komentujúcej pozícii „staršej“ Žo Oľhová 
využíva civilné herectvo, ktoré je jej vlastné. Takýto prístup posilňu-
je jednotlivé výpovede a nepostráda ani iróniu, čím postave dodáva 
reálne rozmery. Herečka ju využíva aj v tretej časti inscenácie, kedy 
s dcérami myslia skôr na budúcnosť a len na chvíľu zaspomínajú 
na minulosť, hlavne na Oskara. Oľhová sa pri rozprávaní napríklad 
ležérne oprie o stôl, prirodzene gestikuluje, akoby príbeh hovorila 
známemu počas bežnej schôdzky. Nevyhýba sa však emóciám, pri 
ohliadaní sa za vlastnou minulosťou mnohokrát tlmočí nostalgiu či 
sklamanie. 
V scénach, kde vstupuje do spomienok ako ich aktívna účastníčka, 
je emocionálna angažovanosť Žo výraznejšia. Oľhová však dokáže 
potupu a smútok Langerovej vyjadriť bez čo i len štipky pátosu, v jej 
herectve je naopak prítomná silná dôstojnosť a oddanosť životu. To 
neznamená, že by Žo interpretovala ako „železnú“ ženu, práve na-
opak, v tejto polohe sa Oľhová s postavou stotožňuje a v jej herectve 
prevláda neistota, do väčšej miery sa poddáva emóciám, vniká teda 
priamo do situácií a stráca od nich odstup. V jednej z mnohých su-
gestívnych scén ju k slzám dojme priateľské gesto známej (Ľubomíra 
Krkošová), ktorá sa dozvedela o jej žalostnej situácii a jednoducho 
Žo priniesla bochník chleba a kúsok syra. Bez zbytočných slov si 
uprostred prázdnej izby nového „domova“ padnú do náruče a vzly-
kajú.
Javisko je počas celej inscenácie úplne odhalené, takmer prázdne 
a čierne. Pôsobí chladným a neosobným dojmom. Naľavo vidíme 
technické nástroje (stojany, mikrofóny), piano a vpredu veľký stôl, 
napravo je okrem troch drevených stolov s mikrofónmi niekoľko 
vešiakov s oblečením. V obrovskom tmavom priestore postupne, 
jedna po druhej ožívajú jednotlivé spomienky, hlavne tie z času 
Oskarovho väznenia. Šestica hercov (Eva Gašparová, Ľubomíra 
Krkošová, Nadežda Vladařová, Jaroslav Kyseľ, František Výrostko 
a Michal Gazdík) na seba preberá úlohy podľa potreby – z vešiaka 
na okraji javiska si vyberú správny kostým a prichádzajú k Žo už 
ako konkrétne postavy. Napríklad Gazdík a Výrostko si v jednom 
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zané papiere – scéna sa mení na Žo a Oskarov byt, prehľadávaný 
príslušníkmi ŠTB v kabátoch a do čela zrazených klobúkoch. 
Neskôr, keď sa Žo snaží nájsť spôsob ako Oskarovi pomôcť, ob-
racia sa na mnohých známych. Oľhová najprv opisuje okolnosti 
danej návštevy a potom do nej priamo vstupuje, spolu s inými 
postavami. Rozpráva, prečo sa rozhodla kontaktovať Oskarovu 
sekretárku. Následne sa na scéne v tejto role objavuje Vladařo-
vá a Oľhová ako Žo z toho obdobia sa od nej márne snaží zistiť, 
prečo jej manžela odvliekla polícia. Prechody medzi javiskovou 
prítomnosťou a minulosťou sú zreteľné, no nenarušujú 
kontinuitu celej inscenácie. Práve naopak. Vyprázdnený priestor 
javiska sa stáva pomyselným depozitárom, kde sú uložené Žoine 
spomienky, ktoré sú zároveň svedectvami jedného z najkrutej-
ších období našich dejín. Ako diváci do tohto priestoru vstupu-
jeme a sme sprevádzaní jeho najoprávnenejšou osobou. Zdá sa, 
že hlavným Lančaričovým zámerom bolo pripomenutie našej 
minulosti. Inscenáciou poukazuje aj na to, ako rýchlo sa dobrý 
zámer môže vyvinúť v nezastaviteľnú ničiacu mašinériu. Hoci 
sa nám táto doba zdá byť pomerne vzdialená, delí nás od nej 
iba približne 60 rokov. Mnohí vysokopostavení členovia strany 
stále žijú, nemálo z nich vyšlo z celej záležitosti bez akéhokoľvek 
trestu a my postupne na túto kapitolu našich dejín hľadíme 
s menším záujmom, čo časom môže viesť k zjednodušeniu 
jej významu a charakteru. Lančarič udalosti interpretuje 
prostredníctvom priamych svedectiev Langerovej. Nič neidea-
lizuje, ale ani zbytočne nedramatizuje. V inscenácii sa stávame 
svedkami mnohých udalostí, ktoré sa pred nami odohrávajú ako-
by boli púšťané zo záznamu na fi lmové plátno. Vďaka odstupu od 
zobrazovaných scén tak režisér neapeluje prvoplánovo na naše 
city a necháva nás utvoriť si vlastný názor aj na samotnú Žo.
Priamym kontaktom s minulosťou sú aj dobové videoprojekcie 
premietané na zadnú stenu. Na začiatku vidíme zábery Bratisla-
vy, mesta, kde Žo bývala. Sú tam ľudia na námestí pred divadlom, 
električky... a tanky. Nasleduje scéna odohrávajúca sa v lete 1968, 
kedy Žo a Táňa okupované mesto opúšťajú. Projekcia podfarbuje 
dianie na scéne a dáva divákovi možnosť vidieť reálne obrazy 
tejto doby. Veľmi funkčne je neskôr na scéne premietaný záznam 
Oskara vypovedajúceho na súde. Je súčasťou Žoinej spomienky 
na deň, keď výpoveď vyšla aj v tlači. Pri stoloch sedia jej kolegovia 
a bez slova, s nepriateľským naladením hľadia na záznam. Po jeho 
konci zlostne gánia na Žo a zaujímajú voči nej odmietavý postoj. 
Ešte v ten deň ju prepustia z práce.
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Pozoruhodné sú aj scény, kedy šesť hercov vystupuje ako „kolektív-
na postava“, napríklad keď sedia za stolmi ako kolegovia Žo v práci, 
odkiaľ ju práve vyhodili. Nik z nich nevytŕča, všetci sa rovnako 
tvária, rovnako predstierajú, že o ničom nevedia. V podobných 
scénach je skupinka metaforou na spoločnosť tej doby: mĺkvi, bez 
prejavov emócií, navonok všetci spolu. Oľhová s nimi v takýchto 
scénach neprichádza do priameho kontaktu, zväčša sa nachádza 
na opačnej strane javiska, no rečou tela a mimikou tlmočí svoj 
nesúhlasný názor na ich konanie. Aj vo chvíľach, keď mlčala, bola 
jej prítomnosť citeľná a divák vedel, že dianie na scéne sa vzťahuje 
na ňu.
Z dvoch dcér viac vyniká Zuzka v podaní Kamily Antalovej a to hlav-
ne v druhej časti inscenácie. Žo sa snaží presvedčiť dcéru aby sa do 
Československa už nevrátili a ostali vo Švédsku, kde je momentálne 
Zuzka na speváckom turné. Ako argumenty jej pripomína všetky 
strasti, ktoré tam zažili, no tvrdohlavá dcéra je proti. V prvej scéne 
ju vidíme spievať vo vyvýšenom výklenku na zadnej stene. Má dlhé 
trblietavé večerné šaty (kostýmy Jana Kuttnerová), dlhú tmavú pa-
rochňu a výrazný make-up. Oproti ostatným, civilným kostýmom 
v inscenácii, je tento frapantný a výrazne vytŕča. Zuzka je teda 
zobrazená ako úspešná žena, umelkyňa. Vypracovala sa sama, nie 
však v komunistickej strane – čo bolo v tej dobe najčastejšie pole 
pre úspech –  ale v hudobnej sfére. Má kariéru aj rodinu a nepo-
trebuje už matkine rady. Antalová Zuzku interpretuje ako sebave-
domú ženu, používa rozhodný tón hlasu a jasné odmietavé gestá. 
Neskôr, keď Zuzka pod ťarchou matkiných spomienok na všetky 
krivdy mení názor, je Antalová pokojnejšia a zmäkne v hlase aj cel-
kovom výraze. Táňa je v istom zmysle jej opak. Zuzana Rohoňová 
ju stvárňuje ako stále trochu detskú, veselú a optimistickú mladú 
ženu. Trochu strnulo pôsobí v začiatku inscenácie, keď sa Žo pýta 
na pobyt v Amerike. Jej úsečné otázky znejú umelo a sú nevyvážené 
s matkinými odpoveďami. Samozrejme ide o problém vyvstávajúci 
už z textu adaptácie, no ani herečke sa nepodarilo tento nepomer 
vyrovnať.
Kým prvé dve časti inscenácie sa ohliadajú do ťaživej minulosti, 
tretia, odohrávajúca sa vo švédskej knižnici, prináša nové nádeje 
a očakávania. Javisko je zaplnené stolmi z čitárne s horiacimi svieč-
kami v bielych papierových svietnikoch. Malé biele svetlá lemujú aj 
zadnú stenu, čím vytvárajú pokojnú a čistú atmosféru. Celý priestor 
pôsobí odrazu príjemne. Tri Langerové sú konečne spolu, v krajine, 
kde im nehrozí žiadne nebezpečenstvo, s vyhliadkami do budúcnos-
ti. Hovoria aj o minulosti, hlavne o Oskarovi, ktorý zomrel šesť rokov 
po prepustení z väzenia (1968). Žo sa teraz už dospelým dcéram 
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bie, keď sa ich otec vrátil z väzenia a bol v rozpore s výchovou, 
akú matka dcéram poskytla. Snažil sa ich prevychovať v súlade so 
socializmom, no bolo už neskoro. Na tieto spomienky už pozerajú 
s humorom. Konečne našli miesto, kde sa môžu nadýchnuť svie-
žeho vzduchu a začať novú, šťastnú kapitolu svojho života. Táto 
časť je oproti prvým dvom oveľa pokojnejšia, ba až monotónna. 
Po búrlivých udalostiach z prvej časti inscenácie sledujeme roz-
hovor trojice pohybujúcej sa poväčšine iba v prednej časti javiska. 
Dozvedáme sa ako sa sem postavy dostali a čo plánujú ďalej. Žo 
prináša rukopis svojej knihy, plánuje ju vydať, v čom ju dievčatá 
úprimne podporujú. 
Nádej v závere inscenácie však nijak nezmierni krutosti spôso-
bené patvarom vysneného režimu a jeho konkrétnymi vykoná-
vateľmi. Život Žo Langerovej je pôsobivou ukážkou ľudskej sily 
a odhodlania a zároveň mementom pre spoločnosť každého veku. 
Inscenácia pomáha pôvodnému autorkinmu textu zasiahnuť 
širšie obecenstvo, no zároveň Langerovú neidealizuje. Pečať jej 
osobnosti citeľnú už v zápiskoch sa Lančaričovi podarilo za-
chovať aj na javisku, čo podporil aj skvelý herecký výkon Jany 
Oľhovej. Tvorcovia veľmi citlivo a s rešpektom pretvorili dielo 
do divadelného tvaru, aj keď v konečnom výsledku je inscenácia 
trochu nevyvážená. Jej najhodnotnejšou časťou ostáva spomí-
naný „depozitár spomienok“, ktorý by mal každý divák aspoň do 
istej miery prijať za svoj a to hlavne v časoch, kedy sa dejiny opäť 
zauzľujú a nielen do Švédska, ako Žo v šesťdesiatom ôsmom, ale 
aj do našich krajín prichádzajú vlny utečencov, ktorí prchajú pred 
neznesiteľnou situáciou vo svojich domovoch.
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Bude zima.

Co se 
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nestane 
v roce 
2016
Anna Smrčková

Zruší se Otázky Václava Moravce.

Jaromír Jágr ukončí kariéru. 

Obživne Han Solo. 



Zatančíme si na plese v Opeře. 

Thálii obdrží činoherní herečka z Prahy.

Na Facebooku se zobrazí tlačítko Dislike.

Blanka Bendlová rezignuje na pozici ředitelky Městského divadla Kladno.

Adele vydá nové album.

Jaromír Jágr ukončí kariéru. V Národním divadle se uskuteční derniéra Sluhy dvou pánů. 

Miloš Zeman a Barack Obama kandidují na prezidenta.

Přestaneme kupovat výrobky obsahující palmový olej. 

Vyřeší se uprchlická krize.

Nebudeme mít strach z odlišných názorů, orientací a kultur.
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vybralo jen velmi málo uváděnou hru Williama Shakespeara 
Zimní pohádka. K nastudování tohoto kusu z pozdního období 
slavného alžbětince si přizvalo slovenského režiséra Ondreje 
Spišáka, který má již s inscenováním Shakespearovy tvorby na 
českých jevištích zkušenosti – v roce 2009 nastudoval pro Letní 
shakespearovské slavnosti Macbetha, o tři roky později připravil 
v ostravské produkci Letních shakespearovských slavností 
rozvernou inscenaci Marná lásky snaha. Svůj osobitý rukopis a 
divadelní uvažování mohl ale režisér nejlépe uplatnit v práci 
pro soubor Teatro Tatro, který založil na počátku devadesátých 
let. Českým divákům se soubor představil na loňském ročníku 
mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň 2015, v rámci něhož byla 
uvedena Spišákova dramatizace Bulgakovova románu Faust a 
Markétka. Silné vizuální pojetí tématu, které přitom stále funkčně 
doprovází pečlivý dramaturgický výklad postav, je typické nejen 
pro Spišáka, ale také pro Dejvické divadlo – za všechny stačí 
připomenout Vajdičkova Racka, který funguje doslova „v zajetí 
obrazu“. Alegorická Zimní pohádka tak musela být pro hostujícího 
režiséra velkou výzvou a pro divadlo dobrou dramaturgickou 
volbou, tím spíše, že její premiéra se uskutečnila v sezóně, v níž si 
svět divadla a umění vůbec připomíná 400. výročí úmrtí Williama 
Shakespeara. 

