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V redakci došlo ke střídání stráží. 
Šéfredaktorka Petra Zachatá mi předala 
své místo ve vedení časopisu. Už od října 
jsem věděla, že mě tato pozice nemine, 
jelikož jsem zůstala v magisterském ročníku 
osamocena, ale stále jsem si nedokázala 
představit, co to obnáší. Již tehdy jsem 
přemýšlela o tom, jak duchaplně pojmu 
svůj první editorial a uvedu se čtenářům 
jako přemýšlivá šéfredaktorka – filozofka, 
u níž je uvažování nad dnešním stavem 
divadla na denním pořádku. Vzpomněla 
jsem si například na jeden úvodník z pera 
mého bývalého spolužáka, který ho stvořil 
během (jediné!!!) noci na festivalu Zlomvaz 
do časopisu Obratel a dosti filozofickým 
způsobem zde pojednal téma vztahu kritika 
a umělce. 

Můj plán se zhroutil ve chvíli, kdy jsem 
začala funkci šéfredaktorky vykonávat. 
Během dvou měsíců na této pozici mě totiž 
rozhodně nic filozofického nenapadlo. 
V hlavě jsem neměla a nemám nic jiného 
než jen harmonogramy jednotlivých schůzí, 
které si vždy připravím, ale během rady do 
nich nahlédnu maximálně jednou. V noci 
se zase budím hrůzou a před očima mi 
vyvstává ještě neexistující editorial, stejně 
jako článek jednoho nejmenovaného člena 
redakce, který několikrát za sebou zapomněl 
dorazit na reprízu jistého představení… 
Zvláštní pocit ve mně také budí fakt, že je 
zítra poslední schůze redakce a jediné, co 
jsem v rámci přípravy udělala, je to, že jsem 
napekla pekáč muffinů.

No nic, snad budou chutnat a vám se toto 
číslo Hybris bude dobře číst!  

To vám přeje 
Tereza Šafářová
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aUTOrka_Tereza KOSáKOvá
fOTO_OSKar Helcel

49 BARŮ
Katedra alternativního 
a loutkového divadla, DAMU
Režie: Viktorie Vášová
Dramaturgie: Boris Jedinák 
Scénografie: Mikoláš Zika 
Produkce: Anna Chlíbcová, 
Emílie Formanová, 
Adam Svoboda
Hrají: Viktorie Vášová, Boris 
Jedinák, Mikoláš Zika, Eliška 
Hanušová, Eliáš Jeřábek,
Anežka Kalivodová
Premiéra: 20. 10. 2017
v divadle DISK
Psáno z reprízy: 7. 11.
a 5. 12. 2017

Mořský 
koníku, 
slyšíme 
se?

Tlak 49 barů je teoretické 
nejzazší místo, do kterého 
je možné se potopit, aniž 
by potápěče rozdrtila 
tíha oceánu. autorský 
projekt studentů napříč 
Katedrou alternativního 
a loutkového divadla, 
jenž uspěl v rámci nového 
systému vnitřní soutěže 
inscenací do divadla DISK, 
je inspirován právě touto 
symbolickou limitní 
hodnotou. 

K tvorbě inscenace pomohla 
autorskému týmu nejen vlastní 
potápěčská zkušenost ze slovin-
ska, ale například i publikace 

Hvězdy pod mořem Trevora Nortona, což 
je sborník životopisů prvních potápěčů. 
Z tohoto díla a dalších knižních nebo 
filmových zdrojů však zazní v inscenaci 
pouze několik málo útržků. inscenátorům 
totiž posloužily především jako vstupní 
materiály pro vytvoření žádoucí atmosfé-
ry; 49 barů divákům rozhodně nenabízí 
životopisné vyprávění o slavných osob-
nostech potápění. svou formou připomíná 
inscenace spíše rozvolněnou lyrickou 
črtu, která v sobě kombinuje především 

umělecký přednes a koncert. Během ní 
pak můžeme sledovat pouze náznak dra-
matické zápletky o potápěčce (anežka 
kalivodová), která se rozhodne pokořit 
oněch 49 barů.

V inscenaci došlo do jisté míry i k pře-
kročení hranic mezi jednotlivými rolemi 
tvůrců. Vedle herců (eliška Hanušová, 
eliáš Jeřábek a anežka kalivodová) totiž 
v inscenaci vystupuje i režisérka Vik-
torie Vášová, dramaturg Boris Jedinák 
a scénograf Mikoláš Zika. Tento prin-
cip rozpouštění bariér ostatně naznačí 
již první obraz, kdy všichni společně 
nastoupí na scénu a prvních něko-
lik minut společně vytváří dojem 
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postavu. Písně Only you (and you alone) 
od The Platters i White rabbit od Jeffer-
son airplane jsou zároveň natolik dobře 
zvoleny, že v kontextu jednotlivých obrazů 
získávají překvapivý a nový význam. 
Milostná serenáda od The Platters již není 
pouhým vyznáním lásky druhému, ale 
náhle lze anglický text číst jako obrácení 
sama k sobě, jako výzvu, kterou přijímá 
i akvanautka. Vždyť pouze člověk sám je 
jedinou překážkou ve splnění svých tužeb 
a překonání svých limitů. Podobně jako 
se alenka rozhodne následovat bílého 
králíka, podstoupí hlavní hrdinka, i za 
cenu ztráty vlastního života, dobrodruž-
ný ponor za mezní hodnotu, odkud není 
možné se vrátit. 

v inscenaci je 
dominantní 

složkou hudba

disneyovských pohádek. i pantomimické 
podmořské nadnášení působí jaksi zby-
tečně. akce na jevišti nepřidávají tématu 
potápění či překonání limitů další význa-
mové vrstvy a nijak je neobohacují, jako 
v případě hudební roviny inscenace. 

Tvůrci si v tiskové zprávě a na face-
bookové stránce k inscenaci vytkli za 
cíl vytvořit přesah od potápění k reflexi 
samotné naší existence, k odvaze překonat 
sebe sama v každodenním životě. skrze 
výsledný formát se však nedaří diváka do-
opravdy vtáhnout do roztříštěné poetiky 
nebo rozkrýt zamýšlený záměr, který lze 
obtížně vysledovat jen v hudební složce. 
Divák si tak odnáší spíše hudební než diva-
delní zážitek. Podobně jako se ztratí spoje-
ní s potápěčkou používající za volací znak 
přezdívku Mořský koník, ztratí se kdesi 
v hloubce 49 barů kontakt i se samotným 
publikem.

F antaskní snovost podobnou po-
hádce Lewise Carrolla lze hledat 
i v kostýmech (Mikoláš Zika), 
kdy má potápěčka stylizovaný 

skafandr s komicky zvětšovacím sklem, 
nebo v překvapivé pointě z podmořského 
baru, kdy si hosté sundají během přípitku 
helmu.

Dětská rozvernost je poté přítomna ve 
zvukových experimentech, například při 
vyfukování pěny skrze nástroj podobající 
se lesnímu rohu. I přes originální nápady 
však v některých momentech inscenace 
postrádá důslednější dynamiku a nabízí 
zbytečně prvoplánové obrazy - plavba na 
lodi je například znázorněna vytíráním 
paluby nebo vyvěšením vlajky, což nápad-
ně evokuje scény z Pirátů z Karibiku nebo 

svou formou 
připomíná 
inscenace 

rozvolněnou 
lyrickou črtu

plavby. Používají přitom velice minimali-
stické prostředky, například pohupování 
na vrzající podlaze, lehké foukání do 
mikrofonu, naklánění vaničky s trochou 
vody nebo třepotání vlhkou vlajkou. 
Obdobně minimalistická je i scénografie, 
která představuje loď pomocí jednoduché 
kovové kostry se stožárem a kapitánským 
můstkem. 

Přestože by se mohlo zdát, že ve 
spojení s podmořským světem 
budou inscenátoři pracovat 
především s vizuálními vjemy, 

u 49 barů je dominantní složkou hudba, ať 
už ve formě zpěvu kultovních hitů nebo 
rozmanitých zvukových ruchů. Tvůrci 
ji vytvářejí na scéně živě, a dokreslují 
tak putování potápěčky Anežky Kalivo-
dové, která jako jediná vytváří hereckou 
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aUTOr_lUKáš Černý
fOTO_Jan HrOMáDKO

THunDEr. EnTEr 
THE THrEE 
wITCHES. KALD 
DAMu
Autor: w. Shakespeare 
a kolektiv 
Překlad: Martin Hilský, 
Jiří Josek 
Režie: Jakub Maksymov 
Dramaturgie: Kateřina 
Kykalová
Scénografie: Tereza Černá, 
Dominik Migač 
Hudba: Petr Kolman
Produkce: Veronika 
Řezníková, Johana urbanová, 
Adam Svoboda
Hrají: Andrea Berecková, 
Anita Gregorec, Eliáš Jeřábek, 
Petr Kolman, Dominik Migač, 
Milan Vedral, Štěpán Lustyk
Premiéra: 16. 12. 2017
v divadle DISK
Psáno z repríz: 20. 12. 2017
a 8. 1. 2018

D ěj nejkratší shakespearovy tra-
gédie je zde osekán na naprosté 
minimum, takže zbývá jenom 
to zcela nejnutnější, a často ani 

to ne. Nejde tedy o příběh Macbetha. O to 
výrazněji však inscenace vykládá a rozebí-
rá jednotlivé tematické vrstvy a motivické 
linky shakespearova textu, a to přede-
vším motiv nefunkčního, ale zároveň vše 
ovládajícího jazyka (který do jisté míry 
zastupují samy čarodějnice). Zdá se tedy, 
že inscenátoři počítají s určitou vstupní 
znalostí textu, tj. že se divák nebude muset 
zcela soustředit na děj (či na klíčová slova 

čarodějnic, kterým je samo o sobě jen 
stěží rozumět) a bude pouze interpreto-
vat jednotlivé scény ve vztahu k tomu, co 
už zná, a nebo si užívat jejich technickou 
důmyslnost a nápaditost. Zpočátku přitom 
opravdu je co interpretovat a co si užívat.

Druhá scéna, která, stejně jako 
u shakespeara, následuje po úvodní expo-
zici čarodějnic, zobrazuje původně pretex-
tovou bitvu, kde Macbeth prokáže své 
vojenské kvality. Plastová figurka vojáčka 
představující Macbetha je tu přes celý stůl 
vlečená magnetofonovou páskou, která 
se navíjí na kotouč, a přehrává tak jakýsi 

Ticho, tma. Pak blesk, hrom 
a pomalu se probouzejí 
čarodějnice: magnetofonové 
přehrávače. Staré kotoučové 
stroje na dlouhém stolu 
z praktikáblů jsou scénografií, 
rekvizitou i loutkou inscenace 
Thunder. Enter the three witches. 
režiséra Jakuba Maksymova – 
loutkou, nebo vodičem. Spolu 
s další nahrávací a přehrávací 
technikou pak představují 
základní režijně-scénografický 
prvek této Macbethovské variace 
v DISKu.

přetržená
Macbethova

páska

Citace: SHAKESPEArE, william. Macbeth. 
Přel. Martin Hilský, Atlantis, Brno 2008, ISBn 
978- 80-7108-299-6
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s motivem rozrušeného a nefunkčního 
jazyka si skvěle pohrávají i přednahrané 
hlasy čarodějnic, vytvořené metodou 
reverzního namluvení a následného zpět-
ného přehrávání: zde faktická nesrozu-
mitelnost slov vlastně jen zrcadlí samu 
dvojznačnost jejich sdělení, o kterou jde 
i v samotné hře a kterou na konci živo-
ta proklíná jazykem zrazený Macbeth. 
Použitá přehrávací metoda navíc zřetel-
ně odkazuje k motivu času a ke vztahu 
přítomného a budoucího, tedy k další 
tematické lince hry.

čarodějnice, samotné přehrávací stroje, 
mají vůbec v rámci inscenace výjimečnou 
roli. Všechny ostatní postavy totiž vždy 
vytvářejí herci prostřednictvím sebe 
sama, ne primárně skrze loutku – ta pouze 
ilustruje jednání postavy. čarodějnice však 
nemají žádného zřetelného vodiče, jejich 
hlas vychází z nich samotných a vzhledem 
k jeho deformaci nelze ani určit, kdo je 
původcem nahraných replik. Navíc samy 
zaznamenávají a přehrávají značnou část 
všech promluv v inscenaci, a jsou tedy 
jakousi nadpostavou, demiurgem divadel-
ního časoprostoru.

Scéna mimo jiné rozehrává i zpro-
středkovanost úvodní bitvy, se 
kterou pracuje i Shakespeare: 
v jeho hře se bitva neodehraje 

před zraky diváků, ale dozvídáme se o ní 
prostřednictvím zpráv a svědectví. V obou 
případech je tedy obraz reality přímo 
závislý na slově, které se rozpustí jak dech: 
„Co zdálo se být tělem, rozpustilo se do 
vzduchu jak dech.“ Efemérnost, křehkost 
a nespolehlivost slov v této scéně podporu-
jí i všechna zadrhnutí loutky za pásku, její 
četné pády a opětovná narovnávání, tedy 
veškeré chyby v provedení, kterých během 
představení nastane mnoho. Tyto opra-
vy mohou být leckdy překotné nebo až 
nechtěně komické, překvapivě dobře však 
zapadají do celkové poetiky inscenace. 
Poetiky, která v této chvíli stále ještě velmi 
dobře balancuje mezi atmosférou strachu 
a tajemství a mezi vtipem a nadsázkou.

V rámci čtení jednotlivých režijně-
-scénografických kódů je zásadní ten fakt, 
že zde nejde o nahrávací a přehrávací 
techniku digitální, ale o staré magnetofo-
nové přístroje a pásky. Právě to definuje 
onu křehkost, ale zároveň i materiálnost 
zvuku, potažmo jazyka. Přes veškeré za-
drhávání, šumění, praskání a vypadávání 
jsou zde totiž samotná slova shakespea-
rovy hry fyzičtější, než by se mohlo zdát: 
andreu Bereckovou jako lady Macbeth při 
jejím němém monologu slova téměř řežou 
do koutku úst, to když se magnetofonová 
páska navíjí na přehrávač přímo z jejích 
úst, zatímco my slyšíme nahraná slova 
jejího nabádání Macbetha k činu.

disco šlágr. Jak je Macbeth tažen páskou 
přes celý stůl blíž a blíž k magnetofonu, 
shazuje přitom menší plastové vojáčky, 
kteří mu stojí v cestě – Macbeth poráží 
nepřátele. když se sražení vojáčci v cestě 
nahromadí, postup je těžší, páska se tedy 
zpomalí a deformuje se i přehrávaný zvuk, 
dokud poražené figurky neodpadnou stra-
nou. Pak se figurka znovu rozjede a zvuk 
taneční písně se obnoví. s technickou do-
slovností tak celá scéna manifestuje výše 
zmíněnou tematickou složku hry, tj. vztah 
slova a akce, respektive skutečnosti, která 
povstává i padá současně s kvalitou jazyka.

S technickou doslovností tak 
celá scéna manifestuje výše 

zmíněnou tematickou složku hry, 
tj. vztah slova a akce, respektive 

skutečnosti, která povstává 
i padá současně s kvalitou 

jazyka.
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vedralovo pojetí se pak o něco více 
přibližuje celkové herecké poetice 
zbytku obsazení, která však od 
civilního minimalismu a jemné 

nadsázky místy sklouzává k přímočařejší 
komedii, občas i k parodii, dané režijním 
uchopením. Mám tím na mysli především 
dvě loutkové scény: modifikovaně parodo-
vanou a dlouze rozehrávanou verzi zabití 
Banqua, kdy si Banquo se synem hrají 
v lese na schovávanou (což je také jediná 
primárně loutkoherecká scéna inscena-
ce), a útěk Macduffa, který evokuje staré 
počítačové skákačky. Obě scény mohou být 
samy o sobě vtipné, ale svojí jednoznač-
nou a samoúčelnou parodičností působí 
naprosto vytrženě z doposud budované 
poetiky, stejně jako z nastaveného scéno-
grafického kódu nahrávací techniky, která 
se při nich nijak významotvorně nevyuží-
vá. a stejně jako jsou křehká a nejistá slova 
na starých magnetofonových páskách, je 
křehká i celá ona výjimečná poetika, která 
toto nenadálé vychýlení neustojí. insce-
nace se od scény v lese začíná pomalu ale 
jistě hroutit.

Na příkladu bitevní scény z úvodu 
je přitom vidět, že rušící není samotná 
nadsázka, ale její samoúčelnost. Navíc 
v delším a pevnějším formátu by snad 
takové dvě situace mohly zapadnout, nebo 
bychom na ně alespoň mohli zapomenout. 
Ne však během 45 minut, které inscenace 
má, a ne v rámci skvěle rozehrané, ale 

nedopovězené koncepce. Celý režijně-scé-
nografický nápad se totiž nakonec vytratí 
stejně nejistě jako postava Macbetha na 
konci inscenace, kdy sice vidíme stínový 
obraz bitvy mezi Macbethem a Macdu-
ffem, ovšem už bez hereckého ztvárnění 
a vůbec žádné konkrétní interpretace 
toho, co se nakonec s Macbethem stalo, jak 
umírá a co se děje potom.

I přesto však tento projekt patří k tomu 
nejzajímavějšímu, co je v DISKu k vidění. 
Jakožto inscenace nefunguje Thunder. 
Enter the three witches. zdaleka tak, jak 
bychom si po prvních dvaceti minutách 
přáli, možná se nakonec zcela rozpad-
ne. Svým analytickým dramaturgickým 
přístupem, sofistikovanou loutkářskou 
prací s předměty a se scénografií, a v těch 
několika dílčích scénách toho však nabízí 
mnoho. A možná, že v kontextu školního 
divadla ani ničemu nevadí, že jde „pouze“ 
o inspirativní, místy až fascinující, přesto 
však nedodělanou ochutnávku z tušené 
adaptace Macbetha.

toho řekne velmi málo. Ovšem ani Ma-
cbeth shakespearův nemá příliš kladný 
vztah ke slovům: člověka vidí jako herce, 
který pouze křepčí na jevišti, než o hodinu 
později navždy zmlkne, místo aby ve slo-
vech viděl naději na nesmrtelnost. co víc, 
těsně před svou smrtí proklíná i samotný 
jazyk, který mu tento konec přivodil. 
i odtud se tedy možná bere nechuť tohoto 
Vedralova/Maksymovova hrdiny mluvit.

První setkání manželů je vů-
bec jedním z nejpůsobivějších 
momentů celé inscenace, a to 
nejen pro režijní uchopení, ale 

i díky přesvědčivosti andrey Bereckové, 
pro její odměřený minimalismus. svou 
lady Macbeth pak Berecková dobře rozvíjí 
i v pozdější scéně, v obrazu nastupujícího 
šílenství vedoucího k sebevraždě, kdy 
hledá ztracená slova v haldě starých pásek, 
než je jimi nakonec pohlcena.

Vedle lady Macbeth stojí její manžel 
v podání Milana Vedrala: civilnější, dalo 
by se říct až bez výrazu, bez velkých gest 
i bez jakýchkoli delších monologů. Vlastně 
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DAMU v prostorách DISKu 
hostila HAMU; proběhl další 
z večerů Nové generace. Tento 
projekt si klade za cíl být 
platformou pro začínající 
choreografy, tanečníky a mimy. 
Umožňuje publiku zhlédnout 
závěrečné výstupy studentů 
HAMU, jejichž některé prvky 
se pravděpodobně stanou esencí 
uměleckého vyjádření nové 
generace tvůrců.

aUTOrka_BarBOra POKOrná

Být EvA 
URBAnová 
vERSUS BEing EvA 
URBAn (woRK in 
PRogRESS)
Katedra tance HAMU
Koncept a hraje: Eva 
urbanová
Hudba: Luc Ferrari 
Konzultace: Lucie Charouzo-
vá, Cai rang ren Qing, Alfon-
so rodrigues
Psáno z reprízy: 4. 12. 2017

SofiE
Katedra nonverbálního diva-
dla HAMU
Koncept a hraje: Zdenka 
Josefi
Hudba: Stanislav Abrahám
Supervize: Adam Halaš
Pohybová spolupráce: Vero-
nika Knytlová, Eliška Brtnická, 
Eva Burgerhoudt
Light design: David Prokopič
Scéna: nikola Tempír
Kostým: radka Josková
Psáno z reprízy: 4. 12. 2017

Možná 
se tolik 
nelišíme

Prosincový program Nové gene-
race se věnoval jak inscenaci 
ryze taneční, tak inscenaci 
více pohybové, ne však zcela 

nonverbální. První část večera patřila 
studentce prvního ročníku navazujícího 
magisterského studia oboru choreogra-
fie na Katedře tance Evě Urbanové a její 
choreografii Být Eva Urbanová versus 
Being Eva Urban. Na ni, ač neplánovaně 
(jelikož výběr choreografií uvedených 
v jednotlivých večerech Nové generace 
je řízen čistě praktickými aspekty typu 
„kdo zrovna může“), tematicky navázala 

choreografie Sofie studentky druhého 
ročníku magisterského studia Katedry 
nonverbálního divadla Zdenky Josefi. 
Obě dámy pracovaly s vyprázdněností 
prostoru a dojmem nicoty, kterou holá 
plocha může představovat. Zdenka Josefi 
využila stísněnost prostoru jako metafo-
rický můstek pro práci s tématem opuš-
těnosti a vyprázdněnosti života mladé 
ženy. Oproti tomu téma choreografie Evy 
Urbanové čerpalo surově a bez sebemen-
ších metafor právě z reálné nezaplně-
nosti a tupé prázdnoty prostoru, v němž 
tanečnice přebývá.
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oběDváME KAžDý 
DEN vE 12  HoDiN, 
ANi o MiNUTU DélE.
Po krátké pauze vystoupila Zdenka Josefi 
se svou choreografií sofie. sofie je zdánlivě 
dokonalá žena žijící na periferii velkoměs-
ta. Bydlí s manželem architektem v lu-
xusní vile, kterou od reality bezpečně dělí 
prosklené zdi a podlahy z bílého mramoru. 
Volný čas, kterého má sofie přemíru, zabí-
jí leštěním manželových trofejí (ve spojení 
s pohyby, které při těchto slovech protago-
nistka vytváří, ani při nejsilnější vůli nelze 
nevnímat tuto skutečnost dvojsmyslně), 
žehlením a rovnáním manželových košil, 
obědváním, večeřením s přáteli, povinným 
tančením na smooth jazz či nakupováním.

Poměrně otřelé téma vyprázdně-
nosti života bohatých paniček 
však Zdenka Josefi vypráví, jak 
pohybově, tak slovně, velmi 

vtipně. V případě choreografie sofie obsah 
určuje formu. Nuda života je předvedena 
smyčkou neustále se opakujících úko-

nů. V inscenaci Josefi pracuje s repeticí 
a zároveň zrychlováním tempa, takže když 
některé pohyby vytváří třeba popáté, a po-
každé čím dál rychleji, působí ve spojení 
s dokonalými šatičkami a make-upem 
jako zaseknutá creepy panenka na klíček. 
Zároveň mimka ve své choreografii hojně 
dotváří významy díky mluveným repli-
kám a naopak: od slova plynule přechází 
k pohybovým pasážím. Monology jsou 
zde stejně důležité jako pohybová složka 
inscenace. Hlavní téma je pojmenováno 
právě jejich prostřednictvím. Stávají se 
nosnou zdí inscenace a na jejich základě je 
pak možné pomocí ironie či paradoxu po-
hybem vytvářet různé metafory a dotvářet 
smysl. 

v ryTMU TiCHA
choreografie Být eva Urbanová versus 
Being eva Urban tematicky čerpá z prázd-
ného prostoru jeviště, v němž lidské tělo 
pomalu pozbývá na živosti. Největší po-
zornost je soustředěna na propojení tance 
s tichem. Přesně vyměřené pohyby vedou 
tanečnici po vymezených cestách. Místa 
mimo tyto linie nevyužívá téměř vůbec. 
Vystačí si s prostorem, jehož konečnost 
je definována pomyslnými přímkami (či 
úsečkami?). Pohybuje se po ostrých úhlech 
limitních hran. kdyby měla chodidla na-
močená v barvě či poprášená křídou, mohl 
by divák snadno sledovat geometrické 
obrazce, které by svým tancem malovala 
na baletizol. Zpočátku se poměrně dlouho 
pohybuje bez jakéhokoliv hudebního či 
zvukového doprovodu. Ticho v nás může 
vyvolávat klid nebo až meditační auru 
a eva Urbanová záměrně pracuje právě 
s touto diváckou zkušeností. 

Tanečnice, 
která se může 

přetrhnout, aby 
vyvolala alespoň 
minimální pohyb 

ve svém okolí.

oné meditační auře dodává 
druhou tvář. Na divákovu 
mysl útočí drásavé ticho, jež 
nepřehlučí ani ozvěny rychle 

se pohybujícího lidského těla narážejícího 
na okolní vzduch. Tanečnice se pohybuje 
velmi rychle a těkavě, skoro až roboticky. 
s pohyby koresponduje pouze její zrych-
lený dech, který je díky absenci hudby 
zřetelně slyšet. Vše kolem je však klidné, 
ustrnulé. Okolní nehybnosti také napomá-
há bodové světlo, ve tmě se soustředící na 
jediný pohybující se subjekt. Tma, ticho 
a nikde nic. Jen jedna tanečnice, která se 
může přetrhnout, aby vyvolala alespoň 
minimální pohyb ve svém okolí, alespoň 
jedno nadechnutí, alespoň jednu známku 
života.

až po uplynutí značné části choreo-
grafie se k tanci přidá hudba, ale jde spíše 
o směsici zvuků a ruchů než o melodickou 
skladbu. Jako by se tanečnici usilovným 
tancem podařilo rozproudit alespoň něco, 
ale ani to se nezdá živé. fyzičnost jejího 
těla přesvědčuje o přítomnosti živoucího 
organismu, ale řád, s jakým je ovládáno, 
svědčí o něčem zcela opačném. rachot, 
připomínající práci mechanických strojů, 
a pískot spíše podpořily neživost prostoru, 
ve kterém se ocitla. Hudba, která běž-
ně tanečníkům pomáhá k uměleckému 
vyjádření, tu přebírá úlohu spíše opačnou. 
Znesnadňuje tanečnici její přirozenost 
a nutí ji, aby se hýbala do rytmu něče-
ho mechanického, co stojí v absolutním 
rozporu s fyzičností a živostí lidského těla. 
Nakonec se ono živoucí tělo rozpadá v ni-
cotě podivných zvuků a černočerné tmy 
a schoulené se hroutí do rohu jeviště.
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Po celou dobu představení je důmyslně 
budován dojem klece. Pocit uzamčenosti 
neustále dusivě visí ve vzduchu. k tomu 
Josefi používá, mimo jiné, zvětšený geome-
trický model krychle o velikosti přibližně 
jedné náruče.

sedí na ní nebo ji různě přená-
ší z místa na místo. Nakonec 
se krychle stane podstavcem, 
na němž sofie jako utržená ze 

řetězu tančí do rytmu diskotékové vypa-
lovačky od ellie Goulding. Divákům je neu-
stále připomínán její pocit nenaplněnosti 
života a ztráta veškerých trvalých hodnot, 
které nahradily hodnoty pomíjivé. Jednou 
během představení Zdenka Josefi začne 
komunikovat s publikem. klade mu otázky 
a opravdu chce slyšet odpovědi (ano, jak 
možná lze tušit, stala jsem se dotazova-
nou). Nejedná se o hluboké úvahy o smyslu 
života; postavu povrchní dokonalost otu-
pila minimálně natolik, aby se na takové 
otázky nikdy nikoho neptala. Jedná se 
o standardní dotaz vášnivé shoppaholičky: 
„kdy nejraději nakupujete?” Po kratším 
výpadku mysli („...to mám odpovídat?!“) 
se snažím odpovědět tak, aby se na mou 
odpověď dalo dobře navázat. stydlivě, ale 
s předstíráním absolutní lhostejnosti tedy 

zamumlám „kdykoliv“. Dále už ale Josefi 
s publikem nijak nepracuje, takže tato 
snaha o přímou konfrontaci diváka vyzní 
jako prázdný výstřel do ticha. Na druhou 
stranu ovšem můžeme onen prázdný vý-
střel vnímat také jako marnou snahu sofie 
navázat kontakt s životem „za zdí“.

Projekt sofie překvapí především svým 
humorem. Po anotaci, která slibuje pohy-
bové představení na téma zhroucení žeb-
říčku hodnot daného vstupem do finančně 
výhodného sňatku a z toho pramenící 
nenaplněnosti a neštěstí lidské bytosti, 
bychom mohli čekat depresivní lamento-
vání dotvořené patřičnou expresí pohybu 
a gest. Místo toho se divák dočká poměrně 
rozjařené inscenace založené především 
na repetitivnosti a hře s tempem. Zdenka 
Josefi tak vytvořila choreografii, která na 
téma materialismu pohlíží s velkým odstu-
pem a skrze nadsázku dodala tragičnosti 
osamělého osudu komický nádech.