Zimní pohádka bývá z žánrového hlediska řazena mezi 
romance. Uvádí se, že tuto hru Shakespeare koncipoval a psal na 
sklonku roku 1610 a v prvních měsících roku 1611 a při tvorbě 
se inspiroval pastorální romancí Roberta Greena Pandosto aneb 
Triumf času (známou také jako Příběh Dorasta a Faunie), která 
v té době patřila k nejpopulárnějším pastorálním románům1.  
Nejedná se ale o romanci, jakou obvykle očekáváme pod pop-
isem tohoto žánru – Zimní pohádka by, pokud vycházíme z textu, 
měla být řazena spíše mezi tragikomedie. Láska, leitmotiv každé 
romance, je v ústřední zápletce přítomna ve své značně zdefor-
mované podobě, a sice v podobě žárlivosti Leonta vůči manželce 
Hermioně a příteli z dětství Polixenovi. Oddaná láska Hermi-
ony, jakkoli dostává prostor se projevit, nemá proti této zvůli 
naději přímo zvítězit. Vztah Leonta a Hermiony stojí v kon-
trastu k bezpodmínečné lásce Perdity a Florizela, jež neprochází 
žádným vnitřním zpochybňováním a dramatickým vývojem, je 
konstantní a má sílu čelit všem nepříznivým situacím a okol-
nostem. 

Jak již bylo zmíněno, Zimní pohádka je uváděna jen zřídka. 
Naposledy byla hra na českých jevištích k vidění v roce 2008 na 

1
Hilský, M.: Shake-

speare a jeviště svět, 
s. 716. 
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scéně Klicperova divadla v Hradci Králové v režii Daniela Špinara. 
O rok dříve hru nastudovali Pavel Khek a Peter Chmela pro soubor 
Divadla 21. Ani obecná znalost této hry není vedle často uváděných 
titulů, jako jsou Romeo a Julie, Macbeth nebo Hamlet, příliš velká. 
Z hlediska možného inscenování problematizuje Zimní pohádku 
zejména značná rozdílnost mezi první a druhou částí – byť se 
v druhé části jedná o pokračování příběhu, započatého v části první, 
zcela odlišné prostředí i nové postavy ze hry dělají fakticky hru dvou 
příběhů. Tragický vrchol navíc přichází hned v první části hry a část 
druhá je její odezvou a postupným rozplétáním. Dejvický soubor ve 
svém zpracování provedl množství škrtů, stále ale primárně res-
pektuje text a inscenace je režijně vedena jako sevřený celek, bez 
zbytečných odboček a zákrut, které by dnešního diváka nutně mátly. 
Inscenátoři zvolili překlad Martina Hilského, který je moderní, 
srozumitelný a velmi dobře doplňuje pojetí inscenace, přenesené do 
současné doby. 

Všechno, jen ne pohádka
Dramaturgie Dejvického divadla se tradičně opírá o výjimečně 
kvalitní herecký soubor. Dejvický ansámbl tvoří skvěle sehrané silné 
individuality, což s sebou nese kromě všech pozitiv také negativní 
aspekty v podobě typové vyhraněnosti. Ondrej Spišák si s touto situ-
ací poradil skutečně vynalézavě. Do inscenace je zapojena většina 
členů souboru Dejvického divadla; všichni, až na Davida Novotného, 
byli navíc obsazeni do dvou až tří rolí. Výsledná inscenace tak tvoří 
propletenec vztahů samotných shakespearovských postav, vizuálně 
ale také vyvolává dodatečné konotace, které umožňují hledat nové 
významy a polohy, popřípadě neustále promýšlet ty divákům přímo 
předkládané a primárně dějotvorné. 

Pohádkový příběh z dávných dob splétá mnoho historických 
motivů, pravdivých či smyšlených. Dominantní je antická tématika: 
král sicilský vysílá poselstvo do věštírny v Délu, všudypřítomná 
je také ve jménech hrdinů… Tragické události jako by vůbec 
měly předobraz ve velkých antických příbězích – ještě stále jsme 
v době, které vládnou bohové, vyžadující od lidí úctu a respekt. 
Brojí-li někdo proti nim, je svržen. Tyto mystické prvky jsou ale 
odlehčeny již zmiňovanou pastorální tématikou, veselostí a radostí 
ze života. Sicílii a Čechy, dvě dějiště příběhu, spojuje neklidné a 
nevypočitatelné moře, které slouží jako jakýsi most mezi dvěma 
světy a stupni lidského poznání. Režisér Spišák se ale rozhodl 
inscenaci zasadit do současnosti – díky nadčasovosti hry k tomu 
stačí kostýmy, refl ektující současnou módu, i scéna, v určitých 
momentech odkazující na fotoateliér. 
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aÚstřední dvojicí je sicilský král Leontes a jeho choť, královna 

Hermiona. David Novotný a Lenka Krobotová jsou typově zvo-
leni velmi dobře – Novotný fyzicky přesvědčivě odráží buldočí 
umíněnost Leonta, proti němu stojí umírněná a jemná Krobotová, 
jejíž královna Hermiona je schopna a ochotna milovanému muži 
ustoupit takřka ve všem. Neustoupí ale za svou osobní hranici 
loajality a věrnosti, kterou si urputně brání jako manželka, matka 
a královna. Nepřehlédnutelné těhotenství královny značně 
přispívá k jejímu vnímání jako zranitelné, křehké bytosti. Kata-
lyzátorem dění je pak český král Polixenes, Leontův přítel z mládí, 
host na jeho dvoře. On i Leontes mají společnou historii, zážitky i 
osud, královna Hermiona toto přátelství akceptuje a dělá vše pro 
to, aby byl manželův přítel s pobytem u nich spokojen. Její dobré 
úmysly se ale obrátí proti ní, protože Leontes dojde velmi brzy 
k přesvědčení, že se za jeho zády děje něco nekalého. Domnělý 
manželský trojúhelník pak dokresluje Leontův a Hermionin syn 
Mamillius, který si jako nevinné dítě ze stoupajícího napětí nic 
nedělá a vesele dovádí na břehu moře. Martin Myšička v roli 
Polixena jako by byl vůči Leontovi  stále v defenzívě. Jeho postava 
je sice také králem, ale když jej pozorujeme vedle Novotného 
Leonta, je jasné, kdo byl vůdcem a strůjcem jejich dětských her a 
ke komu snad Polixenes vzhlíží doteď. Ani jeho nepříliš upřímná 
snaha odjet zpět do své země není zrovna přesvědčivá a pro Her-
mionu je tak snadné přimět jej, aby zůstal.  Polixenova nescho-
pnost prosadit svůj úmysl stojí v přímém kontrastu k Leontově 
zarputilosti a sveřeposti. 

Syna sicilského královského páru, malého Mamillia, ztělesňuje 
Veronika Khek Kubařová. Herečka modeluje postavu malého 
prince čitelnými prostředky, Mamillius je chvílemi rozverné 
rozpustilé dítě, které se mezi dospělými evidentně dost nudí, a 
chvílemi veselý „maminčin chlapeček“, který se rád přijde přitulit. 
Postava malého dítěte je navíc fyzicky přímo dokreslena ko-
stýmem, na němž jsou našity vycpané nožky, a Kubařová tak, aby 
adekvátně ztvárnila nevysokou postavu dítěte, hraje buď vkleče, 
nebo sedě. Je otázkou, zda bylo takto přímočaré zobrazení dítěte 
nutné, samotná herečka musí neustále s kostýmem manipulovat, 
upravovat jej nebo rovnat, což místy působí směšně a odvádí 
pozornost.  

Mamillius je v kontextu celé hry nejen projekčním plátnem 
vztahu Leonta a Hermiony, ale i ztělesněním jejich vztahu k sobě 
samým i ke světu. Toto velmi dobře funguje ve výstupu, kde 
si malý princ hraje s matkou a otcovým přítelem Polixenem, a 
královi Leontovi se tak ukazuje, co mu hrozí a čemu musí čelit. 

69



Ve svém tvrdošíjném poblouznění Leontes odmítne akceptovat 
rozsudek věštírny – následuje trest v podobě smrti syna a následně i 
manželky. 

Zásadní roli hraje v příběhu sicilský šlechtic Camillo a Spišák mu 
dává adekvátní prostor i ve své koncepci.  Jaroslav Plesl je ve své roli 
přesný, zasmušilý až neutrální, fyzicky se nijak neprojevuje, jeho 
pohyb na scéně je minimální. Hereckou akcí působí jako protipól 
krále Leonta, fyzicky je na rozdíl od něj statický, s jen minimálními 
gesty. Pleslovi pomáhá vykreslit Camillovu podřízenost také jeho 
subtilnější postava. Text pronáší přímo, bez přerušování, s velkou 
vnitřní jistotou a přesvědčením. Camillo z povinnosti akceptuje 
rozkaz svého krále zabít domnělého královnina svůdce Polixena, a i 
když je jasné, že s tímto činem nesouhlasí, loajalita vůči králi je pro 
něj zásadnějším imperativem. Je tedy v první chvíli ochoten konat 
proti svému vlastnímu přesvědčení. Nicméně posléze přece jen 
Polixenovi prozradí, že jej Leontes obviňuje ze svedení manželky a 
chce jej zabít. Polixenes tak na jeho radu opouští Sicílii, aniž by se 
konfrontoval s Leontem nebo se zastal Hermiony. I Camillo musí 
odejít, protože zradil svého krále a neposlechl jeho rozkaz. Plesl 
naprosto přesvědčivě zobrazuje Camillovo dilema i jeho vnitřní boj, 
působí až ztrápeně, je zjevné, že nesoulad mezi povinností a vlast-
ními morálními hodnotami snáší velmi těžce. Myšičkův Polixenes 
podobnou rozpolcenost neprožívá – varování vyslyší, aniž by se 
pokusil jakkoli hájit či bránit sebe nebo královnu. Hermiona zůstává 
osamocena, jedinou oporou je jí věrná Paulína. Výborným tahem 
je obsazení Jaroslava Plesla také do další role soudce, který má 
rozhodnout o vině či nevině královny. Plesl si jen nasadí typickou 
soudcovskou bílou paruku a rázem je někdo jiný, jeho projev a cho-
vání na scéně je ovšem stejné jako u Camilla – soudce ani Camillo se 
nenechají ve svých výstupech ovládat city, kontrolují se, konají svou 
povinnost tak, jak nejlépe dokážou. 

 Simona Babčáková hraje Paulínu jako důstojnou dámu, která je 
upřímně zděšená z obvinění vznesených proti Hermioně. Neváhá 
se jí zastat proti Leontovi a beze strachu čelí jeho hrozbám a 
vyhrůžkám. Paulína je Camillův ženský protějšek, Babčáková a Plesl 
shodně modelují své postavy úspornými gesty a jasnými přímými 
promluvami. Zdá se, že sami sebe považují za pouhé statisty ve 
velké hře svých pánů, i tak ale mají dost odvahy vystoupit s vlastním 
názorem. O to více opět vynikne robustnost a cílená jevištní domi-
nance Davida Novotného, který se nemusí ohlížet vůbec na nikoho. 

Ke konci první části dostává prostor Antigonus v podání Miroslava 
Krobota. Ten byl obsazen do dvou rolí, vedle Antigona hraje i posta-
vu Pastýře -  v jedné roli tedy dítě odkládá na mořský břeh, v druhé 
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ajej nalézá. V obou postavách ztělesněných Krobotem se tak 

symbolicky obě části propojují. Krobotovo pojetí Pastýře vychází 
z jeho osobnostního herectví, je to zádumčivý nemluva, který 
před dlouhými proslovy dává přednost činům. Vidí opuštěné dítě 
a jedná. Pro Krobota jsou snad zbytečná i slova, pronášená během 
jeho výstupu; stejně funkční by bylo, kdyby dítě mlčky odnesl. 
Nijak se nad ním nerozněžňuje, novou a nečekanou situaci suše 
glosuje, rozmlouvá možná spíše sám se sebou, je mu jedno, jestli 
potichu nebo nahlas. Pastýřův syn (Pavel Šimčík) je laskavý 
hromotluk, od kterého se dají spíše čekat neuvážené činy než 
moudré proslovy. Možná právě proto vedle sebe Krobot a Šimčík 
skvěle fungují a doplňují se. Určitou neohrabanou, až dojemnou 
živelnost a klackovitost Pavla Šimčíka Krobot dokonale uzemňuje 
a vyvažuje. Oba jsou ale ve svém úmyslu postarat se o nalezenou 
Perditu zcela přesvědčiví. 

Tak jako byli ústřední dvojicí v první části Leontes a Her-
miona, náleží prostor v části druhé Perditě a Florizelovi. Per-
dita, ztracená (přímý význam jména princezny v latině) dcera 
sicilských královských manželů, je druhou rolí Veroniky Khek 
Kubařové. V inscenaci jí tedy připadly postavy obou královských 
sourozenců. Toto řešení můžeme vnímat jako způsob, jak aspoň 
trochu zacelit největší tragédii celé hry, kterou je smrt nevinného 
Mamillia. Ten se již nikdy vrátit nemůže, ale je tady Perdita, která 
může být nalezena. Kubařová jako Perdita herecky v mnohém 
připomíná svou Ninu Zarečnou, první roli, kterou herečka v De-
jvickém divadle přijala. Její Perdita je veselá, šťastná bytost, která 
má oči jen pro svého milého. Zdá se, jako by byla ve svém životě 
pevně zakotvená, jista si sama sebou. Vedle prince Florizela, 
ztvárněného hostujícím Vladimírem Polívkou, působí rozumněji a 
váhavěji, nicméně je ochotna mu podlehnout. Polívka staví svého 
až po uši zamilovaného odbojného prince jako živelného mladíka, 
který myslí jen na svou vyvolenou a, jak je typické pro jeho věk, 
pohrdá svým otcem a jeho světem. V průběhu představení dobře 
rozlišuje mezi ústupným Florizelem, který se snaží zapadnout do 
prostředí, z něhož pochází jeho dívka, a svým aristokratickým, 
mírně arogantním naturelem. Konfrontace Florizela s Polixenem, 
která se ze slovní potyčky zvrtne až v pořádnou rvačku, umožňuje 
předvést další rozměr své postavy také Martinu Myšičkovi. Za-
tímco v první části byl mužem, který se nechává unášet prou-
dem a je spíše obětí událostí, v druhé části neváhá uplatnit svou 
autoritu krále a otce a nečiní mu obtíže prosadit se. A právě díky 
této změně v projevu posunuje dění zpět na sicilský dvůr, kam se 
pak sám musí vrátit a postavit se své minulosti.
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Dejvická Zimní pohádka byla dost zkrácená a výstupy, které 
by příliš odváděly pozornost od ústředního děje, redukovány. 
Rozhodně je dobře, že byla zachována postava pobudy Autolyka. 
V podání Petra Vrška je Autolykus hbitý, potměšilý a přidrzlý, 
schopný prosadit se vůči komukoli, bavit se s každým a okrást 
každého. Petr Vršek přináší na jeviště vítané odlehčení, je ho všude 
plno, pokukuje do hlediště, jako by lákal diváky do hry. Funguje 
jako povedený protihráč ke všem ostatním postavám na jevišti: je 
ohromen krásou Perdity, kajícně se choulí na zemi, když je přistižen 
při krádeži, aby hned zase vyskočil a sebevědomě se lísal do přízně 
jiným…Shakespearovi blázni, podivíni nebo šašci jsou v jeho 
hrách bytosti povznesené nad vlastní příběh a tím mu dodávají 
nadčasovost a univerzálnost. 