Model krychle 
o velikosti 

přibližně jedné 
náruče.
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vEČER 
tŘÍKRáLový
BodyvoiceBand
(venuše ve Švehlovce)
Předloha: william 
Shakespeare
Překlad: Martin Hilský
Režie: Zuzana Burianová
Dramaturgie: Tereza Verecká
Kostýmy: Paulína Bočková
Produkce: Helena Bartošová, 
Tereza Škorpilová
Asistent režie: 
Barbora Šupová 
Hrají: Vojtěch Bartoš, 
Iva Vejražková, Marek 
Mikulášek, Michal necpál, 
Diana Toniková, Marie radová, 
Petr Šmíd j.h.  
Premiéra: 15. 12. 2017
Psáno z reprízy: 20. 12. 2017

aUTOrka_PeTra zacHaTá
fOTO_MarTIn DUšeK

Melancholie 
skrytá pod 
komickým 
převlekem

Nejnovější počin BodyVoiceBandu 
svou úvodní náladou připomene 
inscenaci Turgeněvova Letovis-
ka, kterou v divadle DISK uvedli 

v sezoně 2013/14 absolventi herectví Ka-
tedry činoherního divadla DAMU. Podoba 
to vůbec není náhodná: převážná část 
spolužáků vytvořila spolu s ročníkovou ve-
doucí, režisérkou Jaroslavou Šiktancovou, 
dramaturgyní Terezou Vereckou a dalšími 
mladými herci profesionální soubor, který 
se rychle zapsal do povědomí divadelní 
veřejnosti. V jeho dramaturgii nalezneme 

kromě Večera Tříkrálového například vel-
mi úspěšnou hudebně-pohybovou insce-
naci Vojna inspirovanou tvorbou E. F. Bu-
riana, která měla premiéru ještě v DISKu, 
nebo jevištní adaptaci románu Milovnice 
od Elfriede Jelinek. Název uskupení jasně 
odkazuje k Burianovu Voice-bandu, a tedy 
i k poetice založené na hereckém rozvíje-
ní hlasové, muzikální a pohybové složky 
inscenace. Tyto cíle můžeme v tvorbě 
souboru kontinuálně sledovat, stejně 
jako výrazné směřování ke kolektivnímu 
herectví s posílenou funkcí chóru. 

líná nálada letního odpoledne 
se zmocňuje mladých hrdinů, 
kteří ze samého nicnedělání 
najednou nevědí, co si mají 
se sebou počít. Pražský 
soubor BodyvoiceBand 
prostřednictvím milostných 
eskapád Shakespearova 
večeru tříkrálového 
reflektuje proměny vztahů 
v moderním světě.
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tiana…  karnevalová atmosféra kuklení je 
podpořena tím, že několik herců vystoupí 
ve dvojroli, a to naprosto přiznaně. iden-
titu své postavy mění přímo před zraky 
diváků v náhlém, nečekaném střihu, jen si 
svlečou (či oblečou) část kostýmu. Způsob 
obsazení hercům umožňuje ztvárnit 
kontrastní povahy. Marek Mikulášek 
představuje jak zlovolného Malvolia, tak 
i sebastianova zachránce antonia. Vojtěch 
Bartoš je předůstojným knížetem Orsinem 
a zároveň zhýralcem Tobiášem říhalem. 
Michal Necpál hraje nejen Violina bratra 
sebastiana, ale rovněž bázlivého šlechtice 
Ondřeje Třasořitku. Jeho dvojrole je vtipně 
využita například ve scéně souboje, kdy se 
herec pere sám se sebou. 

i sál Venuše ve Švehlovce získává po-
mocí světelné proměny mnoho podob: je 
palácem, mořem či pláží. Jeho dekadentní 
půvab rozbíjí několik plážových lehátek 
a pestrobarevný nafukovací balón, v po-
zadí pak vidíme jakousi improvizovanou 
laboratoř na alkohol osvětlenou zelenými 
vánočními světly, ale též kytaru nebo 
etnický nástroj didgeridoo. Přenesli jsme 
se do ilýrie, jež pod rukama tvůrců získává 
podobu jakéhosi exotického letoviska při-
pomínajícího například indii. Tento dojem 
podporují také kostýmy Paulíny Bočkové: 
hrdinové nosí turbany a rozevlátá roucha. 
Všichni jsou v bílém, až na asketického 
Malvolia v černém plášti. slavnostní 

V porovnání s dosavadní tvorbou 
BodyVoiceBandu jsou nicméně 
v nové inscenaci chóričnost a po-
hybová složka spíše upozaděny, 

a to z dobrého důvodu: Shakespearova hra 
si žádá především soustředěnou hereckou 
práci na jednotlivých postavách. 

To, co zvolený titul velice dobře pro-
pojuje s dosavadní poetikou souboru, 
je hudba: snad právě Večer tříkrálový 
zdůrazňuje ze všech Shakespearových 
komedií motiv hudby nejvíce, takže není 
divu, že dramaturgická volba padla zrovna 
na něj, a to v překladu Martina Hilského. 
Inscenace v režii Zuzany Burianové – s níž 
herci již od studií rovněž často spolupra-
cují – písní začíná i končí. A v žádném pří-
padě nejde o melodie bujaré, které by snad 
šlo v případě milostné komedie očekávat: 
hudba přináší na jeviště závan melan-
cholie. Mezi úvodní a závěrečnou písní 
se nicméně odehraje zábavný rej plný 
milostného vábení a šaškovských vtípků, 
který nenápadné melancholické podtóny 
vytlačuje na pozadí diváckého vnímání. 

Zápletka komedie spočívá v poněkud 
bláznivém milostném trojúhelníku. Kníže 
Orsino se uchází o hraběnku Olivii, ta se 
však zamiluje do jeho panoše Cesaria. Cit 
krásné Olivie k mladému služebníkovi 
překvapivě zůstává nevyslyšen, a to ze-
jména proto, že za Cesaria se vydává dívka 
Viola, která má ovšem také dvojče Sebas-

karnevalovou atmosféru dotvářejí balónky, 
které svou těkavostí asociují nestálost, a to 
především hmotných statků: přifouknutý 
balónek symbolizuje váček s penězi, který 
však po předání ihned splaskne. Zdálo 
by se, že do tohoto poklidného světa, ve 
kterém čas plyne pomalu jako líná řeka, 
starosti nemají přístup. Oliviin černý závoj 
nicméně připomíná, že i sem zavítala smrt 
a vzala kněžně milovaného bratra.

a právě zde se po ztroskotání lodi ocitá 
Viola. V domnění, že přišla o všechny 
a všechno, se přestrojí za panoše cesaria 
a naruší poklidný tok ilýrijského života. 
Znuděné, znavené tropické klima náhle 
oživí milostné záblesky. Hrdinka Marie 
radové působí v širokých kalhotách, 
košili a buřince jako mladinký hoch dosti 
věrohodně, vystačí si jen s nenásilnou 
modulací hlasu a chlapeckými pohyby, 
které mají vzhledem k její drobné postavě 
často komický účinek. V hraběnce, které 
se musí jménem Orsina dvořit, nalezne 
bezelstná a křehká Viola svůj protiklad: 
Olivie ivy Vejražkové je temperamentní 
a cílevědomá žena, která si svou sebestřed-
ností nezadá s Orsinem. Není proto divu, 
že lhostejnost cesaria v ní rozdmýchá 
dosud nepoznanou vášeň: s nezájmem se 
překrásná šlechtična zvyklá na lichotky 
dosud nesetkala. 

Hudba přináší 
na jeviště závan 

melancholie

Láska je pouze 
přeludem, 
ozvěnou 

skutečného 
citu

zábavný rej 
plný milostného 

vábení
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zápletku s absurdním milostným 
trojúhelníkem režisérka umí ná-
paditě zužitkovat. Velice povedená 
je scéna, kdy se Viola snaží místo 

svého pána zaujmout Olivii teatrálně se 
skrývající pod smutečním suknem. Divák 
přímo cítí, jak hraběnku v bezpečí závoje 
postupně opouští netečnost, kterou nahra-
zuje touha. Ještě více v paměti utkví výstup, 
v němž Viola ztratí sebeovládání, neboť už 
nedokáže poslouchat Orsinovy ódy na Oli-
vii. Jejich potyčka se ovšem postupně změní 
v cituplné objetí, drobná dívka převlečená 
za panoše se své lásky odmítá pustit a zů-
stane na něm viset jako malé dítě. Tehdy 
poprvé se Viola dočká citu ze strany Orsina, 
aniž by si to on plně uvědomil. 

Milostnou akrobacii mezi Orsinem, 
Violou a Olivií doplňuje karnevalové 
řádění pana Tobiáše říhala (Vojtěch 
Bartoš) a pana Ondřeje Třasořitky (Michal 
Necpál). Nepsanou hlavou jejich spiknutí 
proti správci Malvoliovi je však Oliviina 
komorná Marie (Diana Toniková), které 
snad příprava škodolibého plánu alespoň 
na chvíli umožní zapomenout na fakt, že 
je těhotná – a svobodná. Malvolio Marka 
Mikuláška se nechá ve své přezíravé nadu-
tosti velice snadno chytit do pasti. 

Na první pohled nicméně vůbec 
nepůsobí jako kašpar: Mikulášek hraje 
správce jako uměřeného, asketického 
mnicha, který si ale svou snahou působit 
co nejdůstojněji poněkud podráží nohy, 
protože právě jeho křečovitost ostatní nutí 
k posměškům. Mikuláškův projev je pře-
kvapivě civilní, jeho Malvolio ve většině 
scén stojí jako pravítko a nehne ani brvou, 

Tento výklad by se ve všeobecném vese-
lí málem ztratil, kdyby nebylo několika po-
sledních okamžiků: pohledy novomanželů 
zabloudí tam, kam by neměly. Orsino hledí 
na sebastiana s výrazem, v němž se mísí 
zmatení a touha, a Olivie se zase bezděky 
ohlédne na Violu. Pak se postavy ovšem 
nechají hudbou opět ukolébat k netečnos-
ti. Takovýto výklad lásky inscenaci svědčí: 
v dnešní době by pohádkový konec ve sty-
lu „žili šťastně až na věky“ pravděpodobně 
působil až nesnesitelně naivně. Závěrečná 
scéna navíc důmyslně ukotvuje inscenaci 
v současnosti, kdy získávají milostné vzta-
hy tolik různých podob, že se lidé ve svých 
pocitech často ani nevyznají.

Celá inscenace nás vlastně vodí za 
nos po vzoru hlavní hrdinky Vi-
oly: po většinu hracího času také 
vystupuje v převleku, a to za 

bezstarostnou romantickou komedii. ale 
rámuje ji hořký podtón přinášející tušení 
vnitřního smutku a citové nenaplněnosti 
postav, a v tom tkví její skutečná identita. 
Závěrečný závan melancholie vyjádřený 
v několika málo okamžicích jevištní akce 
povyšuje odlehčenou milostnou férii na 
inscenaci s tématem, které nese aktuál-
ní výpověď o současné mladé generaci. 
Doufejme proto, že nenápadný závěrečný 
komentář neutone v převládající lehké 
tónině. Byla by škoda, kdyby divák neod-
halil, co přebývá pod povrchem. 

což postavě propůjčuje výhružný podtón, 
o který nepřijde ani ve žlutých punčo-
chách a podvazcích. když na konci slibuje 
pomstu za své ponížení, rozhodně nejde 
jen o plané řeči. 

s tradiční diváckou představou o posta-
vách této shakespearovy komedie kontras-
tuje také intepretace postavy šaška feste. 
Petr Šmíd se podobně jako Mikulášek 
neuchyluje k žádnému pitvoření a legrác-
kám. Naopak hraje hraběnčina blázna jako 
naprosto příčetného, moudrého muže, 
který po vzoru indických mudrců často 
medituje u vodní dýmky. s ostatními jedná 
uměřeně a nebere si ve své upřímnosti 
servítky. Není pochyb, že tento distan-
covaný umělec je nejmenším bláznem ze 
všech postav. Navíc skvěle ovládá hru na 
rozličné hudební nástroje – a jeho písně 
a průpovídky vždy dokážou prozíravě glo-
sovat situaci: „lidi tak nestálé bych poslal 
do moře,/ ať tam dělají všechno najednou 
a plují do všech stran,/ neboť plout a nevě-
dět kam je vždycky nejjistější.“

Nejen postavy, ale i láska je ve Večeru 
tříkrálovém Zuzany Burianové velmi ne-
stálá a rodí se z odmítnutí. kromě Oliviina 
citu k cesariovi to výstižně ilustrují i Orsi-
novy vytrvalé námluvy. Nic nenasvědčuje 
tomu, že by Orsino byl do Olivie oprav-
du blázen: k novým a novým pokusům 
o získání její náklonnosti ho vede spíš 
jeho bezbřehý egoismus. To je ze zdaři-
lého hereckého výkonu Vojtěcha Bartoše 
jasně čitelné. láska tak v inscenaci získává 
podobu jakési fata morgany, je pouze pře-
ludem, ozvěnou skutečného citu. i proto si 
Olivie může vzít po jediném dni známosti 
Violino znovunalezené dvojče sebastiana 
a ze stejného důvodu Orsino ihned požádá 
odmaskovanou Violu o ruku. 

zápletku s absurdním 
milostným trojúhelníkem 
režisérka umí nápaditě 

zužitkovat.
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Tělesnost
už není 
závazná
Již několikrát jsem se vydala do Chocně navštívit pana 
profesora Vladimíra Mikeše. Po cestě vlakem jsem většinou 
v hlavě ještě přemítala nad seznamem povinností, ale 
vstupem do Chocně tohle všechno zmizelo. Dům pana 
profesora je plný knih, hned při první návštěvě jsem si 
všimla jedinečného vydání Hrubína, které se nikde nedá 
sehnat. Pan profesor mi ukazoval antologie italských 
básníků a vyprávěl, kolik knih se mu při stěhování ztratilo. 
Bylo těžké spustit oči od grafiky na stěně s osobním 
věnováním od Jindřicha Štýrského. Přemítala jsem nad 
tím, do kolika lidských příběhů pan profesor za svůj 
život mohl vstoupit. Nejen jeho dům je důkazem obrovské 
pokory k druhému. Když začne vyprávět, všechno kolem 
se soustředěně nakloní jeho směrem. Čaj stydne v hrnku, 
už jsem dávno zapomněla na všechny semestrální práce 
a poslouchám příběhy, které pan profesor zažil.

„V Neapoli na mě chtěli, abych daroval krev 
pro dítě, jež mělo nulku. Já měl na ulici auto, 
bál jsem se, že mi ho ukradnou. Odmítl jsem 
to a pak mě to mrzelo, protože tu nulu mám. 
Byla to taková trýznivá záležitost.“

Choceňské lesy šumí za oknem a pomalu 
se stmívá. Po cestě vlakem zpátky mi 
hlava víří tím vším, co jsem při sezení 
v křesle zažila. Snažím se představit si 
tyto příběhy do nejmenších podrobností. 
Všude mě doprovází hřejivá slova pana 
profesora. 

Jaká studia jste absolvoval a jakým 
způsobem ovlivnila vaše budoucí 
profesní zaměření?
Nejdříve jsem studoval srovnávací lite-
raturu a dělal jsem bohemistiku a fran-
couzštinu, posléze mě přijal profesor 

Václav Černý do svého semináře, tam 
jsem se začal věnovat španělské a por-
tugalské literatuře. Kolem roku padesát 
Černého vyhodili z fakulty, tak jsme ho 
s jedním spolužákem šli navštívit. Měli 
jsme trochu strach, protože Černý byl 
člověk rázného gesta. Přišla nám otevřít 
paní Černá a my jsme jí řekli, že jdeme 
projevit solidaritu s jejím mužem. On 
byl velice rád a vytvořilo se mezi námi 
přátelství až do smrti, často jsem na 
sebe bral i věci, jež on nemohl podepsat. 
Fakultu jsem dokončil u Alberta Pra-
žáka, on mi psal doporučení na různá 
místa, třeba i do banky. Nakonec mě 
přijali na jatkách, kde jsem čekal na 
nástup na vojnu. Začal jsem překládat 
poezii a Dantovo Peklo, zároveň jsem se 
zajímal o divadlo, kde jsem měl známé. 
Pro olomoucké Divadlo Hudby jsem dělal 
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pořad o Donu Juanovi. Přijel za mnou 
dramaturg divadla, že by chtěl inscenovat 
prvního Dona Juana od Tirso de Moliny, 
ale že bych musel mít překlad do podzi-
mu. Celé prázdniny jsem překládal, bylo 
to tři tisíce veršů. Neměl jsem smlouvu, 
protože jsem si myslel, že stačí slovo. On 
však z divadla odešel do televize a divadlo 
hru odmítlo. 