Spišákova koncepce přivádí na jeviště zcela novou svébytnou 
postavu: je jí Čas, ztělesněný Zdeňkou Žádníkovou a stojící mimo 
hlavní zápletku. Má schopnost tok vyprávění zastavit a vnáší tak do 
děje dynamiku. Zejména v první části, kdy ještě není řečeno, o koho 
jde, působí tato postava na scéně rušivě. Problematické je samotné 
ztvárnění – Žádníková jako Čas stojí na kraji jeviště, občas pop-
ochází, poklidně manipuluje s fototechnikou, celou dobu se usmívá, 
očividně si vědoma své převahy, a dobře se baví lidskou pošetilostí. 
To je ale vzhledem k dobře vystupňované gradaci děje zbytečná 
nápověda. Čas je nezúčastněný a nestranný, v tomto spočívá jeho 
síla, která je oním polidštěním na jevišti oslabena. 

Čas jako vizuální dimenze
Scéna Františka Liptáka zejména v první části významně podporuje 
režijní záměr i jednotlivé složky inscenace. Rekvizity jsou vesměs 
rozmístěny u stěn, v centru jeviště je v prvním dějství jen elegantní 
pohovka, v dějství druhém i ve druhé části inscenace zůstává střed 
jeviště vyprázdněn. Ve všech případech je ale právě střed scény 
přirozeným centrem pozornosti, pohovka slouží nejen jako místo 
odpočinku těhotné královny Hermiony, ale také jako funkční symbol 
pro interakci domnělého manželského trojúhelníku. Je to právě 
pohovka, jež krále Leonta během jeho úvah fakticky odděluje od 
trojice bezstarostně si hrající s míčem na pláži a která pro Leonta 
nutně představuje ztělesněnou hrozbu. Jeho žena, syn a nejlepší 
přítel vesele dovádějí na břehu moře a on je sleduje, oddělen od 
nich nejen pohovkou, ale také narůstající záští. 

Mořské pobřeží je přímo zachyceno na velké fototapetě, umístěné 
v zadní části jeviště. Fotografi i dominuje velký maják, svou nehyb-
ností a stálostí tvořící efektivní kontrast nejen k rozbouřenému 
moři a nebi plnému mraků, ale i k narůstající podezřívavosti krále 
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avůči manželce. Zdá se, že vše, co se v první polovině hry odehraje, 

bylo již předem předznamenáno na ústřední fotografii. Hermiona 
je maják a stejně jako maják na pobřeží moře, zachycený na 
fotografii, symbolizuje neochvějnost, pravdivost a stálost. 
Běsnění krále Leonta může evokovat mořské vlnobití, ale když 
se konečně vybouří, zjistí, že maják zůstal nedotčen. Tomuto 
výkladu odpovídá i mizanscéna: ve scéně Hermiony u soudu stojí 
královna nehybně uprostřed jeviště a ostatní postavy kolem ní 
tvoří půlkruh, stejně tak, jako je tomu u závěrečné scény, kdy se 
všichni, znovu nalezení a víceméně smíření s druhými i sami se 
sebou, shromáždí kolem její sochy. 

Práce s fotografi í jako materiálem schopným zachytit čas je 
v inscenaci vůbec zásadní. Vše, co se událo v první polovině, vše, 
co si pamatujeme – to, co zachytil čas, a naše paměť –, je nám 
promítnuto v části druhé. Princip černobílé fotografi e je využit 
také v kostýmech. Ty jsou velmi civilní – mužští představitelé 
hrají v oblecích, dámy jsou v elegantních letních šatech nebo 
elegantních kostýmcích. Odění tak v první části přirozeně dotváří 
lehkou odtažitost a úspornou eleganci celé scény. Uniformita 
obleků pánského obsazení ale neumožnuje bližší charakteristiku 
– kostým v tomto smyslu poskytuje k interpretaci postavy jen 
málo vodítek. Tím ale nutí diváka k větší koncentraci na herecký 
výraz, hlas a gesto. Jen postava královny Hermiony je zčásti 
modelována pomocí kostýmu – nejprve ji poznáme jako elegantní 
dámu ve veselých barevných šatech, přirozeně vizuálně dom-
inujících v rámci téměř monochromní scény. Při svém výstupu u 
soudu je královna zbavena svého postavení a dětí, hrozí jí ztráta 
života a oděv je nyní jen základní vrstva, více odhalující než 
skrývající. A konečně v samém závěru hry, kdy se s postavou opět 
potkáme, je královna v bílém, zahalena v závoj stejné barvy. V ten 
moment je na scéně v bílé barvě jen ona a její dcera, tedy dvě fak-
tické přímé oběti Leontovy nesmyslné žárlivosti. Barva a vyznění 
kostýmů matky a její po letech nalezené dcery tak tuto dvojici 
opticky spojují a výrazně ji odlišují od ostatních postav. I tak ale 
faktickému sblížení matky a dcery předchází smířlivé gesto Her-
miony vůči králi Leontovi. Krobotové stačí i nepatrný pohyb ruky, 
aby dala najevo své odpuštění, které Novotného Leontes pouhým 
sklopením hlavy přijímá.  

Změna z černé na bílou, resp. bílé na černou, uplatněná 
nejen u Hermiony, ale primárně u obleků pánského osazen-
stva, připomíná černobílou fotografii nebo negativ. Určitou 
bezčasovost a vymanění se z velkých témat druhé části pak 
podporují kostýmy, které hýří barevností až kýčovitou, adekvátně 
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podporují vyznění prosté venkovské veselice. Mezi všemi účastníky 
reje vyniká bílá Perdita jako drahokam mezi kamínky – díky její 
vazbě na nevlastního otce a bratra a samozřejmému fungování 
víme, že do této společnosti patří, její šaty (dárek od milého) ji však 
automaticky propojují s prostředím, které divák poznal v první části. 
Bílá barva ji také, jak již bylo uvedeno, propojuje v závěrečném 
výstupu s nalezenou matkou. 

Zázrak?
Zimní pohádka v podání Dejvického divadla je provedením vizuálně 
stylizovaným a současně věrným vůči textu. Právě silná vizuální 
stránka a civilní herecký projev souboru usnadňují charakteristiku 
postav. Typově velmi dobře zvolení herci jsou skvěle sehraní, fungují 
jako jednolitý organismus, nová tvář Vladimír Polívka byl do soubo-
ru také včleněn zcela přirozeně. Obtížně uchopitelná postava Času 
je nejproblematičtějším místem celé inscenace, což je ale pocho-
pitelné. Tato nově pojatá fi gura není nijak popisována, není účastná 
žádné přímé herecké interakce. Zdůrazňování všudypřítomnosti 
času jen pouhou fyzickou přítomností herečky na jevišti zbavuje 
tuto postavu veškerého tajemna. Čas jako plynutí doby nemá ale 
ve své moci jen protagonisty Zimní pohádky – klade velké nároky 
i na samotné diváky, od kterých po celou dobu vyžaduje koncen-
traci a schopnost dekódovat a propojovat jednotlivé prvky. Těch 
je zapotřebí nejvíce v  závěrečné scéně, kdy herci i diváci společně 
pozorují sochu královny Hermiony a čekají, zda se před jejich očima 
opravdu odehraje kouzlo. Ke slovu se dostane osobní naladění pub-
lika a jeho schopnost věřit na zázraky. Pohádky by přeci měly mít 
šťastný konec…

Literatura:
Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět. Praha: Academia, 2010. 
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Sedmi
spáčích

/Bosna, zapomenutý výsadek proviantu. 
Dva adolescenti, jeden má na hlavě 
helmu a druhý třímá prázdný barel/

Barel: Miluju válku! 
/čeká/

Helma: Nejvíc …   
Barel: Nahlas! Miluju válku, nejvíc na 

světě! 
Helma: Jasně.
Barel: Tak ne! Poslouchej, miluju zabíjení 

a díry plný mrtvol. 
Helma: A Píču tvojí ségry - 
Barel: A zapomenutý hroby, kurva. 

A Nášlapný miny, a letecký útoky. Oči 
v kýblu, kurva. Černý labutě s dlouhý-
ma nožema. Vyplavený sklepy plný 
tajemství, miluješ válku? /hrozivě se 
rozpřáhne barelem/

Helma: … jo, miluju válku.
Barel: Tak dobře, pojď honem, tam dole 

je rozstřílenej sklep, budou tam taky 
miny. A spousty zapomenutejch těl. 
Hromadný hroby…!

POSTAVY

Barel
Doktor
Doktor Labájev 
Doktor Adelberg
Generál Bechtolsheim
Generál Čerňájev
Helma
Lešjanin
Midhat 
Pelageja
Pes Baring
Sestra Marije
Slobodan
Stary 
Velitel
Velitel Horsting
Řezník

POZNÁMKA 
Děj se odehrává v polovině 90. let na 
úze mí bývalé Jugoslávie. Pověst o sedmi 
spáčích „O Sedmispáčích“ se objevuje 
v Koránu v súře Jeskyně. Pojednává 
o sedmi zachráněných, které Alláh 
uspal v jeskyni, když kolem byla válka 
/…/ „A byl bys je pokládal za bdící, za-
tímco oni spali a My je napravo i nalevo 
kolébali; a pes jejich s předními tlapami 
roztaženými na prahu ležel.(18:18)“

Ve hře vystupuje pouze deset postav. 
Změna jména vyjadřuje nepatrnou 
změnu prostředí. Postavy a situace se 
inspirují ve skutečnosti a ve folklóru. 
„Stary“ je Tito, kterému jugoslávští 
komunisté před válkou říkali „Stari“ 
a krátce než umřel, uřízli mu nohu. 
„Pelageja“ byla jeho žena, kterou 
poznal v Rusku, cestou ze zajetí na 
Uralu. Marije se zjevuje v Medžugorii 
a jistá stříbrná socha stojí před kate-
drálou v Sarajevu. Táta Oryč připomíná 
Nasera Oriće, legendárního velitele ze 
Srebrenice, později majitele diskotéky 
v Tuzle. Některé části textu kopírují 
soudní protokoly v Haagu a jiné vy-
cházejí z novinových rešerší. Sarajevští 
psi jsou potomky psů, kteří přežili tři 
roky v obleženém městě. Muslimové je 
považují za nečisté, ale přesto je krmí. 
Tunel vyhrabali obyvatelé Sarajeva pod 
mezinárodním letištěm a zachránili si 
tak město před Srby a vyhladověním. 

Sedmispáči je příběh o rodince, 
kterou zasypal výbuch někde ve sklepě. 
Snaží se dostat ven, ale nejde jim to.
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Helma: Mrtvoly roztrhaný na deset 
kousků. 

Barel: Na sto tisíc kousků.
Helma: Baví mě si takhle dávat věci 

dohromady. Třeba ty jsi nemocnej. 
Tady jsme našli spoustu věcí a ty už 
bys šel … 

Barel: To je důležitý, přísahej! … Miluješ 
válku jako svojí mámu? 

Helma: Ne … Proč to chceš udělat 
dneska? 

Barel: Dneska nemůžeme udělat chybu. 
Helma: A je to jistý?

/pauza/
Barel: Jako smrt. Je to důležitý, řekni! 

Miluješ taky zabíjení? 
Helma: Víc než  … kozy tvojí báby.
Barel: Tak už dost těch keců. 
Helma: /dívá se na Barela/ A jde se 

domů!?
Barel: /zadrží ho/ Počkej! Ty už jsi někdy 

zabíjel psa? 
Helma: Ne. Ale ty bys opravdu potřeboval 

doktora … 
Barel: Tak já ti to někdy ukážu. Protože 

odteďka jsem Velitelem naší válečný 
mise. Je ti to jasný?

Helma: … Proč jsi zabíjel toho psa?
Velitel: To není důležitý. Protože teď 

potřebujeme hlavně zabíjení, ale 
až dole ty kurvy všechny zabijeme, 
nebudeme potřebovat žádný doktory. 
Chápeš to? Všechny kurvy třeba zabít, 
nastrkat těm píčám nášlapný miny do 
prdele a poslat je vysrat se do řeky …   

Helma: Potřebujeme teda válku. Ale ty 
potřebuješ hlavně doktora, protože ti 
šíbe …

Velitel: Kurva, zranění. To mě to jednou 
vzalo do hlavy. A od tý doby jí mám 
nakouřenou jako bulík. Ale bylo to 
hrdinský zranění. Špatně ti rozumím. 
Kolik si berete? Ale to je moc. Když tě 

to tak vezme. Tolik tě při tom nezraní 
… To zas ne. A pak se uzdravíš bez 
následků. Jako já? Doktore! Tak to by 
bylo až moc dobrý. Pár dní si poležet 
… a sestra do tebe cpe morfi um 
dřevěným křížem.

Doktor: Hrdinský zranění je lepší než hr-
dinská smrt! Ale všechno je lepší než 
tenhle posranej sklep, co vojáku?!

Velitel: Miluju sklepy a miluju tuhle 
válku a miluju taky zranění. A ty 
kundy s kvérem taky, Helmo! Ale ty 
jsou zalezlý ve sklepě, hodně hluboko 
pod zemí a nevylezou. Helmo? Ale 
až se tu zase objeví, budeš Doktor na 
válečné stezce! Uvědomuješ si to? 
Víš, co to znamená? Ustřelit jim nohy 
a pak je voprcat. 

Doktor: Miluju poslání. A děkuju! Dědku, 
mám opravdu dobrý pocit … někomu 
ustřelit nohy. Tak jedeme! 

/Dva vojáci sestoupí do sklepa. Doktor 
odhrne prostěradlo, pod ním leží Stary/

Doktor: Kurva! To je nadělení!
Velitel: Je tu strašně vlhko.
Doktor: Vypadá eště docela zachovalej. 

Jak dopadlo první ohledání a válečnej 
průzkum, Veliteli?

Velitel: Našli jsme jednoho Starýho … byl 
už dost jetej! 

Doktor: Je mokrý. Úplně promodralý. Asi 
utonul, co? 

Velitel: Utopit se ve sklepě. To je vážně 
divný. 

Doktor: Byly tu záplavy? Takže to muselo 
být nedávno. 