Co vás vedlo k pedagogické profesi?
Neměl jsem zájem jít na katedru italianis-
tiky, přestože Černý chtěl, abych se zde 
habilitoval.  Měl jsem již vyšlé prózy Zed-
nickou novelu a Zmizení, psal jsem poezii 
a trochu jsem se bál, abych se nestal dvoj-
níkem sám sebe. Herec je vždy dvojníkem 
sám sebe a divadlo vyslovuje podstatu 
komunikace. Nesmí být divadlem pro 
divadlo, ale musí mít etický základ, to už 
věděl Brecht nebo alternativa. Rozštěpení 
mezi alternativou a činohrou stále trvá, 
jedna jde ve stopách Vojana a jeho velké-
ho herectví a otázky, jak se to zahraje, a ta 
druhá se od gest odklání.

Habilitace nakonec nedopadla, ale už 
jsem měl konexe s Italy, kteří sem přijíž-
děli a setkávali se se mnou. Do Lidové de-
mokracie jsem napsal článek o italském 
profesorovi Ripellinovi. Po tom článku 
mi začal posílat dopisy a knihy italských 
autorů, z nichž jsem udělal antologii 
Přerušený ráj. 

Jakým způsobem Vás ovlivnily před-
chozí zkušenosti s překladem v peda-
gogice?
Moje pedagogická činnost se naplno 
uskutečnila až po osmdesátém devátém 
roce. Černý už nežil, ale Jan Kačer mě 
přivedl na DAMU. Začal jsem tam po 
revoluci učit jeho třídu a dodneška se se 
svými prvními žáky vídám. Neměl jsem 
pedagogickou zkušenost, ale zajímalo 
mě to. Důležité bylo, že jsem přišel od 
překladu poezie, a když překládáte, in-
terpretujete. Nesmíte si vymýšlet, musíte 
dát slovo vašemu protějšku, aby se necítil 
poníženě. Musíte se seznámit s textem 
a proniknout do jeho fyziologie, překlad 
je svého smyslu herecká záležitost. Pře-
klad poezie je otázka vnitřního rozhovoru 
s druhým člověkem. Potom se vám text 
začne zhmotňovat fyzicky, posloucháte 
ho, jako by měl tělo. Jazyk jsem vždycky 
vnímal jako pokračování těla. Při překlá-
dání Danta se mi jeho jazyk stal obsesí, 
těch čtrnáct tisíc veršů mě budilo v pět 
ráno, každý den jsem musel překládat. 
Teprve když jsem znal celé zpěvy zpamě-
ti, se mi začalo objevovat tempo. 

Jaký byl Váš přístup ke studentům 
na DAMU?
Když jsem na DAMU nastoupil, nevěděl 
jsem, jak učit. S tím prvním ročníkem 
jsem se seznámil velmi blízce, pronikl 
jsem i do jejich soukromí. Pedagogický 
přístup ke studentům bylo kamarádství. 
Některé ročníky jsou velmi pozorné, 
často to záleží i na jejich vedoucích, 
studenti se tak na seminářích mohou 
dozvědět něco o sobě. Psaní totiž není nic 
na venek a my nikdy nevíme, jak dopad-
ne. Vedle pedagogické práce jsem mohl 
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překládat, ale zároveň jsem se zakusoval 
do vystupování na scéně, do té mimese 
a jejích mezí. Je vidět, že stud herce je 
rozhodující. Řada lidí vystoupení na 
scénu nevydržela a s herectvím přestala. 
Přístupů je hned několik, herectví může 
být drzé, agresivní nebo Brechtovské; 
herec stojí vedle postavy, vypráví o ní, 
a to je vlastně překlad. Stejně jako pře-
kladatel nesmí zradit autora a jeho text, 
herec vede dialog s postavou, je jejím 
dvojníkem.

Učil jste donedávna na DAMU 
na Katedře alternativního 
a loutkového divadla, jakým 
předmětům jste se během let 
na fakultě věnoval?
Vyučoval jsem předmět Tělo v historii. 
Tělo se v historii objevuje v různých 
souvislostech.  Řecké divadlo probíhá 
v přítomnosti bohů a tělo pod maskou 
pouze tlumočí myšlenku zázračnosti 
bytí. Potom se z toho v Římě stane podí-
vaná, díváte se s potěšením na neštěstí 
druhých lidí. Když bude hořet barák, tak 
přiběhnou čumilové a budou mít radost 
z toho, jak vám hoří dům. Ta historie 
jde až k dnešnímu perverznímu przně-
ní těla. 

Dále jsem učil Tajemství jazyka, což 
byla otázka psaní a tlumočení. Jak za-
chytit tuto realitu? Otázka psaní pro mě 
byla zcela zásadní. Také jsem přednášel 
Dějiny divadla pro celou fakultu. 

Jako pedagog jste na DAMU působil 
třicet let, za tu dobu musela škola 
projít mnoha změnami. V čem vidíte 
zásadní rozdíl ve studiu na DAMU 
před třiceti lety a dnes?

Hodně věcí se změnilo, především 
poměr k tělu. My jsme byli z generace, 
která byla cudná. Když jsem na DAMU 
nastoupil, nebylo možné, aby někdo 
vystoupil na scénu a svlékl se. Divadlo 
bylo cudné, za okupace bylo každé slovo 
cenzurované, ale potom se tělo stalo 
nástrojem moci a byznysu. I na tělu se 
dá vydělávat, když je pěkné, je škoda ho 
nevyužít jako zboží. Otázka je, zda jste 
pravdivější, když jste nahá? Já nevím, 
ale nelíbí se mi to, zvlášť, když se mám 
koukat na nahé kluky. Pokud vás někdo 
zavře do prostoru a nutí dívat se na svlé-
kání a mučení, tak je to sadismus. Což je 
mi trochu nepochopitelné po všech těch 
holocaustech, mučeních a perverzích. 

Souběžně s tím se proměnily i lid-
ské vztahy mimo divadlo. Lidé se spolu 
vyspí už při druhé schůzce a při prvním 
nárazu se něco pochroumá a oni se roze-
jdou. Ne, že by lidé byli jinačí, stále touží 
po pravdě vztahu, ale nevydrží spolu. 
Tělesnost už není závazná. 

Během let, kdy jste na DAMU učil, 
vznikla katedra divadelní antro-
pologie (2000–2003), jejímž jste byl 
vedoucím. Jak byste obor divadelní 
antropologie charakterizoval? 

Divadelní antropologii jsem zalo-
žil, abych zjistil, proč vystupovat na 
scénu a jestli není něco důležitějšího 
než předvádění. V antickém smyslu je 
divadlo antropologické, filozofické, ote-
vírá cestu interpretaci. Je rozhovorem 
s druhým podle Boobera, kde ten druhý 
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je důležitější než vy. Já jsem se například 
změnil překladem Danta. V tom je veliká 
mocnost poezie, že se máte čeho držet, 
jenom pro zábavu je to k ničemu. Diva-
delní antropologie jako obor je charakte-
rizovaná v knize Proč hrát – K divadelní 
antropologii, kterou jsem letos vydal. Do 
knihy se však nedostala některá kontro-
verzní témata, jako je například tělo jako 
nástroj herce. Herec, který je vlečený 
svým tělem. Divadelní antropologie, to 
je rozsáhlý plán interpretační, rozdíly 
mezi kulturami, sémantika, sémioti-
ka dramatu v dějinách i v současnosti, 
různé divadelní školy, Grotowski, Barba, 
Schechner. Pomocné vědy v divadelní 
antropologii jsou filozofie, psychologie, 
teologie, všechny krouží kolem toho, jak 
žít v tomto světě.

Kdy vzniká divadlo je otázka osten-
ze a mimeze. Ostenze znamená, že se 
musíte nějak učesat, umýt, když jdete 
ven. Ostendere je být vidět. V mimezi 
je také to, že jsem viděn, a tam začíná 
hraní, předvádění a divadlo. Mezera mezi 
ostenzí a mimezí je úzká, o tom píše už 
Osolsobě. Pravdivost lidského života je 
někde jinde, než v divadelním agresiv-
ním prostředí. Žijeme v prostředí, kde už 
se nedá dýchat, stejně to viděl ve své době 
i Brecht nebo Calderón. 

Jakými tématy jste se na Katedře 
antropologie zabývali?
Pro mě především otázkou, že velká 
témata neskončila. Byla tam tendence 
zjistit, co je to postmoderna, což mě roz-
čilovalo. Nemyslím si, že by všechna vel-
ká témata byla hotová, například eman-
cipace žen, osmihodinová doba nebo teď 
problémy imigrantů a afrického světa. 
Nezabráníme tomu tak, že pošleme na 
hranice vojáky s plamenomety a všechny 
lidi vystřílíme. Evropské státy drancovaly 
Afriku, ta teď nemá vodu, jídlo a situa-
ce lidí tam je zoufalá. Nás chrání jazyk, 
čeština není mezinárodní, ale zároveň 
je naivní si myslet, že se nám migrační 
vlny úplně vyhnou. Žijeme v postpravdě, 
agresivní komedianti lžou a televize je 
přinese až do bytu. Když se dřív vydala 
kniha, šlo se do redakce a udělala se osla-
va. Redaktora, který připravoval Božskou 
komedii, jsem nikdy neviděl, psali jsme si 
pouze e-maily. Komunikace bohužel mizí.

Z jakých důvodů katedra zanikla?
Divadelní antropologie byla zrušená 
administrativním způsobem. Já byl 
vytížený a nemohl jsem dělat naplno 
vedoucího katedry. Také bylo zřejmé, že 
se katedra nevybuduje za dva roky. Každý 
si pod tím představoval něco jiného. Dva 
studenty jsem vyhodil, protože si mysleli, 
že dostanou titul zadarmo. Nejde stou-
pnout si doprostřed kostela a myslet si, že 
za to dostanu titul. V Poněšicích se sjelo 
vedení na kongres a já jsem se dozvěděl, 
že katedra byla zrušená. Ale už jsem za 
ni ani nebojoval, protože bylo jasné, že 
představy o tom, co by katedra měla být, 
se značně rozcházejí. 

0

1 2

3 4

 DAMU DAILY RUTINE 2. 



názoryhybris 3534

aUTOrka_lUcIe KřáPKOvá
fOTO_PaTrIce PavIS

Francouzský teatrolog 
Patrice Pavis a sedm 
studentů teorie a kritiky 
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jak se z teoretiků 
stávají herci 

tEoRiE A PRAxE ADAPtAcE: 
PŘÍLiŠ HLUČná SAMotA
vedoucí pedagog: prof. Patrice Pavis 
(francie)
Datum a místo konání: 4.–8. 12. 2017 
DAMU Studio Řetízek

názory

Přední současný divadelní teoretik prof. Patrice Pavis nezavítal 
na DaMU poprvé. Tentokrát se důvodem jeho pozvání ze strany ka-
tedry teorie a kritiky nestala teatrologická konference nebo teoretická 
přednáška, ale workshop, na který se mohli přihlásit studenti napříč 

divadelními obory. stejně jako nebyla hostujícímu pedagogovi dopře-
du známá oborová specializace účastníků, tak ani přihlášeným nebyla 
zcela konkretizována forma workshopu. Ze zadání však vyplývala jistá 
očekávání.

Příprava na dílnu spočívala v detailním seznámení se s výchozím lite-
rárním materiálem, konkrétně s novelou Příliš hlučná samota Bohumila 
Hrabala a několika doporučenými anglickými studiemi, které nahlížely 
adaptaci jak teoreticky, tak i s praktickým přesahem, a dále pak v pří-
pravě krátkého poreferování o libovolně zvolené divadelní či filmové 
adaptaci, jejíž výběr nebyl blíže specifikován. Má očekávání spočívala 
například v tom, že budeme na začátku o přístupu k adaptaci diskutovat, 
a to právě na základě studií a námi vybraných adaptací, nebo že bychom 
mohli společnou diskuzí dospět k rozboru Hrabalova textu po stylistic-
ké, tematické a motivické stránce. ani k jednomu však nedošlo. Tento 
očekávaný - a na školních dramaturgických seminářích upřednostňova-
ný - přístup k textovým úpravám byl od začátku konfrontován se zcela 
jinou koncepcí.

Na první hodině jsem se setkala nikoliv s debatou, ale s přednáškou. 
Pavis v ní zdůraznil základní postupy a problematické otázky pojící 
se s adaptací (věrnost originálu, škrty posilující dějovost a oslabující 
literárnost, význam jevištně přidané perspektivy apod.). Tyto myšlenky 
však většinou opakovaly obsah doporučených studií, navíc v krátkém 
časovém rozmezí byly podávány poněkud zkratkovitě. Přednáškové 
vstupy se objevily v prvních dnech workshopu ještě několikrát a někdy 
byly spíše konstatováním obecně známých tezí (s myšlenkou typu ‚Jedna 
ze základních funkcí divadla je kolektivní prožitek‘ nezbývalo než sou-
hlasit). Toto mě vedlo ke znepokojení, proč jsme se na teoretickém pře-
mýšlení o adaptaci nemohli podílet více kolektivně a z naší studentské 
strany více aktivně. Jak se však postupně ukázalo, teoretické vstupy byly 
v rámci konceptu pouze vedlejšími částmi programu.

„We can do it by testing, trying to organize on the stage – it´s quicker 
and quite dangerous,“ znělo zadání prvního dne. Za chvíli jsem již stála 
spolu s ostatními v prostoru, staticky v kruhu, v rukou držela Hrabalův 

/workshop Patrice Pavise na DAMU/
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český text. Postupně jsme se všichni střídali ve čtení jedné společné 
kapitoly, zkoušeli převzít slovo v pravou chvíli, důležité bylo vnímat 
členění textu a jeho jednotlivé úseky, které by pak mohly být v úpravě 
přiděleny konkrétním postavám. Druhé cvičení pokračovalo ve zkoumá-
ní zvukových kvalit Hrabalova textu. rozdělili jsme se na tři dvoučlen-
né skupiny: první představovala chór, druhá hlas přirozený - postavu 
Hanti, třetí komentátory a pracovala s mikrofonem. V tomto cvičení 
jsem se již stala postavou, členkou chóru. Naše pozice v prostoru byla 
i nyní statická, stáli jsme za zády dvou účastnic, které seděly na židlích 
a představovaly hlavní postavu novely Hanťu. spolu s komentátory, 
kteří byli posazeni nejníže na zemi, jsme se opět střídali v promluvách. 
Hledali jsme tak divadelní strukturu korespondující s textem takřka 
bez příprav a přímo v procesu. Objevili jsme, že díky rozdělení postav 
vstoupila do textu dialogičnost; skrze opakování jsme mohli zdůrazňovat 
konkrétní slova a věty, které se nám zdály v textu důležité, a použitím 
prvku cyklení, na který nás navedl Pavis, jsme vystihli vrstvení myšle-
nek příznačné pro styl kapitoly stojící na Hanťově subjektivním přemítá-
ní. Po těchto úvodních cvičeních jsme byli rozděleni do dvojic a zvolili si 
jednu z kapitol, na jejíž adaptaci bychom chtěli pracovat.