Velitel: Ale vypadal hůř. 
Doktor: Jako by se zrovna vynořil z bazé-

nu. Zdá se dosti zachovalý. 
Velitel: Moc ne, ale vypadal hůř … 
Doktor:…  je to jako kdyby spal. Nemít oči 

otevřený.
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doktore, koukejte …  
Doktor: Jako mrkací pana …   
Velitel: Vždycky je zase otevře, kurva, to 

je něco. 
Doktor: Nic takového jsem ještě neviděl, 

ale to už je tady takový zvyk. Divné 
věci nás pronásledují. Neustále tu na 
něco nepochopitelně narážíme. Takže 
postupně tu není vůbec nic. Ale my 
se, kurva, můžeme už jenom divit 
a divit a divit.

Velitel: Super. Řeknete mi ještě něco 
o tom zabíjení? Nezdá se vám divné, 
Doktore, že ten Stary je tady sám … 
/Doktor poplácá mrtvolu po tvářích, /

Velitel: Ano, vlastně ne! Brilantní 
úsudek. Našli tu i další těla. Vyhra-
bali sedm kostlivců. Myslí vám to, 
Doktore… 

Doktor: Ale nebyli zahrabaní úplně? 
Velitel: Neuvěřitelné! Máte pravdu, byli 

spíš umazaní od hlíny, z bahna té 
řeky. 

Doktor: Ale našli jich opravdu sedm? 
Velitel: Myslím, že ne, Doktore. Tedy, lidí 

bylo šest a sedmý byl pes, jestli mys-
líte tohle. Mrtvoly. Ale ve skutečnosti 
jich bylo pět, šestá, taková bába, 
mohla v tom sklepě ležet už roky. Dějí 
se tu zvláštní věci, chápete. Posraný 
a blátivý věci! 

Doktor: Voda a bahno z té řeky je 
všechny pěkně nabalzámovalo. Takže 
to vypadá, jako by spali.

Velitel: Neustále mám pocit, jako kdyby 
se ten starý díval! Říká, koukej se… 
hajzle. Tohle tě čeká taky u nás ve 
sklepě.  /chytne se za hlavu/ Ty vole!

Doktor: …  Mám děsný nápad! Posadíme 
ho tu na židli, ať se může pořádně 
koukat. 

/Posazují utonulého. Lámou ho v pase, 
tělo je překvapivě tuhé. Nakonec se 
Stary ohne a mrtvola se posere, zpod 
košile začne vytékat hnědá, bahnitá 
voda/ 

Velitel: Kde se tu, kurva, najednou vzalo 
tolik vody. Sahá mi to až po krk. 

Doktor: To se ti jen tak zdá!
Velitel: Já vím, ale stejně jsme až po krk 

ve sračkách. Ty vole jeden, kam jsme 
to vlezli! 
/sklep zaplaví voda/

Doktor: Říkám si, jestli nás někdo vy-
táhne … 

Velitel: Já se cítím jako hovno v záchodě. 
Kape.

Doktor:  … Už zase prší, Veliteli, a hladi-
na stoupá!

Velitel: Počkej! Co je to? Cítíte, Doktore? 
Doktor: Ne … 
Velitel: Něco tady nehraje, Doktore?
Doktor: Asi mi zase káplo na nos! Kape 

tu voda ze stropu… zvláštní 
/Otírá si vlasy/

Velitel: Ale co když …  to mazlavé a tma-
vé, protože já tady v tý tmě vůbec nic 
nevidím, co když to není voda? 

Doktor: Nekape tu náhodou krev?
Velitel: Ne, ne to nemůže být ono. Cítím 

ještě něco dalšího, krev ne.
Doktor: Co by tu tak bylo jinýho? 
Velitel: Buřty!
Doktor: Ale kde by se, propána, tady 

vzaly buřty?  

/Objeví se Řezník s mastným věncem 
pečených buřtů kolem krku. Kouří se 
z něj. Za ním kráčí Slobodan s baterkou, 
voda se někam vypaří/

Slobodan: Zdravíčko, sousedé, víte, kdo 
já jsem?

Řezník: Chlapci! Dáte si buřta?
Velitel: Ne ne, díky, dobrý den. 
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Doktor: Díky. Ale kde se tu berete, páni?
Slobodan: Pane Řezníku, dejte jim buřta, 

ať se ti kluci pomějou. Veget, co? To 
jsou ty kluci celý promodralí, ale taky 
hubený!

Doktor: Jako lékař bych se tomu radši 
vyhnul! Ale jako hladovej poutník, 
harcovník z válečný mise, si rád tro-
chu dám.

Slobodan: Koukám, že byste tu rádi, kluci, 
zůstali, ale máte trochu strach. Proto 
jsem tady. 

Řezník: Jezte! Slyšíte? 
Slobodan: Protože my jsme přišli jenom 

kvůli vám … Tak jezte, papej, ty. My 
tady trochu poklidíme, vytřem ty 
utopence. A vy nám s tím pomůžete. 
Nebo se budete jen koukat. To je fuk! 
My si poradíme. Slyšíte, sousedi? 
Pojďte sem. A nebojte se! 

Řezník: Pojďte blíž a šupky, šup, hajde 
hajde. Trochu si pomůžeme, dostanete 
pořádnou baštu, masitou stravu, co?

Doktor: Myslím, že to je ten první omyl!
Velitel: Vlezli jsme do špatnýho sklepa.

/Kolem stěn se objeví stíny, možná jich 
je sedm./

Slobodan: Kdo chce s námi uklízet … 
tak může jít hned. A kdopak tu chce 
zůstat? Můžete si stoupnout támhle 
za čáru? Ale kdo chce jít hned, může 
odejít. Ale taky tam za tu čáru. Co? 
Můžete si svobodně a hned odejít 
rovnou tam a tam do toho domu. Do 
díry. My si vás tam trochu zvážíme 
a prověříme. Tak co, jde se dolů do 
díry. Honem. Vyjde to nastejno. Jde se! 
Pane Řezníku, pomozte jim dolů!

Řezník: Pojte kluci. Už jsme skoro tam. 
Tak a teď se kurva nehejbejte, nebo 
zase sletí strop!

/Dovede je k jakési stříšce a strčí je do 
díry v zemi/

Velitel: Nemůžu se hýbat, Doktore, ale je 
tu pro změnu nějaký teplo, ne? 

Doktor: Tak se budeme aspoň koukat, co? 
Velitel: Ten Stary na druhý straně sem 

taky pořád hledí… 

/Stary sedí na dně sklepa, kolem něho 
několik těl/

Stary: Slyšíte mě! Nějak jsem ohluch-
nul. Vaří Pelageja tu polévku?  … 
V zeleném hrnci byly předtím oči. 
Musí se to vypláchnout! Pořád čekám, 
až nakonec odejdeme, abychom tu 
hrůzu nemuseli vidět znovu … ale 
někdo s dlouhým nožem vždycky 
řekne, běž do píči Starý, a dobře 
se dívej! Ten Řezník vždycky poví 
„otevřel jsem dveře do chléva“, ale já 
vím, že nás někdo uspal v jeskyni a ne 
ve chlévě. Protože „povrch je vespod“ 
a potom někdo říká Mariji, „svlíkej 
se ty kurvo, budeme potřebovat ještě 
hodně stříbra“ …  
/Kousek dál ve sklepě stojí Pelageja, 
která míchá něco v zeleném kýblu/

Pelageja: … Já jsem tady ale taky 
a neslyším nic. Konečně vás mám 
všechny pohromadě. Co vy kluci?

Velitel: Haló, my jsme tady. Stary, vidíte 
nás?

Doktor: Pomoz nám, mámo! 
Stary: Kam jdeš, Pelagejo? Nepomáhej 

těm dvěma hajzlům. Můžou si za to 
sami. Kdepak já tě budu potom hledat. 
Co? 

Pelageja: Najdeme se pak na druhým 
konci tunelu. Tam jsou ti kluci zako-
paní … 

Stary: Ten zasranej tunel. 
Pelageja: Vidíš, Stary, na tunel mi 

nešahej. Nosím si ho s sebou, abych 
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vlezu si do tunelu a vyvede mě 
na druhé straně. Sama mezi lidmi 
necítím žádnou bolest. Kdyby se něco 
stalo, tunel to pohltí a zadusí. Chlapci, 
jdu za vámi … Pánové moji.

Stary: Zajímavý. Ale může se stát. Párkrát 
se mi to už stalo, že tunel prostě 
skončil. A co když nakonec sežere 
i nás …  
/Pelageja odchází/

Pelageja: Ale to bude rychlé. Celou dobu 
jsme nebyli přítomni. Ani to nezach-
ytíme. Proletí to kolem nás, ale dotýká 
se to už někoho jiného. Toho druhého. 
Jako bysme byli v tunelu dva. Jeden 
odešel a druhý pokračuje. Pojďte pryč.
/Ode zdi se odlepí Sestra Marije/

Sestra Marije: Já nechci zase nikam 
chodit, babi. Nemůžu ven. Dřív jsem 
si myla vlasy každé čtyři dny, ale už 
jsem zase špinavá! Ztracená, blátem 
umazaná a něčím … ušpiněná. Zako-
pali mě ve sklepě, jako ty dva idioty 
tamhle. Chci někam ven. A sama. 

Stary: Marije, zalez a necourej. Padá to 
blízko. 

Sestra Marije: Chci na vzduch nebo 
zhebnu … Nemůžu zase dolů …  Stary!  
/zmizí ve stínu/

Pelageja: Kde je Marije? Nevidím ji. Ať se 
tu neprochází sama! Ta kurvička malá. 
Kde jsi, pojď se mnou … puťa puťa, 
malá!

Sestra Marije: Nechce se mi. Mám svýho 
dost. Každé ráno potřebuju makeup. 
Lesklá a stříbrná. Alespoň jednou 
za den se zasmát a to tam dole moc 
nejde. Tady nahoře se my sestry už 
ani nebojíme umřít. Ale máme strach 
z bolesti a ze zranění, nebo z oslepení 
a … Můžou nám to teda, prosím, 
kdyžtak udělat rychle? Nemrzačit nás 

moc. Kvalitní kov sice zní všude, ale 
zvon taky nesmí prasknout.
/Hlasy od ohníčku. Dvě zakopané hlavy, 
nad nimi pergola/

Slobodan: … A my to tady zatím uk-
lidíme. 

Řezník: Dostanete pořádnou sekanici. 
Nastupovat! /Rozhoupává pergolu/

Doktor: /šeptá/ …  s tímhle nepojedu.
Slobodan: Ticho tam, vojáci. 
Řezník: Kdo z vás je voják? /Ticho/ 
Slobodan: No tak! Kdo byl na vojně, 

aspoň jednou. Co, kluci? My přijeli 
válčit a žádný vojáky tady nenajdeme, 
tak co? Řezníku, abysme šli zase 
domů. Kuchni slepice.

Řezník: Takže nikdo? To je škoda.
Slobodan: Všichni jsme vojáci. 
Řezník: Hajde, hajde šup … 

/Pergola sletí, Sklep, Ticho/
Midhat: /probudí se/ Neumím to vysvětlit, 

Stary, ale dneska mě zaplavil smutek 
jako voda z kanálu. 

Stary: Je tady vlhko, co. Kde je Marije? 
Midhat: Viděl jsem ji támhle s bábou na 

druhý straně. U vohýnku …  
Stary: Jak to skončí?
Midhat: Vždycky to nějak zbuchne. Já se 

rozhod, že dneska už nikam nepolezu. 
Chci spát. Nebudu se už nikam brodit 
za tu posranou řeku tunelem.  

Stary: Jsme zavalení, osle.  
Midhat: To je dobře.
Stary: Už si zase nevzpomínám … ale 

ty taky ne … Jak jsem přišel do toho 
sklepa? Někdo nás cestou uspal … 
a pak nás asi přenesli. 

Midhat: … Oni nás pohřbili zaživa.
Stary: … Prostě nás tady zavřeli do sklepa 

a pak asi spadla střecha. Musíme ven. 
Midhat: To je peklo, Stary, být s tebou 

zavřený ve sklepě.
Stary: Peklo se na nás teprve chystá.
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Midhat: Jak to?
Starý: Voda zase stoupá. Už nám to sahá 

po kotníky. Já teda nevím, kdy to 
skončí … Pelageja dneska ztratila obě 
oči. Všiml sis toho? Krvácí někde dole 
ve sklepě, ale já nic nevidím a nemůžu 
jí pomoct. 

Midhat: Pššt! Blázne. Něco sem leze. .. 
Starý: To se ti zdá, kape tady voda. Měli 

bychom to někam vylívat. 
Midhat: Už mi hrabe. Čemu se směješ? 
Stary: Kape tu voda ze všech stran. Voda 

odděluje to ticho od šeptání a skřípotu 
tam. Slyšíš? Musíme prolézt na 
druhou stranu. Něco se tam děje.... to 
by mohla být cesta.

/Z trosek od pergoly přichází Slobodan, 
Řezník a další pekelníci, Stary zaječí 
a utíká do tmy/

Slobodan: Ten se už nenávratně odebral 
do mlhy. Co, dědku, je válka! Co ti to 
vykládal, Mladej?
Kdy tu hodlá zdechnout.

Midhat: Umírá se mu těžko, bojí se 
o nohu. 

Slobodan: On si ještě něco pamatuje? 
Midhat. Vlastně všechno, má na to 

knížku.
Slobodan: Přijde dědek o nohu, dej mu 

buřta. Knížku nepotřebuješ. 
Řezník: Dneska to napíšu krví na vaše 

futra. Lešjanine, přečti kousek!
Lešjanin: Tohoto dne páleno bylo z děl 

a pušek tak hodně, že celé údolí bylo 
jedním velikým jezerem bílého kouře. 
Bůh dal psovi moc nad sviní.

Slobodan: Tak si to pamatujte. 
/Přivádějí Stareho/

Řezník: Už ho máme.
Slobodan: Nacpi mu hodně buřtů! Možná 

ta knížka byla vždycky a možná nikdy 
nebyla, potom asi ten příběh nikdy 

nezačal nebo nepřestal. Jestli tu 
nebyl, tak nemohl skončit, ale jestli 
nepřestal, tak to stejně dobře může 
znamenat, že pořád trvá. Už přes půl 
století, ale možná i sto a víc. 