„staging is making decisions, adaptation is a mise-en-scène 
– the same process.“ Úprava textu kapitoly i příprava celého jevištního 
pojetí probíhaly mimo čas workshopu, což znamenalo, že v první fázi 

nevznikaly kolektivně. adaptace však musely být již tehdy velmi kon-
krétní (z hlediska škrtů, vystupujících postav i mizanscén), na worksho-
pu se totiž společně „ověřovala“ jejich funkčnost. a zde se dostáváme 
k samotnému jádru dílny: autoři své adaptace vždy krátce představili 
a zbylí účastníci je následně pod jejich vedením v prostoru ztvárňovali. 
Podstatou se stalo naplňování a dotváření adaptace v prostoru, odkrývá-
ní možností, které přinášely konkrétní jevištní tvary.

Připravené adaptace nebyly zdaleka tak statické jako začáteční cviče-
ní. V úvodu jedné z nich jsem se se třemi kolegyněmi stala strojem na lis 
papíru. Od autorů vyšel požadavek po strojovosti vyjádřené pohybem 
a zvukem, načež následovalo hledání konkrétních pohybů paží, kroků 
a zvuků vycházejících z rytmu opakujících se vět: „Třicet pět let lisuju 
papír. Třicet pět let lisuju papír. Třicet pět let lisuju papír.“ chvíli poté 
už jsem ztvárňovala postavu Hanťova strýce. se zesnulou maminkou 
coby zosobněnou vzpomínkou a pracovníkem krematoria jsme usedli 
na židle v různých rozích jeviště a postupně navazovali tři oddělené dia-
logy s Hanťou, za kterým jsme vykročili do prostoru. Také zkoušení této 
části bylo naplněno zmiňovaným jevištním hledáním, zejména rozmís-
tění herců na scéně a jejího nasvícení, dále způsobu řeči a opět stylizace 
pohybu. Úskalím se stalo, že v adaptacích nevystupovali všichni účast-
níci workshopu a spolupráce v rámci zkoušení probíhala nejčastěji mezi 
aktéry a vedoucími. Druhou ze zmíněných funkcí, která byla prakticky 
režijní, zastával po největší část dílny také vedoucí pedagog. lze to vní-
mat jako spontánní a pochopitelné, pro zbývající studenty, kteří v kon-
krétní scéně nevystupovali, to však mohlo být frustrující. Z jejich strany 
bylo těžké se zapojit, dle mé zkušenosti se totiž tvorba točila kolem 
„hereckého nabízení“ vystupujících aktérů. Připomínky vedoucího byly 
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častokrát požadavky na preciznější herecké provedení, což bylo značně 
náročné také pro nás účinkující, jinak nezkušené herce.

 Další z adaptací stála na Hanťově vzpomínání na dávnou lásku 
Mančinku a kamarády kanálpucry, bývalé univerzitní profesory. autoři 
požadovali, aby byl Hanťa ztvárněn civilně a vzpomínková atmosféra 
se přenesla do snového pomalého pohybu postav, o nichž hovořil. Jako 
dva kanálpucři jsme se s kolegyní stylizovanými pohyby zvedaly ze země 
a rodily se v Hanťových vzpomínkách. V nich jsme mohly začít tanco-
vat pomalý abstraktní tanec s jeho vytouženou dívkou z mládí, která 
se na okamžik objevila na scéně a v zápětí zase zmizela jako prchavá 
vracející se vzpomínka. k výsledné stylizaci jsme dospěli až po mnohém 
opakování a hledání na základě požadavků režisérů a hereckého nabí-
zení výrazových prostředků. Zkoušení se postupně proměnilo ve velmi 
intenzivní herecké napojení a partnerství. Vnímala jsem i ten sebemenší 
fyzický signál kolegyň – nasměrování kroku, otočení dlaně, pootočení 
hlavou. Takovéto okamžiky byly naplňující, zvláště když autoři vnímali, 
že jsme pohyby souzněly s textovým obsahem. Navzdory této zajímavé 
herecké zkušenosti považuji za podstatnější fakt, že ve chvílích zkouše-
ní nešlo o přemýšlení nad texty adaptací jako takovými a nedocházelo 
ke změnám již připraveného. Tvořilo se na úrovni hereckého, či přes-
něji pohybového rozehrávání, což se ukázalo jako největší úskalí celého 
workshopu. 

koncept byl zpočátku původcem rozčarování a reakcí na něj byla 
snaha studentů diskutovat o Hrabalových jazykových prostředcích, 
charakteru hlavní postavy novely i zrcadlení spisovatelova života v jeho 
literárním díle. Tyto otázky na workshopu od vedoucího v průběhu ne-
zazněly, což některé účastníky vedlo k pochybnostem, zda byly při tvor-
bě adaptací autory vůbec zodpovězeny a zda se z Hrabalova textu nestal 

pouhý materiál použitý ve zvolené koncepci tvorby adaptace. Z diskuze 
však již druhý den sešlo, snad proto, že nebyla podstatou workshopu, 
a tudíž nebyla systematicky vedena. Dle mého k jejímu konci přispělo 
také to, že workshop měl být zakončen veřejnou prezentací. Ta vždy 
způsobí tlak, který v tomto případě vedl ke snaze nazkoušet výstupy, 
které by byly v poslední den prezentovatelné (a nyní mluvím z pozice 
aktérky vystupující ve všech adaptacích).

s vědomím toho, že nebylo dopředu známo, kolik herců, režisérů, 
scénografů či teoretiků se workshopu zúčastní, se zaměření studentů, 
v drtivé většině teoretické, nakonec stalo důležitou okolností. Otevřeně 
přiznávám, že samotný proces mi byl díky profesoru Pavisovi i práci 
s dalšími účastníky velmi příjemný a oceňuji, že byl z hlediska naplňo-
vání jevištních tvarů výsostně tvůrčí. Nicméně, co se týká proniknutí 
do Hrabalova textu a úvah o adaptaci, byla pro mě nejzásadnější doba 
příprav mimo dílnu, zejména četba studií, které se věnovaly adaptaci 
po teoretické i praktické stránce a obsahovaly různé adaptační přístupy 
i návodné příklady. Veřejné prezentování několika minutových vý-
stupů za sebou ukázalo, že přemýšlení dvojic o dílčích kapitolách bylo 
různorodé a adaptace byly skutečně každá jiná, uplatnila se tedy snaha 
přemýšlet o jevištních tvarech podle obsahů dílčích kapitol. Profesor 
Pavis se snažil, aby výsledná prezentace ukázala především zvolený 
přístup k adaptaci a stala se nahlédnutím do procesu zkoušení. Z reakcí 
diváků ale bylo zřejmé, že jim bylo zatěžko rozpoznat metodický přístup, 
podle kterého jsme pracovali. a stejně tak i pro nás účastníky nebylo 
lehké mluvit o konceptu workshopu s jistotou a přesvědčením. V koneč-
ném důsledku se tak ukázalo, že se praktická dílna stala spíše scénickou 
propedeutikou. 
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aUTOrka_BarBOra FOrKOvIČOvá Galerie aMU vo svojich 
priestoroch momentálne 
vystavuje znehodnotené 
fotografie. nech to znie 
akokoľvek zvláštne, 
výstava s názvom Živel 
naozaj tematizuje 
zhubný vplyv živlu, 
konkrétne vody, na 
fotografické umenie. 
využíva na to snímky 
geografa J. v. Daneša, 
ktoré boli poškodené 
povodňami v roku 2002. 
S rovnakým dôrazom 
však vyzdvihuje aj prácu 
reštaurátorov, ktorí sa 
na záchrane fotografií 
podieľali.

Pozitívne 
následky 

negatívnych 
udalostí výstava, ktorá vznikla v rámci spolupráce katedry fotografie faMU, Masa-

rykovho ústavu a archivu aV čr, pozostáva z osemdesiatich snímok s rôz-
nym stupňom poškodenia. Všetky pochádzajú od Jiřího Viktora Daneša, 
náruživého cestovateľa, ktorý veľkú časť svojho života strávil na rôznych 
výpravách. Po tom, čo v rokoch 1920 – 1922 pôsobil ako československý 
generálny konzul v austrálskom sydney, s manželkou navštívil krajiny 
ako napríklad Nový Zéland, fidži, samou, či Havaj. Vďaka jeho vášni pre 
fotografovanie zo svojich ciest mohol podávať svedectvá nielen prostred-
níctvom zápiskov (ktoré publikoval vo forme niekoľkých kníh), ale aj 
pomocou obrazového materiálu. Jeho hlavným záujmom bola geografia, 
preto na väčšine svojich snímok zachytil prírodu vzdialených krajov, 
no pozornosť venoval aj domorodým obyvateľom či ich zvykom. Daneš 
tragicky zahynul počas výskumnej cesty do Usa v roku 1928. Veľkú časť 
jeho fotografickej pozostalosti potom v roku 1966 odkúpil Ústřední archiv 
čsaV (dnes Masarykův ústav a archiv aV čr). žiaľ, práve tieto archívy 
boli poškodené záplavami v roku 2002. Je až paradoxné, že dielo geografa 
nadšeného pre prírodné sily, podľahlo práve ničivému vodnému živlu.

fotografie sú na výstave zoradené od najpoškodenejších až po tie úpl-
ne zachovalé. Toto usporiadanie návštevníkovi v určitom zmysle umož-
ňuje prejsť cestu objavovania, a to hneď na niekoľkých úrovniach. Jednou 
z nich je odkrývanie práce samotného Daneša. Od fragmentov a ťažko 
lúštiteľných výjavov sa dostávame až ku krásnym obrazom, ktoré vďaka 
výraznému kolorovaniu neraz pôsobia ako diela výtvarného umenia. 
Prírodné scenérie striedajú zábery obyvateľov krajín, obzvlášť výrazne 
vyvstávajú momentky z rôznych spoločenských udalostí či osláv, kde 
je doslova citeľná esencia začiatku dvadsiateho storočia. Z dnešného 
pohľadu sa obrazy môžu zdať už ako rozprávkové. Pripomínajú časy, 

ŽivEL
J. v. Daneš 
a tichomoří
galerie AMU
Kurátorky: Štěpánka 
Borýsková a Petra 
tomsová
Prostorové řešení: 
oldřich Morys
grafika: Jan 
Slabihoudek   
výstava trvá  
od 31. 1. – 4. 3. 2018
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keď  vzdialené miesta ešte len začínali byť objavované dobrodruhmi 
a cestovateľmi. ich neprebádanosť v sebe nesie závan exotiky a vzruše-
nia. Je lákavé nechať sa unášať pestrofarebnými zábermi a predstavovať 
si českého geografa, ako sa potuluje po neznámych krajinách a doku-
mentuje toto prostredie, aby ho mohol neskôr priblížiť svojim krajanom. 

Ďalšou sférou, ktorú môže návštevník výstavy odhaľovať, je technoló-
gia fotografie. súčasťou pozostalosti J. V. Daneša boli pozitívy na papie-
rovej podložke, sklenené negatívy a diapozitívy. Pre človeka neobozná-
meného s históriou a vývinom fotografie je to vlastne aj taká menšia 
lekcia. (iste ste správne uhádli, že sama sa radím do tejto skupiny, teda 
už len z úžasu nad objavením existencie sklenených diapozitívov žijem 
do tejto chvíle.) Dozvedáme sa, že vystavené fotografie sú reprodukciami 
originálnych sklenených diapozitívov, teda že ide o tlač na transparentnú 
fóliu. Je fascinujúce vidieť, ako sa reštaurátorom podarilo obrázky „zre-
habilitovať“ a zachrániť. Navyše, vplyv vody a neskôr vzniknutej plesne 
fotografie v niektorých prípadoch dokonca dotvoril. Tak napríklad 
čiernobiele diapozitívy nabrali odtiene rôznych farieb. Vodou ohlodané 
okraje zo snímok vytvorili akoby malý kúsok skladačky, ktorú si divák 
môže pomocou fantázie doplniť sám. Príroda tak do fotografií doslova 
vstúpila a dielam dodala svoj posledný vklad, tzv. „final touch“.

Hovorí sa, že všetko negatívne má svoje pozitíva. Dovolím si tvrdiť, 
že je tomu tak aj v prípade poškodenia diela J. V. Daneša. samozrejme, 
niektoré z fotografií sú už navždy stratené – tam asi pozitíva nenájdeme. 
avšak na tých ostatných môžeme sledovať jedinečný vplyv prírody na 
ľudský výtvor a uvedomiť si jej moc, rovnako ako uvažovať nad neustále 
balansujúcim vzťahom medzi človekom a prírodou.

 DAMU DAILY RUTINE 3. 
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Byla by jistě velká škoda v Hybris ukončit rubriku 
Dialogy poté, co vznikly rozhovory s pedagogy, 
absolventy a studenty všech kateder DaMU. vždyť 
i na opačné straně Karlova mostu jsou na jedné 
z fakult naší školy obory, které se věnují divadelní 
tvorbě! S redakcí jsme se proto rozhodli vyzpovídat 
i členy dalších kateder. začínáme s pedagogy Katedry 
nonverbálního divadla – se živelnými muži plnými 
elánu, kteří zcela vyvracejí zobecnělá tvrzení o tom, 
že je pantomima zkostnatělá. Prvním z nich je vedoucí 
katedry doc. Mga. adam Halaš, Ph.D., druhým Mgr. 
štefan capko a třetím Mga. Tomáš Kasprzyk. 

snažíme se z katedry 
vytvořit moderní 
platformu pro současné 
nonverbální divadlo. 
Uvidíme, jak to dopadne!

dialogy

aUTOrka_Tereza šaFářOvá

1
z jakého důvodu vznikl 
na HaMU v roce 1975 
obor choreografie pan-
tomimy – vůbec první 
obor, který se u nás ce-
listvěji věnoval výuce 
pantomimy na akade-
mické úrovni? 
 A.H.  souviselo to s tím, 
že se v této době na čes-
ké scéně vytvořila silná 
pantomimická skupina 
v Divadle Na zábradlí sou-
středěná kolem ladislava 
fialky. Zároveň začali pan-

tomimu zřetelně rozvíjet 
i další skupiny umělců, 
jako například Pantomima 
alfréda Jarryho pod vede-
ním ctibora Turby, Borise 
Hybnera nebo richarda 
rýdy, kteří tvořili jakousi 
„opoziční mimickou vlnu“ 
oproti klasickému stylu 
pantomimy, kterou repre-
zentovala fialkova skupi-
na. Všechny tyto skupiny 
v té době pantomimu velmi 
zpopularizovaly a objevo-
valo se čím dál víc zájemců 
o její studium. kromě 
určité dílčí výuky na ta-
nečních konzervatořích 
se ale pantomima nikde 
nevyučovala. Právě ladi-
slav fialka se začal snažit 
o to, aby byla pantomima 

povýšena na akademickou 
půdu. Nakonec na HaMU 
na katedře tance založil 
obor choreografie panto-
mimy, čímž vlastně položil 
základy k budoucí výuce 
pantomimy na aMU.