Midhat: Neuvěřitelné. 
Řezník: … Válka nikdy nebyla! 
Slobodan: Přesně tak. V pekle jsem jed-

nou potkal babku a nějakýho doktora, 
kterej zrovna nemá co dělat, a tak se 
zeptá: „Kdopak zastřelil tuhle bábu?“ 
Co? A já vůbec nevím. Je mrtvá? Tak 
co tu dělá. A někdo jinej se zeptá, 
kdo pozabíjel tyhle ubožáčky. Asi 
nějaký řezník, hovado, co jich tu běhá 
spousta, copak já vím! Dejte mu pěstí 
do zubů, ať si vzpomene. A na to další 
povídá: v týhle posraný zemi nej-
sou civilové, ale doktor přes tu bábu 
řekne: Pitomosti. Pořádně mu nalož. 
A jejich táta se zeptá. To necejtíš 
nic, ty kurvo, když na ně míříš? Ale 
ten řezník povídá, „všechno cejtím“, 
možná to taky říkám já, „ale seru na 
to“.
/Přinutí Stareho kleknout a Slobodan ho 
kopne do tváře/

Řezník: Teď už tě nemusíme šetřit. 
Všechno víš, Stary. Víš, kam jsem 
uklidil vašeho Tátu? Dal jsem ho do 
hrnce a naděláme z něj vepřový párky. 
Buřty do koulí.  

Slobodan: Moc pěkná třaskavice. Nebolí 
tě noha?

Řezník: Málo na to, aby jeho už nic jinýho 
nebolelo. 

Řezník: Když trochu bolí, tak je to 
v pořádku. Vstávej Stary.

/Řezník mlátí Stareho, Slobodan po-
choduje sklepem/

Slobodan: Vracíme tohle místo srbskému 
národu! Po sto padesáti nebo kolika 
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Čerňájev. 
Generál Čerňájev: „Ale co. Mne již tu 

všechno omrzelo; jelikož stálý strach 
o život mi ničí chuť k práci.“ Měli by-
ste je, chlapci, všechny zabít. Všechny 
Turky do jednoho! A pak je zahrabat 
jako psy. Uhni, dědku!
/Generál Čerňájev sekne kyndžálem 
Stareho do nohy. Noha upadne na zem. 
Stary se svalí. Do sklepa vstoupí Marije, 
sestra Dřevěného kříže/

Sestra Marije: Promiňte, nemohla jsem to 
vydržet … /začne obvazovat pahýl/

Generál Čerňájev: Hele, Sestřička!
Sestra Marije: Jste v pořádku, Stary! Tady 

se to zatáhne, ale nekoukejte na mě 
tak zvláštně. Já jsem od Dřevěného 
kříže. Vypadáte povědomě … 

Slobodan: Vy taky …  

/Přijde k nim Marije, sedne si k ohýnku 
a češe si vlasy/

Sestra Marije: To ne. Vypadám blbě. Dřív 
jsem si myla vlasy každé čtyři dny, ale 
teď jsem špinavá! Zoufalá a umazaná. 
Zakopali mě tu ve sklepě. Můžete 
mě, prosím pánové, vzít s sebou, až 
pojedete ven? 

Slobodan: My vám rozumíme. Ano. Jistě. 
Můžete jet! Můžeš dostat svoje. Ty! 
Do města. Mladá. Berme ji támhle do 
toho baráku!

Řezník: Hej vy dva. Spíte, nebo jste 
mrtví? 

Slobodan: Slyšíte to ticho? Dvě otázky 
a tolik ticha. 

Stary: Marije, vypadni! Utíkej … 
Slobodan: Žádnou paniku! Skutečně tady 

není před čím utíkat …  
Řezník: A taky kam.
Slobodan: Hlavně není kam. Zůstaňte 

v klidu a dobro došli … 

Řezník: Kde je ta ženská, nevidím jí?
Slobodan: Přišívá nohu. Promiňte, 

slečno, neznáme se? Dovolíte?
Sestra Marije: Jenom tudy procházím, 

odsud tam. Tam a zpátky. Je mi to 
strašně líto, ale tu nohu neumím 
přišít. Takže se půjdu radši někam 
schovat.

Řezník: Měli jsme spolu potěšení, víte, 
jak to myslím?

Sestra Marije: Nechápu … 
Slobodan: Nechápe! To nevadí! Mohla 

byste, prosím vás, lézt po čtyřech 
a předstírat, že ošetřujete zraněné? 
Až se vás někdo zeptá, odkud jste, 
řeknete „přicházím z města a prošla 
jsem tunelem“. To by mohlo stačit. 
Ženská! Ovazuj!

Sestra Marije: Cože?
Slobodan: Uvažuj, mlč a uvazuj.
Řezník: Vidíš tu ženskou. Jak to

může být daleko?
Slobodan: Pět set metrů.
Řezník: Přesně!
Sestra Marije: Přesně co? Odvezete mě 

s sebou? …  jak jste říkal? 
Řezník:  … /dá jí facku/ Sorry. Já to nebyl. 

/chytne jí za obě ruce/. 
Slobodan: Železo potřebuje kout. Vlast 

má hlad a půda saje krev jako hygie-
nické vložky, Sestro. Pane Řezníku?

Velitel: /v troskách napjatě sledují/ Teď je 
holka v průseru. 

Doktor: Je to dost napínavé, ale bohužel 
jim nemůžeme pomoci.

Řezník: …  já si můžu do prdele vybrat, 
do kterýho oka tě dneska trefím.
/Řezník ji znovu udeří a zkroutí jí ruce, 
potom ji položí na zem/

Slobodan: Svlékněte ji. Tělo vypadá 
zdravě.

Sestra Marije:  … Prosím vás, nedotýkejte 
se mě! 
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Slobodan: Vidíte nás? My byli celou dobu 
tady a dívali se, jak přicházíte. Vy jste 
nás přehlédla. Ale my vás ne. Milé 
setkání po týdnech bez ženy.

Sestra: … ne!!!
Řezník: …  Držet hubu!
Slobodan: /vyndá knížku/ „Zpočátku 

neodvážili se tihle, strachujíce se 
o svůj život, ani přes práh domu, 
a teď nám sem lezou a klidně se tady 
rozvalují.“  
/Řezník ji přišlápne. Táhne ji za vlasy, 
hodí do kouta a přikryje hadrem/

Doktor: Podívejte, Veliteli, jak se tady 
vynořil z vody ten pes. 

Velitel: Opravdu, blázním, pes vylezl 
z vody. Běž pryč … 

Doktor: Nech toho, ty, do oka ne! 
Velitel: …  Ne!!! 
Doktor: Urousaný pitomče. Běž k paničce 

do tunelu. Někdo jí ubližuje, běž ji 
chránit! Co?

Velitel: Hele! Běží si jako šílenec.
Doktor: Tlapkou jí teď odhrnul 

prostěradlo z tváře. Očichává jí nohu 
a olizuje ústa. Olizuje ji na ústa? Líže 
jí taky oko. Věrný pejsek. 

Pes Baring: /volá omluvně k Řezníkovi 
a vojákům/ Promiňte, pánové, nemohu 
si pomoci. Musím jí vylízat oko!
/Ozve se výstřel, Řezník ustřelí Psovi 
nohu, Pes odkulhá pryč. Marije leží na 
zemi nahá, posadí se, dlouho mlčí … 
a sešívá kus hadru/

Sestra Marije: Pracovat, je-li potřeba. 
Přežít. A sešívat. Abych nemusela 
přemýšlet. Držet nohu řezat hubu. 
Držet hubu. Řezat nohu. Stříbrným 
nožem. Devatenáctiletému chlapci 
nebo devadesátiletému…  A přestát 
úplně všecko!

Řezník: Nohu vám tady klidně nechám. 

Kdybyste ji chtěla na něco přišít.
Sestra Marije: Ale já už teď vůbec nemám 

čas. Nemůžu se tady s tím přišívat. 
A tohle mi asi taky nepude sešít. 

Řezník: Tu nohu vám tady klidně nechám. 
Sestra Marije: Kudy se leze ven do města, 

prosím vás! 
Slobodan: Řezníku ukaž jí to. Pochčijem 

jí záda.
Sestra Marije: Ne, ne, prosím vás, nechte 

mě … Nechci smrdět po chcankách. 
Sedřu si kůži nebo zešílím.

Řezník: /Řezník vyndá obří péro/ No právě. 
Máš tady ten hadr, tak se do něho pak 
utři! 
/Tma!/

/Na druhém konci tunelu/
Generál: Co to vlečeme, Doktore? 
Doktor: Podařilo se mi ukořistit ten ky-

blík s očima od Pelageje. 
/Velitel se plazí s Doktorem. Prostředí se 
promění, oba kráčí chodbou kláštera./

Velitel Horsting: Smím se, prosím vás, 
podívat? 

Doktor Labájev: Vojenský oddíl vyplenil 
celý klášter. Kýbl očí po sobě nechali 
u dveří jako navštívenku … Černé 
labutě! Nechali to před vraty kláštera 
blízko cesty …  

Velitel Horsting: Vy nesete kýbl očí?
Doktor Labájev: To jsou důkazy proti 

Labutím. Vždyť to říkám. 
Velitel: Ty oči nemůžou být lidské 
Doktor:  … Možná jsou kravské nebo 

prasečí. 
Velitel Horsting: Bulvy kurva! To jsem 

ještě neviděl. Musíme s nima utíkat. 
Doktor Labájev: Pozor! Táhnou sem tu 

sestru z Dřevěného kříže.

/Naproti nim jde křížovou chodbou 
Marije a pláče, Řezník zprvu není vidět/
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Sestra Marije: Proč zas tunelem! 
Řezník: Zavři oči!
Sestra Marije: Celá špinavá a pochcaná! 

Nemáte soucit?
Řezník: Soucit ti rozmaže barvu kolem 

očí, dokud je máš. A když je po všem, 
dá ti ten kamarád pěstí do držky a vy-
válí tě v blátě. 

/Přijdou ke kotli u ohniště, někdo se 
tam vaří/

Sestra Marije: Táta! Vy nám tu vaříte 
tátu v kotli? Táto, táto, co děláš v té 
strašné lázni. 

Řezník: Neslyší vás. Je za sklem. Má teď 
dost práce sám se sebou. Kolem se 
táhne les. A Táta voní na celej sklep. 
Vystačí to na pěknej věnec buřtů. 

Slobodan: Chtěli jsme, abyste ho ještě 
viděla. 

/Sestra Marije s loučí s Tátou, Řezník jí 
píchne dlouhým nožem do oka/

Velitel Horsting: Něco se mi zdálo! Ještě 
nikdy jsem nespal při chůzi. 

Doktor: Vůbec nic nevidím. Kde to jsme... 
Nepamatuju si ani, kudy jsme sem 
vešli.

Velitel: Já jsem taky oslněný z téhle tmy 
a špíny. V odlesku vidím sklo. Nějakou 
vitrínu, nebo zrcadlo.

Doktor: Žhne to tady jako v pekle. Kámen 
se taví na sklo. 

Velitel: A smrdí to …  jako by tu někdo 
zatápěl benzínem. 

Doktor: (volá:) Haló! Člověk v kotli! … 
„Měj slitování, ať kdokoli jsi, člověk 
nebo stín?!“ Nic. Ale žije. To je divný 
oheň, že … 

Velitel: Chemický nejspíš. 
Doktor: Hej vy tam! Tady nemůžete 

beztrestně pálit lidi v peci. 
Velitel: Tady je mezinárodní dozor.

/Slobodan od ohniště/
Velitel Horsting: Někde jsou oči, které 

vidí, a uši, které poslouchají, slyšíte. 
Slobodan: Někdy je třeba oči zavřít 

a jindy je mít na šťopkách. Můžeme 
si klidně připít. Musíte být ale slušní, 
hoši, i když některé věci nemáme rádi 
…  

/Okolo ohýnku se hřeje parta pekelných 
pistolníků/ 

Řezník: Mrknou oči, ani kůň nejede. Gen-
erále Lešjanine?

Slobodan: Ha, Lešjanin! Můžu vám jenom 
povědět, že Jiří Vlajkovič byl v tom 
lese uprostřed svých dobrovolníků 
raněn do své zdravé nohy. Když byli 
pod ním již dříve dva koně zastřeleni. 
Když padl, zvolal prý žertem.

Jiří Vlajković: Hej, Turčíne, nechceš 
i druhou nohu ode mě?

Lešjanin: Rána, kterou v tom boji utrpěl, 
byla již čtrnáctá. Třináctkrát byl raněn 
předtím na Krymu. A celý svět ho 
sledoval se zatajeným dechem! Žlutá 
s modrou, chápete?

Doktor Labájev: To je neuvěřitelné. My 
Rusové se na ty boje díváme jinak … 

Velitel Horsting: Některé oči hoří. I když 
nejsou vidět. Ale tyhle jsou mi 
povědomé.

/Slobodan jde vstříc Doktoru Labájevovi 
a Veliteli Horstingovi/

Slobodan: /usmívá se/ Dva páry lesklých 
očí ve tmě. 

Řezník: Musíme je zakopat po krk do 
země, aby tu nepřekáželi. Aby se už 
konečně zapomnělo. Nebo je přivážu 
za koule ke komínu. 

Slobodan: Klid, pane Řezníku! Tady je 
oslava! Ať si dají panáka. Za chvíli si 
budeme rovni. Pak si dělej, co chceš. 
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protože jsem dneska vyhrál bitvu 
a zítra vyhrajeme válku. A vám skončí 
pozorovací mise, protože nebude co 
pozorovat. Asi ani nebude čím.
/Jsou opět zahrabaní po indiánském 
způsobu, kouká jenom hlava/

Doktor: Zase po krk v blátě? Už si vz-
pomínám.

Velitel: Teď je … já nevím. Asi je nutné 
být rozhodný! Jasně si Pojmenovat 
cíle naší mise.  Vystavujeme se tu, 
aby nás bylo vidět. Překážíme jim, 
aby nebylo vidět ty druhé … Ale jsme 
vidět, aby nebylo pochyby o tom, že 
skutečně sledujeme … Nehneme se 
odsud, kamaráde. 

Doktor: Trochu nám zlenivěly ruce v té 
teplé hlíně, co? Nechce se mi nahoru, 
ale přece.

Velitel: Bacha … jdou sem!
/Vojáci v černých uniformách s kulomety 
přinutí Velitele a Doktora vypít rychle 
většinu láhve, nalijou jim to do krku 
a odejdou/

Velitel: Zapomněli si tady láhev.
 

/ Marně se snaží vysoukat z hrobu/
Doktor Labájev: Myslím, že nám to tu 

nechali schválně. 
Velitel Horsting: Co s tím?!
Doktor Labájev: Myslím, že oni nás už 

nikdy nezastaví. Můžou tu stavět 
kopce z mrtvol. Můžou nás klidně 
zahrabat do země. Oslepí nás taky. Ale 
nám je to fuk. My se zase vyhrabeme. 