Čím si odůvodňujete, 
že Katedra nonverbální-
ho divadla stále existuje 
v rámci HaMU? nemys-
líte si, že by stejně dobře 
mohla fungovat i pod 
DaMU? 
 A.H.  Myslím, že v sou-
časné době by tato kate-
dra klidně mohla být na 
DaMU, ale své vazby má 
samozřejmě primárně 
k HaMU. Její zařazení pod 
tuto fakultu vyplývá pře-

HisToriE KATEDry:
„v roce 1975 vznikl na Katedře tance samostatný studijní obor choreogra-
fie pantomimy, jehož zakladatelem a vedoucím pedagogem byl český mim 
ladislav Fialka. Po Fialkovi přebral vedení oboru ctibor Turba, který v roce 
1992 na HaMU založil samostatnou Katedru nonverbálního a komediálního 
divadla a vedl ji až do roku 1999. Turba pokračoval v rozvoji oboru po Fialkovi 
a přišel s širší koncepcí nonverbálního divadla a komedie. v roce 1999 vedení 
katedry přebral Boris Hybner, který byl jejím vedoucím až do roku 2010. Pod 
jeho vedením se výuka zaměřila na základní žánry mimického divadla – panto-
mimu, clownerii a grotesku – a název katedry byl roku 2009 změněn na Kated-
ru pantomimy. v roce 2010 se do vedení katedry dostal adam Halaš, který toto 
místo zastává dodnes. Pod jeho vedením se Katedra pantomimy přejmenovala 
na Katedru nonverbálního divadla, na níž se pedagogové ve výuce zaměřují jak 
na základní žánry, tak i na další současné žánry mimického divadla, jako jsou 
fyzické divadlo a nový cirkus.“
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devším z toho, že byla pan-
tomima propojována, a to 
zvláště v začátcích, tedy 
v období fialkovy skupiny, 
s tancem a hudbou. V sou-
časné době je pantomima 
dále s těmito obory spjata, 
ale zároveň už delší dobu 
sílí tendence směřovat ji 
spíše k fyzickému divadlu. 
U nás na katedře učíme 
studenty techniky součas-
ného tance i klasiku, ale 
tím hlavním proudem je už 
herectví v současném non-
verbálním divadle.

název katedry se v prů-
běhu let několikrát měnil 
vždy podle toho, jakým 
směrem se rozhodli její 
jednotliví vedoucí smě-
řovat. Od roku 2016, tedy 
za vašeho vedení, nese 
katedra jméno Katedra 
nonverbálního divadla. 
co je pro vás nonverbální 
divadlo?  
 A.H.  Nonverbální divadlo 
je pro mě především au-
torské a fyzické divadlo. 
V současnosti je to podle 
mě z hlediska výuky obor, 
který má přesahy jak na 
DaMU, tak na HaMU, čili 

zahrnuje v sobě různé di-
vadelní, taneční a hudební 
žánry. Já osobně ho nevi-
dím jako vyhraněný, zcela 
samostatný obor.

na jaké z výrazných 
osobností z historie ka-
tedry ve své koncepci 
navazujete? 
 A.H.  Odkazuji se na ctibo-
ra Turbu, který na katedře 
výrazně pracoval s fyzic-
kým divadlem, filmem, 
s objekty, se site specific 
a moderní clownerií. Záro-
veň mě ovlivnil Boris Hyb-
ner, který zde prosazoval 
grotesku a clownerii.  

Kladete při přijímacích 
zkouškách důraz na to, 
jestli mají uchazeči něja-
kou předchozí zkušenost 
s oborem, nebo naopak 
vůbec? 
 A.H.  Přibližně polovina 
uchazečů už je na přijíma-
cích zkouškách v podstatě 
připravena. rozhodně to 
ale není podmínkou úspěš-
ného přijetí! Jsme trochu 
specifičtější obor než 
například činohra, tudíž 
uchazeči mají často něja-

kou zkušenost, například 
z workshopů, dílen a lekcí 
pohybových nebo cirku-
sových disciplín, které si 
sami vyhledávají. často 
také spolupracují s růz-
nými divadly, která mají 
blízko k fyzickému nebo 
vizuálnímu divadlu. ale je 
tu samozřejmě i druhá po-
lovina těch, kteří zkušenost 
nemají a pouze se teoretic-
ky zajímají o komediální 
žánry nebo pantomimu. 
Nikdo z uchazečů ale ne-
může mít výraznější zkuše-
nost ze studia těchto žánrů, 
jelikož se obecně v rámci 
středního školství, kromě 
dílčí výuky při tanečních 
či divadelních oborech na 
konzervatořích a Vyšší 
odborné škole herecké, 
pantomima jako samostat-
ný obor nikde nevyučuje. 
Na druhou stranu je zají-
mavé, že mnoho našich ab-
solventů se soustředí právě 
na výuku a rekonstrukci 
metodiky nonverbálního 
divadla na základních umě-
leckých školách a konzer-
vatořích. Jde jim především 
o to, aby u studentů rozví-
jeli určitou komediálnost, 
fantazii a pohyb jinak než 
pouze tancem. 

Myslíte si, že mají absol-
venti vašeho oboru po 
absolutoriu dobré uplat-
nění? 
 A.H.  Nabídka našeho obo-
ru je dost široká a neustále 
přemýšlíme nad tím, jestli 
je to dobře, nebo špatně. 
každopádně se ukazuje, že 
všichni naši absolventi se 
uživí v oboru, ať už pracují 
například jako zdravotní 
klauni nebo učí na ZUŠ či 
konzervatořích. často také 
zakládají vlastní soubory 
nebo účinkují v soubo-
rech, které se v oboru již 
výrazně etablovaly, jako 
například spitfire compa-
ny, squadra sua, Holektiv 
atd. Někteří z nich také 
pracují jako dramaturgové 
uměleckých prostorů, jiní 
se věnují tvorbě pro dětské 
publikum. 

Jak jste se vy osobně do-
stal k pantomimě? 
 A.H.  Pantomima mě 
začala přitahovat už bě-
hem studií na Gymnáziu 
v chomutově, kdy jsem se 
zajímal o různé kurzy pan-
tomimy a soubory, které se 
jí věnovaly. když jsem poté 
studoval v Praze na lékař-
ské fakultě, navštěvoval 
jsem všemožné kurzy pan-
tomimy nebo výuku pan-
tomimy na konzervatoři 

Jaroslava Ježka, kde se ještě 
tenkrát dala studovat. Hrál 
jsem také v mnoha projek-
tech mimického a kome-
diálního divadla. Zajímalo 
mě groteskní klaunství, 
improvizace, moderování 
a vizuální divadlo. V roce 
1998 jsem založil v kině 
aero Festiválek Jsem spoko-
jenej, který se orientoval 
především na pantomimu 
a improvizaci. Vystupo-
vali na něm zejména stu-
denti a absolventi DaMU 
a HaMU. V roce 2014 jsem 
uspořádal jeho poslední 
– 36. ročník. Účinkovali 
na něm například Vosto5, 
cirk la Putyka, squadra 
sua a další. V jednom ve-
čeru měli diváci možnost 
vidět několik krátkých 
představení na společné 
téma, která byla originální 
a často improvizovaná.

co vás přivedlo k tomu, 
že nonverbální divadlo 
vyučujete?
 A.H.  Myslím si, že jsem 
měl vždy dobré organi-
zační a dramaturgicko-
-programové schopnosti. 
Šestnáct let jsem vedl ex-
perimentální prostor NOD 
a vytvářel jsem jeho dra-
maturgii, v níž hrálo prim 
právě nonverbální divadlo. 
Za tu dobu jsem potkal 

mnoho zajímavých lidí 
a viděl jsem spoustu inspi-
rativních představení u nás 
i v zahraničí. říkal jsem 
si, že bych chtěl vytvářet 
podobný prostor pro non-
verbální divadlo i v rámci 
akademické půdy. snažím 
se z katedry společně se 
svými kolegy vytvořit mo-
derní platformu pro sou-
časné nonverbální divadlo. 
Uvidíme, jak to dopadne! 

2
co pro vás představuje 
pantomima? 
 Š.C.  Pantomima mi roz-
hodně nepřijde stará nebo 
zkostnatělá, jako hodně 
lidem dnes. Vidím ji jako 
deštník, který se rozevírá 
nad mnoha styly, které 
čerpají z výrazu těla. Je to 
komplexní pojem, který 
zastřešuje mnoho veskrze 
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divadelních, tanečních až 
cirkusových stylů. Do pan-
tomimy patří například 
tělesný mimus, iluzivní 
mim, čistý mim, clowne-
rie, groteska, prostě všech-
ny obory, v nichž je hlavní 
vizuální složka a pohyb, 
který vypráví. Je to rodina 
stylů, do níž patří napří-
klad i break dance nebo 
street dance. 
lidé často říkají, že pan-
tomima je umění pohybu, 
ale umění pohybu je ta-
nec. Pantomima je umění 
postoje, a ten postoj je 
společný mimovi i herci. 
když herec postoj nepou-
žívá, tak je postava, kterou 
hraje, nečitelná. Najednou 
je příliš obecná a zůstanou 
z ní například pouze slova. 
Myslím si tedy, že by každý 
herec měl znát základy 
mimu, a nejen rytmiku 
a koordinaci pohybu. 

 Jak vzpomínáte na svá 
studia na zdejší katedře 
a v čem se lišilo její vede-
ní od toho dnešního? 
 Š.C.  Na katedře, která 
v té době nesla jméno kate-
dra nonverbálního a kome-
diálního divadla, jsem stu-

doval mezi lety 1993 – 1997, 
čili za vedení pana ctibora 
Turby. Zásadní rozdíl byl 
v tom, že se zde vyučo-
valo tzv. projektovým 
systémem, to znamená, že 
všechny ročníky pracovaly 
s profesorem Turbou na 
jednom projektu, a přitom 
měly svoje individuální 
technické předměty. 

Později jste se na katedře 
začal profilovat i jako 
pedagog…
 Š.C.  Na katedře jsem začal 
učit za vedení Borise Hyb-
nera a podílel jsem se zde 
na vytvoření tzv. stylového 
modelu vyučování, podle 
kterého se v okleštěné po-
době na katedře učí dodnes. 
spočívá v tom, že studenti 
v jednotlivých ročnících 
procházejí různými styly. 
Nejprve jsou to styly s pev-
nými pravidly, od nichž 
v pátém ročníku dochází 
ke svému autorskému 
tvaru. V prvním ročníku 
se učily všechny styly čis-
tého mimu, jako například 
tělesný mim. Ve druhém 
ročníku clownerie jako 

první malý autorský tvar, 
kdy studenti hráli už určitý 
charakter a s maskou, poté 
commedia dell’arte, maska 
a groteska a na závěr au-
torský projekt. Dnes už se 
neučí například commedia 
dell’arte ani maska.

v současné době vyuču-
jete clownerii ve druhém 
ročníku. Čím vás tato 
disciplína přitahuje? 
 Š.C.  clownerii učím od 
roku 1999 a od té doby mi 
pod rukama prošlo přibliž-
ně dvě stě padesát klaunů. 
klaunský nos má tu magic-
kou moc, že otevře člověku 
srdce a odhalí v něm jednu 
skutečně dobrou komickou 
figuru, kterou je jeho ori-
ginální smysl pro humor. 
Právě to se studenty ve 
druhém ročníku krok za 
krokem objevujeme od 
prvních krůčků, od nasa-
zení nosu - „té nejmenší 
masky na světě“. Proč je to 
zrovna nos, který dokáže 
člověka otevřít? Proč ne 
třeba brada nebo oko? Tuto 
otázku si klademe, a když 
jsou studenti šikovní a pra-
covití, můžeme postupně 
dojít až k nějakému diva-
delnímu tvaru. 

Čeho si u uchazečů vší-
máte na přijímacích 
zkouškách nejvíce? 
 Š.C.  Já osobně si u jed-
notlivých uchazečů nejvíce 
všímám smyslu pro humor. 
Talentové zkoušky jsou 
ale velmi křehká a složitá 
alchymistická záležitost. 
Věřím však, že talent se 
nakonec vždy prosadí!

Pozorujete u svých stu-
dentů na zdejší katedře 
nějaký posun v tom, 
kam chtějí směřovat? 
Tíhnou například k dnes 
populárnímu novému 
cirkusu? 
 Š.C.  Nejprve bych rád 
upozornil na jeden rozdíl. 
Pokud se bavíme o pan-
tomimě a novém cirkusu, 
musíme rozlišovat tělo 
akrobatické, které vzešlo 
ze sportu, a tělo poetické, 
které má právě mim. Dalo 
by se říci, že tělo akrobatic-
ké je schopné nás odlehčit 
od přízemnosti, vyletět 
kamsi, odlepit se od země 
a pokořit gravitaci. Tělo 
tanečníka je mrštné a silné. 
Tělo poetické je naopak 
křehké a mim jím vyjad-
řuje jemné stavy na hraně 
mezi životem a smrtí, mezi 
svědomím, trestem, zloči-
nem, myšlenkou, hříchem. 
každé z těch těl má svůj 
úkol a každé z nich spolu 

může tvořit drama a je 
o něj větší nebo menší zá-
jem.  Zájem o nový cirkus 
tady určitě je, ale musíte 
na to mít připraveného 
interpreta, což mim z naší 
katedry není. 

Jak je to se studiem pan-
tomimy na vysokých 
školách na Slovensku, 
odkud pocházíte? 
 Š.C. když se v roce 1993 
rozdělilo československo, 
tak jsem hrál pantomimu 
nejdříve s amatéry, poté 
i v profesionálním divadle 
a potom jsem ji chtěl studo-
vat. Přihlásil jsem se tedy 
na zdejší katedru (druhou 
možností byla v čechách 
konzervatoř Jaroslava Jež-
ka), protože na slovensku 
žádná taková nebyla a není 
dodnes. Jediné, co na slo-
vensku stále funguje, je ši-
roké hnutí amatérů, jehož 
součástí jsem byl už i já. 

Jaké si myslíte, že mají 
studenti vašeho oboru po 
škole uplatnění? 
 Š.C. Nejdříve musí být 
dobří ve svém umění, a po-
tom se musí chtít prosadit. 
kdo si co utrhne, to bude 
mít. Musí se snažit sami, 
venku za dveřmi školy na 
ně nikdo nečeká!

3
Jaké důležité zkušenos-
ti vám předal váš otec, 
známý slovenský mim 
Miroslav Kasprzyk, v je-
hož Studiu pantomimy 
působíte? Těžíte z těchto 
zkušeností stále napří-
klad ve své pedagogické 
činnosti?
 T.K.  Byl to právě otec, 
který mě přivedl k panto-
mimě, když mi bylo asi pět 
let. ani mě, ani bratra ale 
nenutil do toho, abychom 
v tomto oboru pokračovali. 
Právě tím, že nás nenutil 
a my jsme viděli, že je to 
zábavné, tak jsme do toho 
sami „zabředli“. Pantomi-
mě se vlastně i nyní věnuji 
především proto, že je to 
pro mě zábava a tvořivý 
obor, který podporuje ima-
ginaci. 
Otec mi rozhodně předal 
spousty zkušeností jak 
hereckých, tak pedago-
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gických. Je to samouk. 
Myslím, že to byl Boris 
Hybner, který ho nazval 
„samorostem z Podtater“, 
protože on má doopravdy 
svůj styl a pantomimu 
vyučuje především zábav-
nou formou, čímž jsem se 
hodně inspiroval. Zároveň 
klade důraz nejen na tech-
niku pantomimy, ale také 
na herectví, které se skrý-
vá pod ní, z čehož se opět 
snažím vycházet ve svých 
hodinách i já. 

Myslíte si, že na vašem 
stylu během studií na 
zdejší katedře byl znát 
vliv otce? 
 T.K.  Určitě ano, otce tady 
na katedře hodně lidí zna-
lo. Mezi mnou a pedagogy, 
kteří mě učili, vznikl tako-
vý menší boj, protože na 
mně viděli vliv otce, jeho 
techniky, jeho herectví, 
a to mě samozřejmě netě-
šilo. Já jsem si to ale vůbec 
neuvědomoval, myslel 
jsem si, že už mám svůj 
vlastní styl, což ale nebyla 
úplně pravda. až během 

studií na zdejší katedře 
jsem se začal technicky 
zdokonalovat a dostal jsem 
se do vlastních pohybových 
slovníků a své interpre-
tace. 

co považujete za nej-
důležitější schopnost 
potenciálního uchazeče 
o studium na vaší kated-
ře? Čeho si například vy 
osobně nejvíce všímáte 
během přijímacích zkou-
šek? 
 T.K.  Mě nejvíc zajímá to, 
jestli je v člověku „jiskra“ 
– jestli ho ten obor baví, 
jestli se mu chce věno-
vat. Nedbám ani tak na 
techniku, jako na vnitřní 
prožitek, vnitřní život, 
který uchazeči dokážou 
dát postavě, což se u nich 
poté snažím zdokonalovat 
i v rámci výuky, pokud jsou 
tedy přijati.

Pravidelně také vyu-
čujete v rámci různých 
festivalových workshopů 
pantomimu děti.  v čem 
je podle vás rozdílný pří-
stup k těmto disciplínám 
u dětí a dospělých, když 
se je učí? 

 T.K.  Právě to, že vyučuji 
i děti, mě vedlo k tomu, 
abych se nesoustředil 
primárně na techniku, 
ale na již zmíněný vnitřní 
prožitek. Naučil jsem se, že 
v jejich případě není možné 
dokonale naučit techniku, 
protože potom to zase dlou-
ho nedělají. Proto se hodně 
zaměřuji na to, aby děti 
především hrály. Dítě má 
oproti dospělému výhodu 
v tom, že tolik nepřemýšlí. 
Díky tomu se dokáže do-
konale ponořit do situace, 
umí daleko lépe vidět něco 
imaginárního a přizpůsobit 
tomu své jednání. Zajímá 
mě právě to, že děti jednají 
v nějaké představě, a ne že 
nám pouze ukazují, že něco 
dělají. Nechci po nich, aby 
například pohybem rukou 
ukazovali, jak se pohybují 
po zdi, ale daleko cennější 
je pro mě to, když tu zeď 
zahrají pohledem. Zajímá 
mě především herecká 
akce, technika se v této 
chvíli stává neviditelnou, 
což požaduji i po svých 
studentech zde na katedře. 
chci, aby se jejich technika 

stala neviditelnou na hodně 
vysoké úrovni, děti mají ale 
oproti nim výhodu v tom, 
že se z toho díky své buj-
nější fantazii mohou více 
„vylhat“.

všímáte si u studentů na 
zdejší katedře nějakého 
posunu v tom, kam chtějí 
směřovat? 
 T.K.  To je velmi individu-
ální záležitost, což je vidět 
na každém ročníku. každý 
ze studentů má rád něco 
jiného, má jiné dispozice. 
Myslím, že naše katedra 
splňuje hlavně to, že před 
studenty rozprostře celou 
škálu nonverbálního diva-
dla, která jim je k dispozici, 
oni si zkusí všechno a po-
stupně zjistí, k čemu je to 
táhne víc. Zdejší katedra 
v podstatě nevychovává 
nějaké konkrétní umělce. 
Je na každém studentovi, 
jestli se například naučí 
všechny disciplíny, co se 
zde vyučují, a půjde tzv. 
„po povrchu“, nebo se na 
něco zaměří konkrétně. 

nemáte pocit, že v non-
verbálním divadle chybí 
erudovaní teoretici a kri-
tici?
 T.K.  ano, mám. V sou-
časné době bohužel už 
příliš nepublikuje ani paní 
Petišková (pozn. redakce – 
PhDr. ladislava Petišková 
je pedagožka historie a te-
orie pohybového divadla 
na HaMU a konzervatoři 
Duncan centre, publicistka 
a teoretička pohybového 
divadla). když si občas 
zveme kritiky na předsta-
vení, tak to jsou především 
ti taneční, velmi zřídka 
divadelní, z jejichž recenzí 
ale často cítím, že v non-
verbálním divadle nemají 
příliš dobrý přehled, ztrácí 
se v něm a nedokážou ho 
uchopit. rozhodně jim ale 
jejich práci neulehčuje 
to, že v našem oboru není 
jasně ukotveno žádné zá-
kladní pojmosloví. Těžko 
se dohledává terminologie, 
proto si myslím, že náš 
obor je stále hodně „under-
groundový“. Zároveň mám 
ale pocit, že mnoho kritiků 
na pantomimu stále pohlíží 
zastarale, přitom je to stále 
se vyvíjející obor. Z mého 
pohledu by rozhodně bylo 
potřeba vychovávat kri-

tiky se širším přehledem, 
kritiky, kteří se neorien-
tují pouze na jisté druhy 
divadla. Například operní 
zpěvák už dnes také nemů-
že pouze dobře zpívat, ale 
musí i dobře tančit a hrát…
Teď je doba, v níž se po 
každém umělci vyžaduje 
jakási nadstavba, tak proč 
ne po kriticích? 



tvorbahybris 5352

(bez názvu)
autorka_Marie Topolová

tvorba

Ještě několikrát slunce dá uzrát 
obilí, ještě několikrát se země zbarví 
spadaným listím, ještě několikrát 
zamrzne řeka a sníh uspí poslední 

podzimní květy, ještě několikrát se rozpučí 
pupeny. Ještě několik let, několik prchli-
vých mrzutých let a budu jako moje sestra. 

Šestiletá elíša seděla v hebké trávě jejich 
budoucího jablečného sadu. stromečky 
byly ještě maličké a jako by se bály přichá-
zející zimy, jejíž dech byl už cítit všude ko-
lem. Hrbily se, a když se k nim přiblížila, 
jako by slyšela jejich starostlivé šepotání.

 Jedna, dva, tři. a s každým dalším 
skokem přes švihadlo podzimní noc sílila 
a něžně a zároveň zprudka přebírala vládu 
nad jejím světem, jejím jablečným sadem.

stella, o celých jedenáct let starší, 
vyhublá a pořád malátná s prazvláštním 
druhem divokosti, jenž nebyl zřejmý, ne-
podobal se divokosti šelmy, nebyl nenasyt-
ný. Byla to kultivovaná divokost, laskavá, 
ale nekompromisní. Divokost, co tiše 
sídlila v srdci a spolu s krvinkami putovala 
tělem v neochvějné pravidelnosti a řádu. 

Ještě několikrát slunce dá uzrát obilí, 
ještě několikrát se země zbarví spadaným 
listím, ještě několikrát zamrzne řeka 
a sníh uspí poslední podzimní květy, ještě 
několikrát se rozpučí pupeny. Ještě několik 
let, několik prchlivých mrzutých let 
a budu jako moje matka. 

stella odemykala dveře domu, jejich 
království, kterému zatím chyběla část stře-
chy, chatrné království jejich skromného 
rodinného života. Bylo kousek po dvanácté 
a měsíc se na ni koukal přímo, chladně 
venku a konejšivě, když se na něj dívala 
ze svého střešního okna. častokrát lehávala 
na podlaze a dívala se na tu zářivou bulvu 
noci, jako by se dívala noci do oka. a v těch 
chvílích, ve chvílích mezi spánkem a po-
tutelnou noční bdělostí, vnímala nejvíce 

prázdnotu. Prázdnotu, která ji obklopovala 
všude kolem. Prázdnotu obří zahrady, kde 
si jen občas hrála elíša a dva jejich psi, 
prázdnotu ulic jejich městečka, ulic, které 
lemovaly zprava i zleva obří sosny a i jejich 
koruny jako by byly prázdné, jako by i ty 
stromy chtěly vyrůst jinde. Vnímala bolest-
nou prázdnotu svých útrob. Přála si něhu 
a plnost. Volaly po ní její dlaně, její plné rty 
i její klín.

Jedna, dva, tři. Matka vyklepla pomalu 
a zlehka, mechanicky naučeným pohybem 
tři vejce do mísy, dnes byla neděle a pekl 
se koláč. a s každou přísadou jako by den 
sílil. Děti spaly, otec už venku pracoval. 

Třicet sedm let, však také bývala krás-
ná, však i ona napínala svůj zrak k obloze 
a ptala se na otázky, na které nebyly odpo-
vědi nikde na světě. Však i ona sála šťávu 
plodům země, i ona dávala dřív pít. Dnes 
ale byla její kůže bez lesku a oči zšedly, 
stáří ji chytlo a uštklo o tolik dřív, budila 
se každý den časně zrána, v polospánku 
hledala v posteli svého muže. kolikrát 
plakala, tiše a tajně, aby ji děti ani muž 
neviděli, však věděla, že vše, co on dělá, 
dělá pro ni, pro stellu, pro elíšu, kolikrát 
chtěla ten dům spálit a dát spát svým noč-
ním můrám. Jenže odvaha jí chyběla, a tak 
pekla koláče, sedávala na verandě a vařila 
muži maso. čekala a čekala už deset let.

elíša byla šťastná, proháněla se sady, 
smála se. Šest let, šest krásných let. elíša 
milovala všechno živé, měla dva psy, 
kočku a dokonce si ochočila luční kobylku, 
které říkala stella, po svojí sestře. Šest let, 
dětská duše nevnímá tok času, nevnímá 
ho s tak bolestnou jistotou změn. Dětská 
duše vnímá tok času jen jako růst květin, 
jako oběd, snídani a večeři. elíšin svět byl 
právě tento okamžik, ani ne ten předešlý, 
ani ne ten budoucí.

Otec viděl svoji rodinu z ptačí 

MAriE ToPolová
se narodila v Praze 
roku 1997 a celý život 
prožila v područí 
týhle podivuhodně 
nádherný stvůry. 
Studuje 1. ročník 
scenáristiky na FAMU.

/ povídka
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perspektivy. Pracoval na střeše. často 
vzpomínal na den, kdy na pozemek poprvé 
přijeli. Všude byla jen vysoká tráva, elíša 
ještě nebyla na světě a stelle bylo sedm let. 
Za tu dobu téměř postavil dům. sám, sám 
svýma rukama. 

Jedna, dva, tři a s každou další cihlou 
jako by si soumrak tiše otvíral bran-
ku, jako by se kradl chodbou až do jeho 
ložnice. a čím byl dům pevnější, tím víc 
a víc se mu ztrácely ony. Manželka téměř 
nemluvila, stella vevnitř stárla každým 
dnem o staletí a jeho nejmladší se čím dál 
víc uzavírala do svého světa štěstí, mluvila 
se svými psy víc než se svým otcem. 

Ještě několikrát slunce dá uzrát obilí, 
ještě několikrát se země zbarví spadaným 
listím, ještě několikrát zamrzne řeka 
a sníh uspí poslední podzimní květy, ještě 
několikrát se rozpučí pupeny. Ještě několik 
let, několik prchlivých mrzutých let a dům 
bude stát. a dům bude stát a všechno bude 
jako dřív.

On věřil, už nehořel, ale stále doutnal, 
zatímco jeho žena bez jeho povšimnutí 
tiše, ale zato jistě vyhasínala docela.

a pak stella zmizela, měsíc za střešním 
oknem už ji nekonejšil, chtěla se dotknout 
té zářivé bulvy.

Již několikrát dalo slunce uzrát obilí, 
několikrát už se země zbarvila spadaným 
listím, několikrát zamrzla řeka a sníh 
uspal poslední podzimní květy, již něko-
likrát se rozpučely pupeny. Mezi prsty 
už uběhlo několik let, několik prchli-
vých a mrzutých let. Několik prchlivých 
a mrzutých let a elíša byla jako její sestra. 
a dům skoro stál. a matka dál vařila maso.

ach sestro, sestřičko, proč jsi mě necha-
la samotnou v tom domě ticha? Proč jsi mě 
nechala samotnou, cítím se jak v útrobách 
svého vlastního života. Je tma. Je mi zima. 

silueta otce v zapadajícím slunci, vůně 

vařeného masa, prázdná zahrada, na které 
už nebyl nikdo. Psi dostali vzteklinu, a tak 
je museli utratit.

ach sestřičko, vrhnu se do rybníka, za-
tančím pod koly vlaku a budu tě proklínat. 
Proklínat za to, že jsi mě zde nechala. Jako 
bych tlela se svými psy pod hlínou. Jabloně 
už víc nerostou, snad tuší, že zde není dob-
ré vyrůst. sosny u silnice pokáceli. kočka 
nechce jíst. 

Jedna, dva, tři. Matka vyklepla pomalu 
a zlehka, mechanicky naučeným pohybem 
tři vejce do mísy, dnes byla neděle a pekl se 
koláč. a s každou přísadou jako by se věci 
stávaly zřetelněji a zřetelněji neměnnými. 
elíša spala, otec už venku pracoval.

kam jsi odešla, dceruško moje? a proč 
je všude takové ticho? Proč je všude tak 
hrozné ticho? 

elíša odemykala dveře domu, jejich 
království, království trosek jejich spo-
lečného života. Bylo kousek po dvanácté 
a měsíc se na ni koukal přímo, chladně 
venku a konejšivě, když se na něj dívala 
ze svého střešního okna. častokrát lehá-
vala na podlaze a dívala se na tu zářivou 
bulvu noci, jako by se dívala noci do oka. 
a v těch chvílích, ve chvílích mezi spán-
kem a potutelnou noční bdělostí, vnímala 
nejvíce prázdnotu. Prázdnotu, která ji 
obklopovala všude kolem. Prázdnotu obří 
zahrady, na které byli pohřbeni jejich dva 
psi, prázdnotu ulic jejich městečka, ulic, 
které lemovaly smutné pařezy, co zbyly 
po dávných přesmutných sosnách.  Vníma-
la bolestnou prázdnotu svých útrob. Přála 
si něhu a plnost. Volaly po ní její dlaně, její 
plné rty i její klín.

Jedna, dva, tři a s každou další cihlou 
mizeli ve větší a větší dálce. Matka s elíšou 
v autě a otcův slepý pohled, co už se nikdy 
nepodívá ani na, ani skrz, co bude jen tupě 
zírat do tlamy ticha. stella a její švihadlo. 
rybník. ryby. elíšini psi. Matčiny ruce, 
ruce jeho ženy. když je viděl odjíždět, jako 
by na chvíli umíral, všechna samota světa 
jako by ho píchala do bříšek prstů, jako 
by se mu vrývala do dlaní. a co je samo-
ta? samota je prach z umělé kytky, vlasec 
natažený přes cestu, tichounká melodie 
válečného pochodu, slunce na vrcholcích 
velehor i třpyt velkoměst, miliardáři 
a jejich ženy, co se v saténových košilkách 
choulí na kraji postele, torza starých tová-
ren, sny plující lesem tak hebce a vláčně, 
paví pera mezi zuby šelem, milenek tichý 
pláč, zčernalé pomníky padlým, mýdlové 
skvrny na zdi a zamlžené zrcadlo po dlou-
hé koupeli. 

a to je přeci svět. 
Doutná, slibuje, neprosí a neděkuje.