Pes Baring: /objeví se, kulhá ze stínu/ 
Nikdy se nás nezbaví. 

Doktor Labájev: Cos to řek?
Pes Baring: Jsem zlý svědomí! 
Velitel: To je zvláštní … 
Pes Baring: Pojďte za mnou!
Velitel: Ta pálenka mi dělá moc dobře … !

/Pes vede. Doktor a Velitel se s velkým 
úsilím sunou rozoraným polem. Všichni 
se zvolna přibližují k nějakému zdroji 
světla. Projdou křovím, ale narazí znova 
na Slobodana s Řezníkem. Pes na ně 
začne štěkat a zmizí./

Slobodan: Nebudu čekat, až to do mě 
praští z nebe.  
/Doktor a Velitel jsou v pasti, nemají 
kam utéct, a vojáci je zatlačí zase až po 
krk do bahna/
Pochčiješ jim hlavy, aby se na to 
konečně zapomnělo. Jasný? … 
/Řezník vyndá obří falus a močí Dok-
torovi s Velitelem na hlavu/

Řezník: Tak dobrou noc, děťátka. 
Slobodan: Musíme být pořád o kus 

vepředu!

/Odejdou. Nedaleko se malátně zvedá 
Stary s Midhatem. Vodou přiběhne po 
třech černý pes.../

Pes Baring: V tomhle tunelu se pořád 
ztrácím. Vy dva nemůžete spát. Stojí 
tu voda a za chvíli sem přijde další. 
Už se mi ježí chlupy. Cejtím vlhko 
v tlapách. Už mi stojí slechy!

Stary: Já si nic nepamatuju. Chci spát. 
Midhat: /probudí se/ Pes žere hovna 

a nedá se mu věřit. 
Stary: Co to meleš?
Midhat: Než sedne pravověrný na mísu, 

měl by pronést krátkou modlitbu. To 
je pravidlo. 

Stary: Jebe ti? 
Midhat: Říkám jen, že bysme neměli toho 

psa poslouchat. Ale když je řeč o tun-
elu, zeptej se ho, kudy se tam chodí?

Pes Baring: Ten tunel se musí nejprve 
vykopat. Hrabat se musí! …  Nevšiml 
jsem si otázky, osle! Pes mluví a co 
je to za řeči? Musí se vykopat? Co 
je to za tunel? Tunel přece! A proč 
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tady hrabat. Co je ti do toho? Na tom 
přece nezáleží. Tunel vede rovnou do 
trýznivého města, ale vede taky ven 
a zpátky. Jaký je v tom rozdíl? Záleží 
na směru a taky na tom, kam se chce 
dojít. Přece!

Midhat: Chceš jít rovnou do pekla? 
Pes Baring: Tunel je tunel, ale vy 

potřebujete dovnitř, na rozdíl od těch, 
kteří jsou tam už roky a chtějí ven. 

Midhat: Spousta řečí, ale nic mi tu 
nedává smysl. 

Stary: Ano, vyhrabal se z díry jako krtek, 
ale vypadá přítulně. 

Pes Baring: Díky, hlína byla podezřele 
měkká … Proto jsem došel tak snadno 
až k vám. Přišel jsem cestou o nohu, 
ale tím se netrapte. Jsem tady proto, 
abych vám ukázal cestu. Chápete? 

Midhat: Je mi, jako bych měl huňatou 
srst po celém těle a v zadku mi vyrazil 
ohon. Ten pes je tady můj dávno 
zmizelý bratr.

Pes Baring: Předem vás upozorňuju, já 
žádný prachy neberu. A prosím vás, vy 
taky nic nebrat …  koukám, že Mladý 
nám trochu blázní. Jenom žádný 
hovadiny, tady to je nebezpečné! A já 
nechci, aby mi v tom sklepě někdo 
šlápnul na minu. Žádný halucinace, 
kluci, jasný? Jinak se nemáte čeho bát. 
Se mnou se není čeho bát. Co strkáš, 
starý, do toho kufříku. Utrhnu ti zdra-
vou nohu, jestli neukážeš, o co jde!

Stary: Snad jenom tu starou knížku 
o válce? Sto padesát let krveprolévání 
…v téhle naší otčině, kde už můj děda 
a jeho děda prolévali svou drahou 
krev. Abysme nezapomněli a mohli si 
to v klidu číst, až budeme v pekelným 
městě … 

Pes Baring: Stary, řekl jsem žádný opiáty!
Midhat: Pojďte, rychle odsud, ať se hneme.

Stary: Ten malý ďábel zase hrabe!
Midhat: Vlastně je to legrační, podívej … 
Stary: Jaké máš ruce! A jakou packu mám 

já … Už dvě hodiny se dívám na svoje 
ruce a nemůžu je poznat. Zvláštní. 
Vidíš ten rozdíl. Ty můžeš kopat 
vepředu a já vzadu. Stejně kopeme 
oba pořád dopředu. Lezeme někam, 
ale možná si ani neuvědomujme, že už 
tam třeba jsme!

Midhat: Ruce mám jako lopaty! 
Stary: Oba máme ruce jako krtci, ale co 

na tom? Zkus na chvíli přestat kopat 
a podívej! Co se stane? Kopeš dál! 

Midhat: To máš pravdu, hrabe mi to 
úplně samo. 

Stary: Kampak to vůbec lezeme, a kam 
zmizel ten pes? 

Midhat: Co říkáš, mi připomnělo, odkud 
ho znám!

Stary: Pořád kopem? Pořád kopeme. Cos 
to říkal?

Midhat: Je to opravdu směšné, ale 
nemůžu si pomoct. Je to jako písek 
nebo kaše, ale co. Nezdá se ti to celé 
čím dál čistější a teplejší. 

Stary: Kde je Sestra Marije a Táta Oryč, 
já se hrabu jako ve snách a haha, 
nevím! Už je to tu znovu. Hrabu se jak 
v záchodě anebo na pláži, ale je mi to 
fuk! 

Midhat: Vzpomněl jsem si na toho 
našeho pejska v záchodové míse. Byl 
zelený a při spláchnutí pustil barvu 
a vůni lesa. 

Stary: Tak ten pes, to byl vlastně takový 
vlček – ze záchodu.

Midhat: Do prdele. Stary, hrabeme se 
z té tmy, až mi hučí v uších, do tepla 
a světla, někam k vodě, k moři … 
Stary, prosím!

Stary: Nezdá se ti to jako v bahenní 
lázni? Ne … Plujeme tou hnědou 
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na rukou, a nechceme vědět. Všechno 
nás bere sebou a odnáší, a všude nás 
mají rádi … Nemůžu si vzpomenout, 
co jsem ti chtěl …  

Midhat: Stary! Chyť mě! Nechci už ani 
kousíček hrůzy z téhle trychtýřovité 
… na téhle. Ani trochu smradu z téhle 
zvláštní mísy. 

Stary: To je hrozný puch! 
Midhat: Teď nás to zaplavilo. Už jsme na 

dně?
Stary: Co to kape. Crčí mi to po zádech 

a kolem po stěnách. 
Midhat: Kam jsme zase spadli? 
Stary: Jen klid, ale něco tu nehraje...  
Midhat: Hrabeme se z pláže rovnou 

do pekla. Třeba jsme někde špatně 
odbočili. Třeba jsme někde špatně 
zahnuli v tom tunelu. 

Stary: To je nesmysl.
Midhat: Tak co tady čumíš, Stary, zku-

síme to zase nahoru. Hrabej, ať jsme 
venku. Už tady nemůžu ani dýchat, 
doprdele.

Stary: Tiše, počkej, slyším zase vodu. Je 
tady řeka...! 

Midhat: Nějaká vnitřní řeka. 
Stary: Já pořád cítím hovna. 
Midhat: Ale co když to není řeka … A kde 

je ten pes? 
Stary: Teď někam zmizel. Pse! Ztratil se 

už dávno. V té trychtýřovité tůni jsem 
to nešťastné zvíře viděl naposledy.

Midhat: Vysral se tu zeleně a zmizel. 
Počkat! Neposral ses náhodou ty, 
Stary, co? Haló, posral ses? Hele. 

Stary: Hlupáku, copak mám zelený 
hovno? Co je to, podívej se ta voda! 
Crčí to zase jako blázen... musíme to 
ucpat … nějakým hadrem …  

/Ohromný rachot, voda, tma. Pes se 
vynoří z louže vody/

Pes: Musíte tam odsud vyplavat ven jako 
pstruzi. Jinudy to nejde … musíte 
dvojitou peřejí! 

Midhat: Dvojitou peřejí? 
Stary: Co je to za nesmysl?

/Z hlíny se odlepí stín Táty Oryče/
Midhat: Táto, kde se tady bereš. Mysleli 

jsme, že jsi mrtvý.
Táta Oryč: Stary, tohle je podzemní řeka. 
Stary: Ale vypadá to jako kanál. Já si 

nepamatuju už vůbec nic.
Midhat: Táto! Tys jim utekl v tom lese 

přímo z kotle.
Táta Oryč: Počkej! Musím si promluvit 

tady se Starym! „Stary, ty to víš“, 
musíte pokračovat tak a tak. Na-
horu a dolu. Slyšíš? Nesmíte se vody 
bát. Ale nesnažte se uplavat, jinak 
se utopíte! Musíte už. Uvidíme se! 
Mladej! Dávejte na sebe pozor! Mám 
tu nějakou práci.

Pes: Správně.
/Táta Oryč se chytne psa za ocas. Pes 
se protáhne úzkou štěrbinou a zmizí 
v proudu vody, v jakési zvláštní trubce/

Stary: Zmizeli. Musíme projít dvojitou 
peřejí. To jsme v kanálu, nebo co?

 
Midhat: Tak přece řeka nevypadá! Je to 

pořád jenom ten sklep … zamino-
vanej.

Stary: Ale je protažený do nekonečna 
jako zrcadlo. Posloucháš mě?

Midhat: Promiň, zapomněl jsem, o čem 
je řeč?

Stary: Počkat. Vidíš támhle ty dva? To 
jsme my. Došli jsme na začátek! 
/Vidí zase na druhém konci kousek 
stříbra/

Midhat: Hele ... 
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Stary: To vypadá jako stříbrná žíla. No 
ne! Takovou komplikaci nechci. Nikdy 
jsem nic takového neviděl, ale vnitřní 
hlas mi napovídá, že nás čeká zase 
nějaký kopání. To je zvláštní. Kde by 
se tady vzalo stříbro. 

Midhat: Neměli bysme ho zkusit vy-
kopat? Bouchni tady sem.

Stary: Dříve tady bylo stříbro, ale mysleli 
jsme, že je pryč. Malý zázrak. Stříbro 
znamená, že tady někde musí být taky 
Marije. Ta stříbrná. Bude určitě ukrytá 
pod tou žílou. Co? To je jasné. Šli 
jsme zpátky do města. A teď jsme zase 
doma ve Stříbrnici, blízko Potoků. 
A Marije bude za tou zdí.  

Midhat: Živá a krásná jako dřív, 
Stary: … ale schovaná ve sklepě, abysme 

to neměli tak jednoduchý, Mladej! 
Midhat: Hýbe se to tam. Vzadu něco je.
Stary: Počkej …  hurá. 

/Do sklepa vstoupí voják pes bez ruky 
s kulometem/

Voják Baring: Tady jsou! Vytáhni je za 
uši, děťátka.  

Midhat: To stříbro byla past. 
Stary: Ten voják vypadá jako pes, co? 
Voják Baring: Držet hubu a vylézt.
Midhat: Všechno špatně, Stary. Mu-

síme dál, protože tady už bylo 
všechno stříbro dávno vytěžený. Je to 
pokažený. Marije neměla vůbec chodit 
z baráku.

Stary: Marije, promiň.  
Midhat: To víš, že jo. Poslechneš psa 

a šlapeš si to rovnou dolů … pse, ty 
nejsi posel boží, ty jsi pěkná kurva. 
/Pes voják zavolá směrem k ohýnku/

Pes Baring: Jsou tady ve sklepě. Tady v té 
díře. Podejte mi hadici. Ať se pořádně 
umejou.

Midhat: Zvládneme to, Stary … 

Stary: Poslouchej. Oni přece neexistujou. 
Poznal jsem to podle toho psa. 

Midhat: Utečeme?!
Stary: Nesmíš se jich bát, protože z toho 

má každej pes vždycky radost. Hej vy 
tam! Zmizte, nejste skuteční! 

/Vojáci střílí do sklepa. Stary a Midhat 
stojí před tribunálem, kterému předsedá 
Slobodan s Řezníkem. Přísedí parta 
pistolníků, kteří zabíjeli ve sklepích./

Slobodan: Tak vás tu vítám na prahu 
Trýznivého města. Můžete vstoupit, 
protože patříte tam dovnitř a jste-li 
odsud, patříte nám, to je osud. Haha. 
Soudní proces bude strašlivý, ale to 
už asi víte. Musí to bolet. Budeme vás 
mučit, protože jste už jednou padli do 
našich rukou, a s tím se holt nedá nic 
dělat. Pse Baringu, podej si je, můžeš 
trhat, kousat i lízat. Doufám, že je 
všem jasný, o co se jedná. První půjde 
tady ona!
/vystoupí Sestra Marije, bez očí, pes ji 
povalí, začne ji ojíždět/

Sestra Marije: Auauau 
Midhat: Marije...!
Stary: Tak tu byla přece Marije?
Řezník /stojí nad slepou dívkou, která křičí, 

zatímco Pes Baring na ni skáče jako 
divý/: Byli jste zalezlí dole ve sklepě 
jako kuny nebo hadi? 

Slobodan: Schovávat se v dírách, sousedi. 
Co to slyším? 

Pes Baring: To je stejný jako pověsit 
někomu, ňákýmu psovi třeba, na krk 
cihlu a hodit ho do řeky. Co to je! 
Lézt před námi do sklepa a schovávat 
si žrádlo a ženský. Přede mnou mít 
nějaký tajnosti …  

Slobodan: Ne! Přede mnou! Ty nic 
nedostaneš, ty seš slouha černej pos-
ranej. Pokračujem!
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Řezník: /mávne sekyrou – předstoupí Mid-
hat/ Dělali jste, co se nesmí …  
/Pes dokončil své dílo, Marije upadne do 
bezvědomí/

Slobodan: Budete se rožnit. Ani kapka 
krve nevyteče, matko, až přijdou hosti. 

Řezník: Budeš se bát? 
Slobodan: Lezli jste kanálama jako myši 
Řezník: … tak já vás tady opeču jako 

krysy.  
Slobodan: Máš k tomu, co říct, mladej? 