KoNEC

Jedna, dva, tři. a s každou další cihlou 
jako by se otec snažil zastavět to ticho, 
uvěznit ho mezi spáry, vmíchat do malty. 

kde je moje rodina? a kde jsem já? 
a proč už mi ani voda, ani vzduch, ani 
země nezpívá? Oheň? a pálí ještě vůbec? 

Otci jako by zmizel pohled. Nedíval se 
na věci, koukal se skrze ně, někam do dál-
ky, do budoucnosti, co nikdy nepřijde, 
možná do minulosti, co už dávno vzala 
řeka času. Ve snu vídal stellu, v jejich sta-
rém bytě, jak skáče přes švihadlo a směje 
se. 

Jedna, dva, tři a s každým dalším 
skokem přes švihadlo měl pocit, jako by ji 
viděl zřetelněji, a to potom usínal, násle-
doval šlépěje svých vzpomínek a budil se 
do mdlé nechutnosti té němé reality, která 
mu svazovala dlaně. 

Vzpomínal, jak první roky v novém 
domě chodili na ryby. žena navařila 
do piknikového koše, do skleněné lahve 
napustila šťávu a šlo se. On pak vysvětloval 
stelle, jak nalákat rybu, jak manipulovat 
s vlascem, aby úlovek neuplaval. Moc ji 
to nebavilo a celé dopoledne vyhlížela 
oběd a celé odpoledne návrat. Malinká 
elíša zatím ležela s matkou na dece, matka 
jí zpívala a elíša se smála. To byly jedny 
z jeho nejcennějších vzpomínek. Pama-
toval na vlídné a jemné ruce své ženy, jak 
splétala děvčátkům copánky, jak je navlé-
kala do punčošek.

Již několikrát dalo slunce uzrát obilí, 
několikrát už se země zbarvila spadaným 
listím, několikrát zamrzla řeka a sníh 
uspal poslední podzimní květy, již něko-
likrát se rozpučely pupeny. Mezi prsty 
už uběhlo pár dalších let, pár dalších 
prchlivých a mrzutých let. Pár dalších 
prchlivých a mrzutých let a elíša věděla, 
že ona měsíc nikdy neochutná. a dům stál. 
a matka dál vařila maso.
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DobyTČÍ
byroKrACiE

autorka_marie reslová

N ikdy jsem neměla k byrokracii 
přátelský vztah. Povinnosti 
týkající se úředních záležitos-
tí svých několika paralelních 

studií na VŠ jsem obvykle zanedbávala. 
a když už mi mé špatné tušení nedalo 
spát, otevřela jsem si studijní informační 
systém a na pokraji nervového zhrouce-
ní jsem zjišťovala, co všechno je špatně. 
Obvykle následovala návštěva studijního 
oddělení s kyticí a několika papíry. kupo-
divu vždycky mi to nakonec prošlo. když 
jsem odložila diplomy na skříň, rozhodla 
jsem se pořídit si stádo ovcí a koz. Očeká-
vala jsem svatý pokoj.

klid netrval dlouho. každá ovce a koza 
v čr musí mít v uchu známku se svým je-
dinečným číslem. a zvíře s touto známkou 
smí být prodáno pouze na registrované 
hospodářství disponující opět jedinečným, 
asi desetimístným číslem. Zaregistrovala 
jsem své hospodářství. ráda bych vám pro-
zradila i to číslo, ale stále si ho nepamatuji. 
Ústřední evidence ovcí a koz mi obratem 
poslala stájový registr. Je to sešit, který 
na první pohled připomíná třídnici. fasuje 
se k němu stejně tlustý manuál, který říká, 
že každá strana musí být řádně očíslovaná 
a napovídá např. jaký kód má událost „pří-
sun zvířete z jiného hospodářství“. když 
už se odhodlám učinit nějaký zápis, píšu 
ho raději jen tužkou.

Ovšem u stájového registru mé povin-
nosti nekončí. Přesun každého zvířete 
(ať už na pastvinu, nebo do mrazáku) 
musím hlásit Ústřední evidenci na přede-
psaném tiskopisu. Zpočátku to šlo hladce, 
ale po hlášení přísunu 3 koz mi Ústřední 
evidence poslala obratem dopis, kde se 
psalo „chybová hláška #404“. Vysvětlení 
v manuálu mi nic neříkalo. Tak jsem drze 
odeslala zcela stejně vyplněný tiskopis 
znovu. chybová hláška měla tentokrát 

číslo #368. Po třetím odeslání mi vola-
li z Ústřední evidence a vysvětlili mi, 
že mám zřejmě špatné datum přísunu 
na hospodářství. Nejspíš není totožné 
s datem, které uváděl předchozí majitel 
jako den odsunu koz ze svého hospodář-
ství. ano, chápu, představa, že by se po 
naší republice třeba týden couraly mé tři 
kozy, aniž by v tu dobu náležely jakému-
koliv hospodářství, je neúnosná. Nemluvě 
o situaci, kdy by kozy nejdříve přicestova-
ly ke mně a teprve pak opustily předcho-
zího majitele... Zkoordinovali jsme tedy 
data, ale chybové hlášky nepřestaly chodit. 
Utnul je až můj e-mail, kdy jsem Ústřední 
evidenci poslala fotografie zmíněných koz 
s přáním, aby mi je konečně laskavě zare-
gistrovali, že je skutečně vlastním. Povedlo 
se. Poslali mi kompletní seznam mých 
zvířat, ale ty tři nešťastnice na něm u sebe 
mají nefalšovaný černý puntík. 

Těch puntíků mají zřejmě u mého 
jména víc. Zvlášť od té doby, kdy do zprávy 
místo pozdravu píšu pouze „méé“. No co, 
ústřední evidence ovcí a koz sídlí až kdesi 
na Moravě, to je moc daleko na to, abych 
tam vyrazila s kytkou. a ty dvě další kozy, 
u kterých mi přišly chybové hlášky #240, 
teď řešit nebudu. Musím si jít vyplnit 
registraci chovné stanice na psy.

KoNEC

/ povídka

vystudovala 
PřF UK, obor zoologie bezobratlých 

a jednooborové učitelství chemie, cítí 
se být učitelkou biologie a chemie. 

Navštěvuje pokračování kurzu 
kreativní pedagogika na Katedře 

autorské tvorby a pedagogiky 
na DAMU. Momentálně je doma 

s dětmi a veškerou zvěří a ve volných 
chvílích dělá vedoucí na biologických 

soustředěních Arachne.

MAriE rEslová
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„Mikeši, jdi do háje.“ 
Vrnění zesílí.
„Mikeši, já Tě mám také ráda, ale ne 

teď.“
Zatínání drápků je rychlejší 

a intenzivnější.
„sorry, kocoure.“
Je slyšet, jak pružně kocour dopadl na 

dlažbu pod oknem.
„Zpropadený venkov,“ pomyslí si 

návštěva a upadá do spánku.
Hvězdy už skoro začínají blednout, 

když se z okna ozve mňoukání. Mňoukání 
je vytrvalé.

„co to zase je, vždyť mají snad jen čtyry 
kocoury!“

Mňoukání nepřestává. Návštěva se 
posadí na posteli. černý kocour se rýsuje 
v okně. 

„Mikeši, co tu zas chceš?“
„Mňau, mňau.“
„Mikeši, táhni!“
„Mňau, mňau.
„Mikeši, tobě něco je, nebo co?“
„Mňau, mňau.“
Návštěva vstává, jde rozsvítit. Po cestě 

na něco šlápne. Je to malé, hebké, ještě 
teplé a trochu lepivé. 

konstatujme jen, že návštěva 
nevybíravými slovy vyzvala Mikeše, aby 
si tu myš sežral. což kocour neprodleně 
učinil. Na místě a před zraky návštěvy 
ji za vydatného chroupání a chroustání 
celou pozřel. Pak sám od sebe, návštěvě 
už došly nadávky, vyskočil oknem ven. 
Návštěva okno konečně zavřela. a tak 
mohla navzdory kokrhání, kejhání, 
kvákání, kdákání, štěkání, bečení 
a mečení spát nerušeně až do devíti do 
rána.

KoNEC

KoCoUŘi
autorka_marie reslová

 „Sindibáde, ty jsi nějak ztěžknul,“ 
mumlá ze spaní. „Ah, to jsi ty, Tomíčku,“ 
pochopí, když se probere, „prý vážíš šest 
kilo. No, tak si někam zalez a dej pokoj. 
Tomíčku, nemůžeš mi po té peřině pořád 
chodit. Tomíčku, ty černobílá chlupatá 
koule, já chci spát. Promiň, Tome.“ 

A kocour je něžně, ale rezolutně 
vystrčen za dveře. 

Něco po půlnoci je všude ticho a tma, 
jakou v Praze neznají. Návštěva tvrdě 
spí. V tom ticho prorazí fortissimo 
disharmonický akord. Ještě než dozní, stojí 
návštěva vedle postele a třesoucí se rukou 
hmatá po vypínači. 

„Archibalde, ty zrzavej hajzle, 
vypadni!“ Bouchnou dveře a Archibald, 
který nic zlého netuše skočil z okna přímo 
na klaviaturu, kterou kdosi zapomněl 
zavřít, se také ocitá na chodbě. 

Návštěva posilněna panákem něčeho 
tvrdšího zalézá do postele. Když už 
konečně klimbá, ozve se jemné sametové 
„hop“ a pak už vrnění, jako když běží 
motor. Heboučké tlapky ťapají rytmicky po 
polštáři a zatínají drápky do pyžama i kůže 
návštěvy. 

T uhle k nám přijela jedna návštěva 
z Prahy. Ubytovali jsme ji ve 
spodním pokoji a návštěva, aby 
si užila venkova, otevřela na 

noc okno dokořán. lehla si do péřových 
duchen v krásném malém pokojíčku, do 
kterého se kromě postele a piana už nic 
jiného nevešlo, a dívala se skrz listy vinné 
révy pnoucí se kolem oken na hvězdy.

Najednou se ozvalo škrábání a do okna 
se drápe malé bílé koťátko.

„ale sindibáde,“ povídá návštěva, „ty 
ses sem takhle vyšplhal, no ty jsi takový 
lezec, pojď sem...“ a nedbá na noční chlad, 
vstává a hladí koťátko. koťátko ovšem na 
noční chlad dbá, takže k nevýslovnému 
nadšení návštěvy zalézá do postele. Po 
hodině návštěva zjišťuje, že s koťátkem 
v posteli se skutečně spát nedá, a odnáší 
ho na chodbu do jeho pelíšku.

Jen co začne poklimbávat, ucítí zvláštní 
tíhu na prsou.

/ PovÍDKA
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Kdo si počká, 
ten se dočká

Jih, slunce, moře, 
teplo. Zhruba tak by 
se dala shrnout má 
kritéria pro výběr 

univerzity v zahraničí. 
(Nejen. Před dvěma lety 
jsem podle stejných krité-
rií vybírala pracovní stáž. 
Volba byla tehdy poměr-
ně jasná i díky jazykové 
vybavenosti: itálie.) 
rozhodla jsem se vyces-
tovat v rámci programu 
erasmus+ a konečné roz-
hodování výběr zúžilo na 
dvě města: řecký Tripolis 
a portugalský lisabon.  

Více jsem si přála 
odjet studovat do Portu-
galska. Jednak proto, že 
jsem v této zemi nikdy 
nebyla a toužila jsem se 
naučit další románský 
jazyk. a jednak proto, 
že jsem čistě sobecky 
chtěla bydlet chvíli ve 
městě u oceánu. Přání 

se mi vyplnilo. Byla jsem 
přijata na zimní semestr 
na univerzitu instituto 
Politécnico de lisboa, kde 
na escola superior teatro 
e cinema studuji magist-
erský program Performa-
tive arts. 

Vzpomínáte si ještě na 
první den školy? První 
třída, gympl, vysoká…? 
Nám, vyjíždějícím 
erasmus studentům, se 
k tomu připočítává ještě 
první den v zahraniční 
škole. a často je to stejný, 
nebo možná ještě větší 
stres, než v první třídě. 
cizí jazyk, cizí prostře-
dí, cizí lidé. Mnohokrát 
nevíte, kam a kdy máte 
jít, s kým se setkat, s kým 
se domluvit, jak si vybrat 
přednášky a semináře. 

Můj první den na esTc 
byl kombinací všeho výše 
zmíněného opepřený 
opravdu velmi ležérní 
portugalskou nechutí 

cokoli řešit. Po několika 
desítkách minut cesty do 
školy jsem s vyplazeným 
jazykem přesně v 10:00 
stála před kanceláří mezi-
národního oddělení… kde 
nikdo nebyl. když po 40 
minutách čekání dora-
zila milá koordinátorka, 
oznámila mi, že je první 
pondělí semestru – a to se 
přeci ještě neučí. 

V úterý jsem dorazila 
na první přednášku, kde 
mi bylo již v úvodu jasně 
řečeno, že není pro mě, 
jelikož bude celá v portu-
galštině. Bylo mi jemně, 
ale velmi jednoznačně 
naznačeno, ať zkusím 
štěstí jinde. Nakonec 
se nade mnou smilova-
li dva profesoři, kteří 
byli ochotní shrnout mi 
výklad v pár anglických 
větách. Texty probírané 
na filosofii byly téměř 
všechny dohledatelné 
v angličtině. a během pár 

týdnů jsem již portugal-
sky rozuměla, takže jsem 
si mohla předměty do 
velké míry užívat. 

Typická situace, která 
se opakovala každý týden. 
Přijdu do školy, sednu si 
na lavici před přednáško-
vou místnost. a čekám. 
Deset minut. akademic-
kou čtvrthodinku. Půl 
hodiny. Po 40-45 minu-
tách přichází vyučující, 
vesele mě zdraví, v závěsu 
za ním se trousí studenti. 
Výraz „trousí“ možná 
upřesním: velmi pomalu 
trousí. Protože někteří 
přichází hodinu a půl po 
oficiálním začátku před-
nášky a nikomu to, zdá se, 
absolutně nepřijde divné. 

Přednášky trvají čtyři 
hodiny, což je pro mě 
neúnosné. (Zvláště tedy 
proto, že jako jediná tam 
sedím již od začátku, tak-
že pro mě to jsou opravdu 
celé čtyři hodiny.) Tudíž 
si během výkladu a disku-
se samovolně odcházím 
na kávu, stejně jako ostat-
ní si samovolně odchází 
na cigaretu. kromě volné 
morálky ale přednášky 
fungují skvěle. Všichni 
studenti celé čtyři hodiny 
živě diskutují o probí-
raném textu, všichni ho 
přečetli a každý na něj 
má svůj názor, který se 

nebojí sdílet s ostatními. 
Profesor tak působí pouze 
jako mentor, komentátor, 
moderátor. spolužáci jsou 
ke mně pozorní, a když 
si všimnou, že se vůbec 
„nechytám“, solidárně mi 
téma diskuse přeloží do 
angličtiny. 

Jediné, co mi na ho-
dinách opravdu vadilo, 
byly nevytopené míst-
nosti. V září v nich bylo 
30 stupňů, stejně jako 
venku. V lednu v nich 
bylo 11 stupňů, ještě méně 
než za oknem, protože je 
nedokázalo vyhřát sluníč-
ko. i přes neustálé čekání, 
zimu/horko a prvotní 
jazykovou bariéru byly 
přenášky podnětné a in-
spirativní. i proto možná 
většina studentů zůstá-
vala po jejich oficiálním 
konci a v plodné diskusi 
pokračovala dál. 

gl
os
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