/Midhat přikývne/
Řezník: Jestli cekneš, uříznu ti hlavu.
Slobodan: První svědek předstoupí. Tady 

uvidíš pekelné procesy v Háku. Teď 
vás budeme vyšetřovat, a pak pocítíte 
trest. Pro vás sedm. Vinu přímo za 
trest na míru a pro vás všechny zámek 
na díru. 
/Řezník strčí do vojáka Baringa/

Pes Baring: Díky, viděl jsem všechno 
a vím, co se děje … Vždycky jsem 
jenom plnil rozkazy! Přísahám tady na 
Stříbrnou Mariji. 

Slobodan: Jak se máš vojáku? 
Pes Baring: Děkuju, dobře … 
Slobodan: A co strach, máš? Pse? Jak se 

máš, ty špíno. Udavači! Před tímhle 
soudem, tady, jsem o tobě v životě 
neslyšel. Nula z nějaké prdele na 
východě. A on si tady najednou 
svědčí! Hajzl. Proti komu? Proti mně. 
Co? On ty zločiny snad ani nespáchal. 
Tys asi nic neudělal. Ne … Tady seš 
v pekle a já tě soudím. 

Pes Baring: Lezl jsem po čtyřech a hledal 
odpuštění, ale nebylo to nic platný. 

Slobodan: /obrátí se ke Starému/ Choval 
ses jako had, ty srabe! Lezl jsi do děr, 
hajzle, a udával, aby tě nebylo vidět. 
Tolik ses bál a styděl, že si z domu lezl 
po tmě. Pse, je to tak?

Pes Baring: Při soumraku se snáz vylejzá.  

Slobodan: /odvrátí se od Staryho/ Nevíme, 
kdo tě sem poslal, ale všichni jste tady 
správně. 

Pes Baring: Jsme tady, abychom 
poslouchali. 

Slobodan: Koho posloucháš ty, lumpe!
Kdo ti poroučí, panu tomu a tomu, kdo 
poroučí panu Psovi, Erdemovičovi, 
nebo panu Pavoukovi nebo panu 
Černýmu rytíři z Vukovaru … aby 
postříleli tolik a tolik lidí. Byl jsem to 
já. A tys mě neměl poslouchat tehdy, 
ale budeš mě poslouchat teď, pse.

Řezník: Gril už jede! Jdu tam něco hodit 
… Kde máte těch sedm spáčů?  

Slobodan: Řekni to a běž se napít na 
dalekou cestu zapomnění.

Pes Baring: Pane, Bůh dal psovi moc nad 
sviní. Hledal jsem místo, přiznávám, 
kde bych si mohl trochu povyrazit. 
A přivezl domů, kurva … na zacpání 
huby … trochu prachů. Prachama 
a chlastem nám vytírali huby, Slobo-
dane! Kadil jsem slzy a žral bláto … 
ale nebylo by to nic platný. Proti tomu 
smutku tahám na krku tenhle kámen. 
Těch sedm, co je hledáte na párky, 
jsme zahrabali ve sklepě. Spadl na ně 
strop. Já jsem ho tam hodil. A tenhle 
kámen, co tehdy vodlít, si nosím na 
památku. To jsou moje oči, ale ty vidí 
jenom ten barák, abych na to pak 
nezapomněl!

Slobodan: Dobře, tak mu ten kámen 
rozbijte.

Pes Baring: Ale vždyť já říkám, ten ká-
men jsou moje oči a uši, kterýma teď 
koukám na svět. 

Slobodan: Tak vezměte velké kladivo 
nebo cihlu a ten kámen mu rozbijte 
o hlavu.
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Doktor s Velitelem se vzpamatují, prob-
erou se zahrabaní hlínou/

Doktor Adelberg: Co to slyším? To byl 
výbuch. 

Generál Bechtolsheim: Řekl bych 324 
metrů … 

Doktor Adelberg: Buchlo to hned ve-
dle. Vidíte ten dům? Pojďme se tam 
podívat.

Generál Bechtolsheim: To bych nedělal. 
První rána slouží k zaměření, doktore. 
Nikam nelezte.  Jdou po nás. 

Doktor Adelberg: Musíme to zkontrolo-
vat. Budou tady ranění … ale tady ten 
poklop se dá zvednout.
/Znovu zarachtá cosi, ozve se veliký 
rámus a soudní síň zaplaví zčernalá, 
bahnitá voda, Slobodan i s Řezníkem 
zmizí pod hladinou, vyplave Oryč 
s krumpáčem/

Táta Oryč: Kurva Slobodan, našim predsa 
musíme pomocť! Starý, plavu za 
tebou, táto, vytáhnu tě z té tůně, 
z téhle bažiny neštěstí. Nevstoupíš 
dvakrát do voňavých peřejí, ale z téhle 
vody se neumírá. Vidíš, jak se to čistí. 
Všechen kal odplouvá dolů tou dírou, 
tím tunelem, co jsme týdny kopali!  … 
Někdo asi vyndal špunt nebo otevřel 
víko. 

Stary: /někde ve tmě/ … Z odporně 
studené, ale průzračně čisté vody 
upíjíme, a pak se třepem zimou. 

Táta Oryč: Plavu za tebou, Stary, abych 
ti pomohl, slyšíš! Na tebe čeká jiná 
stoupa, plná smradu a bahna, ale tady 
odtud mi tě smrt neodvede. 

/město/
/Na malém ostrůvku uprostřed 
podmáčeného sklepa stojí Oryč 
s krumpáčem a vedle sedí Stříbrná 

Marije. Po vodě přijde Stary. Vystoupí 
a na břehu hlasitě oddechuje. Snaží se 
zapálit vlhkou dýmku./

Stary: Voda přináší další mrtvé a nikdy to 
neskončí. Tichá pošta. Nás taky brzo 
pošlou k těm, co bydlí ještě níž a válka 
se jich zatím nedotkla. Připlujeme tiše 
jako ryby.
/Táta Oryč vyplave z tůně/

Táta Oryč: Pěkně nás to včera 
vyšplouchlo, co? Vzalo nás to málem 
přímo ze sklepa. Nene, držíme pevně 
na svém. Podej mi ruku, Marije. 

Sestra Marije: Ale já nechci. Nemůžu už 
dál čekat, táto. Tady … To nejsem já! 
Pracovat ve sklepě jako stroj, abyste si 
vy mohli v klidu plavat a válčit.
/Midhat se vynoří z vody/

Midhat: Chachá, cítím se jako rybka. Ko-
lik může být hodin. Sestro! Co myslíš? 

Sestra Marije: Nevím, ztratila jsem pojem 
o čase. Někdy celou noc vyléváme 
vodu z utopené dívky a jindy zase 
řežu nohu devatenáctiletému chlapci 
…celou noc Midhate! Pořád sešívám 
nějakej hadr. 

Táta Oryč: Vyplavilo nás to suchou no-
hou. Ležíme si na břehu jako chcíplý 
ryby. 

Sestra Marije: Jako čtyři hovna! 
Stary: To stačí ne? 
Sestra Marije: Záplava slzí všude kolem 

a někdo tu vypráví debilní vtipy. 
Dělejte si legraci, oslové. Radujete se 
jako děti. A přitom my jsme normálně 
neumřeli. Jenom nás nějak zmrzačili, 
ale nechali nás naživu. 

Midhat: Ale žijem, kurva přece, žijem! /
Skočí do vody/ Co na tom, že jsme 
umazaní od hlíny a hrabem se do 
pekel jako krtkové. Co je na tom? Že 
už nikdy neuvidíme světlo světa, že je 
tu zima a tma a na nic se nepamatu-
jeme? Žijeme a to se počítá! 
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Sestra Marije: Není to málo, ale není 
to zrovna veselé. Být vyrovnaná, to 
chápu. Ale stejně se občas potřebuju 
trochu zasmát. A to je obtížné. Být 
hezká, když se člověk ani nevidí. To je 
potom hodně těžké být ženou. Ale teď 
mi to nevadí! Můžu se trochu usmívat, 
ale bolí mě pusa. Jsem celá špinavá. 
Celá od bahna a krve. Mám roztrženou 
hubu. To je nadělení. Co je horší? Že 
se nevidím.

Stary: Že nás to ale vyplavilo jako ryby. 
Vyneslo nás to na zemi suchýma no-
hama. To je veliký zázrak. Zázrak!

Sestra Marije: Jste blázni!
Táta Oryč: Kurva. To je dobrý! Našel jsem 

tady nějakou slivovici. Voda a tvrdej 
chlast. Cejtíš to? 

Midhat: Hm. Ale taky jsou tu cítit 
mrtvý ryby. Podívejte se, já mám 
hlad, hodíme jednu na rožeň. Máme 
tady ten zahradní gril, tak to roztop, 
Marije, a neškleb se. /Utíká na druhý 
konec sklepa/

Sestra Marije: Tohle není spravedlivé! 
Jako by mi někdo strčil do pusy háček 
a potom ho vší silou vytrhnul. Smát 
se s roztrženou pusou nejde. A co pak 
řeknou lidi, až mě uvidí krvácet na 
tváři. Já nemám oko? Táto, vidíš to? 
Kde jsou moje oči? 

Táta Oryč: Neboj, Sestro, taky nic nevi-
dím, ale cítím nějakou vůni v tunelu. 
Všechno bude dobrý. Nese to sem 
něco příjemnějšího. Někdo tam peče 
maso. 

Midhat: Haló, my jsme tady, na konci 
tunelu, haló? Máte tam rybu? 

Táta Oryč: Marije, něco tady smrdí? 
Sestra Marije: Ne ne ne … Já se opláchnu. 

Nesmrdět vodou a nesmrdět po 
rybách. Ale ani po mrtvolách. Jako 
pes uprostřed kanálu. Nesmrdět si 
ani sama, když jsem v tunelu a vy se 

touláte. Já v té špíně nemůžu už ani 
dýchat.

Stary: To není smrad, to je vůně rybí! 
Sokolíci, já už nemůžu, chyťte mě pod 
křídla.
/Táta Oryč a Midhat vyrazí vodou/

Sestra Marije: … Ani je nenapadne, že 
jsem tady taky. Blázni. Marije, co to 
smrdí?! Blbec. Smrdí jako osel ve 
sklepě, ten náš Táta Oryč, kterého 
jsem si vzala. Ale byla jsem opilá. Mid-
hate? … nebo smyslů zbavená. Táto? 
Není. Když je klid, celá se vydrbu. 
Takhle … Jsi tu Stary? A když nemám 
vodu, drbu se jenom tak na sucho. 
Pískem, hlínou, nebo jenom rukou. 
Protože já tady zůstala sama, abych se 
o vás mohla starat. Starat se. Stará … 
budu stará… a nechci při tom smrdět. 
Tak se můžu aspoň trochu vydrbat. 
/z dálky/

Stary: Kde jste, chlapci? Nevidím vás.
Sestra Marije: To je dobře, ty Stary 

dědku. Tady se musí uklidit. V tomhle 
sklepě se nikdo nestará o pořádek 
a čistotu. Stary? Není tu… Smrdíš jako 
hovno! 

Stary: Marije, všechny nás opláchla 
voda z kanálů! Nikdy tu neuklidíš 
a nepřestaneš smrdět jako močůvka.

Sestra Marije: Hospodine … radši už 
jenom spát.

Midhat: Tahle ryba tady leží už dlouho. 
Táta Oryč: To muselo být dál … Kde byl 

ten ohýnek. 
Midhat: Samá voda. Po pás a ještě výš. 

Někde to teče, Táto. 
Stary: Je vyloučený se tady brodit, je 

třeba to přeplavat.
Midhat: Já nevím. Zase abychom se 

zbytečně …  
Stary: Taky se mi nechce do té studené 

vody, ale jestli tam je oheň a ryby, 
tak u toho bude i nějaká pomoc, živá 
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baduše, a tím pádem bych to zkusil. 

Sestra Marije: Aspoň se umejeme cestou. 
Je rozhodnuto, půjde se vodou. To 
abych vám … ukázala, jak se plave. Vy 
to moc neumíte, plavání v podzem-
ních řekách je těžká disciplína. Stary, 
počkej, pomůžu ti, můžeš plavat? Ne-
zlob se! Polož se na hladinu, všichni 
můžeme splývat.

Stary: To znám … /Midhat a Stary se chys-
tají do řeky/

Táta Oryč: Půjdeme. Přebrodíme dolů, 
Sestro, ale musíme se důkladně 
rozmyslet. Jinak se utopíme.

Sestra Marije: Tys byl vždycky vůdce 
náš, Táto. Ale já se trochu bojím tady 
o Staryho. Když má jenom jednu 
nohu.

Táta Oryč: Vysoukejte si všichni nohav-
ice. Sestro, zvedej sukně. 

Sestra Marije: Táto. Kam mi to v tý vodě 
saháš … ?

Táta Oryč: Smrdíš jako ryba, promiň, 
Sestro. Chtěl jsem … No to je fuk. 
Stary, jedeš první, protože tu vodu 
znáš. Řeku máš přečtenou. My 
půjdeme s tebou, držíme tě v proudu 
a pomůžeme ti, až budou docházet 
síly. Ty víš, kam šlápnout a kam 
položit tu svou jedinou nohu. Stary! 
Neboj se, ale dělejte! Hajde, hajde! Za 
chvíli sem přijdou ty pekelný fízlové, 
ty kurvy četnický.
/Všichni tam nerozhodně stojí/

Sestra Marije: Ne, ne ještě musíme 
počkat, jak vlezeme do řeky, tak není 
návratu. 

Midhat:  Ale musíme spěchat. Za chvíli to 
zase spláchne... 

Sestra Marije: Musíme počkat. Máme úkol 
přece? Slyšíš, Táto? Musíme pomáhat 
těm dole po proudu. My půjdeme 
tunelem, až ti druzí budou všichni 
venku. Nejprve oni, ti dva, a potom 

my tu. To je zákon. A ti, co pečou 
rybu, musí přijít za náma a až pak my 
můžeme jít s nima ven. Nemůžeme za 
nima dřív, než sami dorazí oni k nám. 
My až po nich, proto my teď tady, ne?

Midhat: A navíc já neumím plavat. 
Vlastně...

/Stary si ponoří hlavu do vody a rychle 
znovu vyplave, je trochu jiný. Ostatní si 
toho nevšimnou./  

Stary: Jdu. Kašlu na zákon. Třeba tam 
někde v koutku sedí moje Stará Pel-
ageja a vaří tu rybku v polívce.

Midhat: Stary, co se tu děje. Kam to 
míříš? 

Stary: Cítím se tak rozbitý. Rozklovaný 
a rozvrácený. Je mi slabo a toužím si 
tady na chvíli lehnout a plout. Víš? 

Táta Oryč: Stary. Kam si to štráduješ? Je 
vlhko, voda tě zabije. Nelehej si tam. 
Vždyť tys přece mohl… i když máš už 
jenom jednu nohu … mohl bys nám 
být ještě užitečný. Poslouchej Stary, 
slib mi, že neumřeš. Neumíš to, tak se 
nepotápěj, kurva. Je tolik žlutý vody 
kolem a kde tě potom najdem. 

Stary: Chci pečenou rybu!
Sestra Marije: Pomozte mu. Už je po pás 

ve vodě. 
Táta Oryč: Drž hlavu nahoře. 
Sestra Marije: Rychle ho táhněte ven. 

Voda je hrozně špinavá a studená. 
Nenechte ho ponořit si znova hlavu. 
Zmizí nám úplně a … 

Stary: … Dejte mi tu rybu … A chvíli 
klidu.
/Lehá na znak a plave, vyplouvá/

Midhat: Možná doplave až k moři. 
Táta Oryč: Nikam nechoď, Stary, všechno 

se zas posere. 
Stary: Ano, to mi říkáte furt, ale už mě ne - 

chte umřít, prosím vás. Chci zase na 
sluníčko a trochu si prohřát kosti, kurva.
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Sestra Marije: Už ho teda nechte jít. 
Táta Oryč: Nesejdeme se …  Stary, nese-

jdeme … z tvojí cesty, ale řekni. Bude 
ti bez nás líp? Všichni teda musíme 
zatnout zuby a někdo by ti měl po-
moct. Když máš jenom jednu nohu, 
tak jsi lehký. Písek a kameny do pusy. 
Bláto sbírej očima. 

Sestra Marije: Bude se nám tolik stýskat.
Táta Oryč: Jo …  
Stary: Mně sice taky, ale to je fuk. Jenom 

si tak poležet a plout. Poslouchat 
mokrý vítr zespodu, rámus potoků. 
Marije! Poslechnout srdce v uších, 
aspoň na chvíli, a potom ticho vody, 
houpání a hukot. Vyplout z kanálu 
jako pstruh. Kurva. 

Táta Oryč: Vezmi ho za ruku, Marije! 
Sestra Marije: Musíme ti pomoct, Stary, 

jinak to nezvládneš. Je moc lehký. 
Stary, bez nás neklesneš dost hluboko.

Midhat: Já ti taky pomůžu. Stary pstruhu. 
A rád!  
/Pověsí se na Staryho/

/Pelageja se vyhoupne odněkud jako stín 
z hrobu. Odlepí se od stěny, má v ruce 
zelený kyblík a míchá vyklovaný oči/

Stará Pelageja: Stary! Nechte ho být. 
Ty to nepřebrodíš a co? Ztratíš se, 
protože vody je tu až až a moc toho 
tam neuvidíš. Chceš mít nafouknutý 
břicho, Stary můj.

Stary: Zlatá, sluníčko moje. Pelagejo.
Midhat: Vody je tu až až a nafouknul by 

ses prdama, Stary. 

/Stary se odpíchl bidlem a vyplul 
v neznámo/

Stary: Promiň, neudržel jsem to pádlo.
Táta Oryč: A je pryč. To je tu najednou 

smutno, co? Starej šel neznámo kam. 
Marije … My se teď nesmíme hnout. 

Musíme počkat, až poleví ten žal. 
Midhat: Zvládneme to i bez něho.
Táta Oryč: Nene. Brzo už to dokážeme. 

My vylezeme z tohoto sklepa suchou 
nohou. Buď jednou, nebo oběma. Ale 
to nevadí. Když ne oběma, tak aspoň 
jednou, napůl suchou. Pokud nám 
ji někdo ustřelí cestou, budem se 
brodit jako nemocný zvířata. Nakonec 
možná budou čouhat jenom hlavy, ale 
dokážeme to i tak. Máme totiž dlouhý 
krky. A když nám bude čouhat už jen 
pusa, tak budeme stejně lapat po 
vzduchu jako pstruzi, protože dál se 
jít musí!

Sestra Marije: Bez očí nic neuvidíme. 
Nenajdeme správnou cestu z toho 
zoufalého sklepa. Přece!  

Táta Oryč: Napřed ale musíme počkat. 
Midhat: Já nevím, je vždycky třeba počkat 

až do konce? 
Stary: /volá z dálky/ Tady je moje mís-

to. Tady sklep končí a já jedu ven 
z podsvětí. 

Stará Pelageja: /pietně/ Jdu taky. 
/Položí se na vodu/

/Výstřely/
Táta Oryč: Je to tady!
Midhat: Rychle, přicházejí z kopců … 

slyšel jsem, jak někdo říká: tři kilo-
metry, ale možná blíž. Rychle odsud. 

Táta Oryč: Za chvíli jsou tu pekelný 
četníci. Musíme navždycky odsud. 
Pryč z tohohle sklepa! Hnout se 
k Potokům, k Potočinám, k Potočí, 
Potočárí!

Midhat: Teď. Nesmíme to ale přeběhnout. 
Tady vstoupil do řeky Stary a utonul. 
A přesně tady musíme vlízt do vody 
i my. 
/Stříbrná socha se orosí a promluví/

Sestra Marije: Jsou tady! … Teď utíke-
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bajte rychle k těm Potokům. Tam vás 

přece nenajdou. A mě vemte s sebou, 
potáhnu vás ale ke dnu, protože jsem 
těžká. Tlustá stříbrnice. Ale drahý kov 
nesmrdí. Budu se vám ještě hodit. 
Uvidíte mě už z veliký dálky. Právě 
jsem se umyla a jsem dočista stříbrná. 
/Všichni běží tunelem do tmy/
/Druhá strana tunelu, ohýnek, ryba. 
Stary a Pelageja sedí a hřejou si rybu/

Slobodan: Dobrý den, sousedi, a víte vy, 
kdo já jsem?

Stary: Ale dobrý den!  … vypadáte jako 
… zdá se mi povědomý. Neznáme se 
z televize? Vy jste herec? Ne! Někdo 
slavný. Dám se podat!

Slobodan: Zabloudil jsem tady? 
Stary: U nás ve sklepě?
Řezník: Kam se chodí tímhle tunelem?
Stary: A kdo je tohle?
Slobodan: To je můj společník. 

Představíte nás vaší paní?
Stary: Moje Stará. Pelageja.
Pelageja: Moc mě těší. Tak zase všichni 

spolu. Dobří i zlí. To je pěkné.
Slobodan: To je Pan Řezník! Má hlad, 

sousedi. Nemáte tu nějaký maso? Dělá 
moc dobrou sekanou z prasat. Haha, 
prasečí párky! 

Řezník: Proč jste tu jako zařezaní? Kam 
se leze tím tunelem, co, Stary?!

Stary: Do našeho sklepa, přece. 
Slobodan: Dobře. A kde tu máte záchod? 

Potřebuju si zatelefonovat do pekla 
kámošům. Chápete, vtip?

Stary: Záchod máme támhle uprostřed 
nahoře … sedíme vlastně pod ním, co?

Pelageja: Už bys mohl vědět. 
Stary: Tak dejte pozor, ať nespadnete 

dolů. 
Slobodan: Dobře, pojď nám to ukázat, 

Stary. 
Stary: Proč já?

Řezník: Ty seš u toho potřeba.
Pelageja: Vezmu světlo … 

/Stary se zvedne a hopsá po jedné 
noze. Kráčí klášterním komplexem 
františkánů, který nedávno vyplenily 
Černé labutě. Stary jde za ruku mezi 
Řezníkem a Slobodanem, kousek před 
nimi kráčí Pelageja. Jde se zapálenou 
svíčkou a vede je tunelem/

Stary: Proč mě tam vedete! Já už nechci 
zpátky. Ochutnal jsem rybu a nechce 
se mi vracet. 

Pelageja: Přemýšlej Stary! 
Stary: Proč nás pořád někam vodí? 

Přemýšlím o tom všem, já přemýšlím, 
jak můžu, a nedovedu to pochopit.

Pelageja: To nemůže nikdo!
Stary: Nikam nás, doprdele, nevoďte. 

Běžte si tam sami! Je mi tu zima. Já 
jsem odplul jinam. 

Pelageja: Teď přemýšlej o hrobě, noci 
a samotě.

Stary: A ty, Stará? Pomyslelas někdy 
ty, Pelagejo, na tu úplně první noc 
v hrobě? Pamatuješ se na tu naši 
první noc? V hrobě. Jaké to bylo, 
kolik ti mohlo být let? No byla jsi 
ještě krásná. Taková celá. Něžná. To 
už nejseš. Jaké to bude? A jak ti bude 
potom, poprvé a podruhé podesáté. 
Kolikrát jsem tu?

Pelageja: Pamatuješ si tu první noc doce-
la dobře. Celou noc si o ní vyprávíme.

Stary: Znám ji až moc dobře. Krásnou 
jako první den, o kterém si taky pořád 
vyprávíme. Ale nic to neznamená 
proti tomu, co nás čeká ještě v téhle 
noci protažené do nekonečna. 

Pelageja: Nejprve ti vezmou oči, proto, 
abys je už nemohl zavírat. 

Stary: Bez očí určité věci uvidíš mnohem 
líp. Vyrážení očí je cesta tunelem. 
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Nejistota přechází ve střelbu z oken. 
Vyhozený stůl padal ze čtvrtého patra. 
Pochody za mír a taky tanky! 

Pelageja: Někdy se ti o tom zdá, viď? 
O mně. Jak stojím tichá.

Stary: Ukaž ruce, Pelagejo.
Řezník: Ukaž mu ty ruce, kurva, když to 

potřebuje takhle!
/Dojdou za ruce ke stříbrné soše na 
druhé straně tunelu. Řezník a Sobodan 
na chvíli zmizí ve tmě./

Stary: Hospodine!   
Pelageja: Díra je uprostřed cesty. Máme 

chvíli. 
Stary: Copak někdo počítá čas? 
Pelageja: Přivážou tě, Stary, za nohy jako 

prase na bidlo! Zapomněl jsi na jiné, 
kteří nezapomněli na nás. 

Stary: /s úsměvem/ Prosím aspoň tebe, 
abys mi ulehčila cestu.

Pelageja: Přesně tak to stojí v té tvojí 
zmijí knížce. Budeme se pořád trápit 
jako psi, protože jsme jednou byli 
hloupí. 

/Ze tmy/ 
Táta Oryč: Zavřete si dveře na záchod, 

kurva.
Sestra Marije: Stary, co si to tam 

s babičkou povídáte? 
Midhat: Už to tu opravdu zavání. Podíve-

jte, co to támhle teče. Ze stropu 
vytéká špinavá voda! A smrdí to až 
sem … dolů.

/Řezník opatrně zavře dveře/
Stary: Co bude dál. Odpověz! Jak to 

pokračuje dál?
Řezník: Hrob se uzavře. 
Stary: Aha

/Stary pohladí dveře od WC/
Řezník: Poslouchej, ten dům rozbiješ 

a pak ho rozházej kolem sebe. 

Stary: Udělej to radši sám. Jedno město 
a dvakrát deset tisíc očí. 

Slobodan: Má pravdu. Vlastně ani nevím, 
dědku, jak se ti to povedlo …  

Řezník: Drž ho pevně, uspíme ho. 
Slobodan: … ale živý odsud nevylezeš. 
Řezník: Dáme dědka do stoupy. Nikdo ho 

už nepotřebuje slyšet. Vyndáme mu 
oči a pak naporcujeme babku. 

Pelageja: A pak tu budeme žít vedle sebe 
napořád, my živí a vy zakopaní ve 
sklepě. Nebo naopak, to není důležité. 

Řezník: Ale nám to bude fuk a vám taky, 
co?

Stary: Ano.
/Řezník ho zabije a vyřeže mu oči. 
Vyndá malý zelený kyblík, vypláchne ho 
v řece a oči tam opatrně uloží/

Slobodan: Tady končí řeka a taky naše 
putování. Protože každýmu se naloží 
ranec tím, co si nese od začátku. 

Řezník: Podejte mi kladivo /Pelageja 
zvedne velké kladivo … a podá ho 
Řezníkovi/, abych tenhle kámen mohl 
rozbít. Dávno už tady na tebe čekáme, 
Stará. Nebo ty už dlouho čekáš na nás. 
Věděla jsi, že cesta dolů je vždycky 
past a nakonec tě ten důl vždycky sní 
a vypije.

Slobodan: Vezmi nejprv tu sochu.
/Mlátí podstavec stříbrné sochy/

Slobodan: Stará vypadni.

/Pelageja se vynoří u cesty. Vojáci OSN 
vynášejí z jednoho domu mrtvá těla/

Pelageja: Opakujte po mně, jinak se od-
tud nedostanete. Chceme přejít přes 
tuto řeku a dosvědčujeme, že všechno 
je tak a tak. Že sklep byl tak a tohle 
je poslední Hodina. A ta je taky tak. 
Viděla jsem veliký dům. Bylo tam plno 
rachotu a bolesti. 

Doktor: Už je klid, Stará … 
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v hlavě najít. 

Doktor: Máme tady barel s proviantem. 
Dáme vám najíst a něco na sebe. 

Pelageja: Přemýšleli jste vy dva nad 
tou úplně první nocí v hrobě? Bude 
tou nejtěžší, co kdy člověk prožije. 
Podívejte se na ten barák. 

Velitel: Vypadá to jako malej zázrak 
z vohně, vody a popela. 

Doktor: Rád se koukáte do ohně, co? Měl 
byste si odpočinout. Jste celej pro-
modralej, náčelníku … 

Velitel: Miluju válku, doprdele. Na co 
koukáš … Stará? Nasedat. Jedeme do 
města! Šup, Stará, do auta! Ukážeš 
nám cestu … 

Pelageja: Hladina v řece stoupá. Víte, 
co by to mohlo znamenat? Voda se 
rozlila do zahrad. Roztéká se uličkami 
přes náměstí. Obírá domy. 

Doktor: Jo jo.
Pelageja: Někdo tam dole zvednul hejno 

černých labutí. Kanály jsou přeplněné. 
Dravý proud je hluboký a chladný. 
Sbírá odpad a omývá kostely. Unáší 
mrtvé psy. Kam teče voda? 

Velitel: Nevíme, asi dolu.
Pelageja: Voda vytéká nahoru i dolu! 

Bere si velkou stříbrnou sochu. 
Nahrbená socha putuje záplavou, 
ale nikdo ji nevidí…  Jen občas na 
chvíli. Protože nevíte, kam stéká voda 
a odpad. Socha otloukla fasády, to byl 
randál. Ale zaplaťbůh konečně mlčí.  
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