2014.20
ČČasopis
asopis DAM
DAMU
MU pro kritiku a divadlo

obsa
Barbora Etlíková: Editorial ....................................................................................................................................................................................................... 1
Petra Lásková: Regulace násilí ................................................................................................................................................................................................. 2
Hana Lehečková: Z mého úhlu pohledu ................................................................................................................................................................................ 6
Barbora Etlíková: Divadlo ve svém živlu ............................................................................................................................................................................. 10
Barbora Smetanová: Proměny časopisu Divadlo .............................................................................................................................................................. 17
Veronika Čechová: Chcete se zamyslet? .............................................................................................................................................................................. 26
Silvia Ronisová: Poznámky o zvuku ...................................................................................................................................................................................... 30
Zdenka Horčicová: Když vlastnosti ožívají ......................................................................................................................................................................... 35
Lucia Mihálová-Šuľová: Synček .............................................................................................................................................................................................. 39
Ivo Kristián Kubák: Má divadelní deforma(ce) ................................................................................................................................................................... 72

Editorial
Barbora Etlíková

V září, těsně před zahájením zimního semestru, se
na redakčním soustředění mimo jiné probíralo, jestli
mají být jednotlivá čísla časopisu tematizovaná. Starší
spolužáci se celkem jednomyslně, tak mi to alespoň
připadalo, dohodli, že ne. Říkala jsem si tenkrát, jestli
není škoda, že časopisu chybí zaměření, které by
příspěvky sjednocovalo v hlubší rovině, než je povšechné
zacílení na dění kolem DAMU. Měla jsem ale co dělat,
abych se zorientovala v základních pravidlech chodu
redakce, a proto mě tenkrát ani nenapadlo opravdu se
pokoušet ho výrazně změnit. Otázka sjednocení tak pro
mne zůstávala více méně uzavřená. Říkala jsem si, že
školní časopis nejspíš trochu roztříštěný být musí.

Znovu jsem si na toto téma vzpomněla nyní, když jsem
si pročítala pracovní přepisy rozhovorů o dramaturgii
Lukáše Brychty, které plánujeme vydávat v příštích číslech – nejspíš na pokračování. Pomohlo mi to podívat se
na otázku sjednocení v obecnější rovině. Dramaturgové
jako Lukáš Jiřička nebo Pavel Štorek v nich mimo jiné
pojmenovávali tendenci polských, holandských a především německých studentů divadla vytvářet pevné kolektivy. České studentské prostředí se v jejich světle jeví
spíše jako společenství individualit, které svá díla samozřejmě také, byť ne tak intenzivně, vzájemně reﬂektují.
Osobně jsem vždy byla vděčná za možnost zachovat si
svůj do jisté míry uzavřený prostor, takže si nemyslím,
že by český přístup musel být nutně horší. Možná je dokonce základem něčeho osobitého, čehož v prostředí, kde
vše podléhá intenzivní kontrole kolektivu, nelze dosáhnout. Rozhodně však zabraňuje vytvoření hloubkového
a dlouhodoběji udržitelného sjednocení našeho časopisu. Po dvou semestrech strávených v redakci si myslím,
že se nejedná o pouhou neschopnost jedinců vytvářet
jednotící koncepci, ale spíše o absenci tradice, která by
v nás tuto tendenci podporovala. Možná ale někdo odhodlaný v budoucnu tento stav zvrátí.
Ráda bych ještě doporučila vaší pozornosti trojici textů
- recenzi Karolíny Macákové Tak co tě sere?! z minulého
čísla spolu s Regulací násilí Petry Láskové a Z mého úhlu
pohledu Hany Lehečkové z tohoto čísla. Pojí je v mnohém
ohledu podobný postoj autorek k absolventským inscenacím Katedry alternativního a loutkového divadla, které programově upřednostňují otevřenost a komunikativnost tvaru před jeho uměleckou vytříbeností. Ani z jednoho textu
nevyplývá, že by byla autorka onou otevřeností uchvácena. Recenze tak mají potenciál vyvolat diskusi, protože se
dotýkají citlivého sporu mezi českými „alternativními“ divadelníky a současnou kritikou, v němž se jedni cítí opomíjeni druhými. Právě ona neobyčejná shoda v postojích
autorek dodává jejich názoru váhu.
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Byla jsem tam já, tedy Petra, a mí tři spolužáci z katedry, tedy Káťa, Dejvík a Terouš. Pečený, vařený, v mlíčnym baru Discafé a těšili se na načatej večer. Mlíčnej
bar Discafé čepuje předražený a ochuzený pitivo, a to
jsme tam taky popíjeli. V kuloárech mlíčňáku se už delší
dobu mluvilo o tom, že jakejsi Mikulášek bude dělat
s absolventským ročníkem herectví Katedry alternativního a loutkovýho divadla inscenaci Hodní chlapci,
adaptaci slavnýho Mechanickýho pomeranče od mistra van Burgesse. To vám našponuje nervy a připraví
vás na kapánek pořádnýho ultranásilí.
Násilí jsme se sice dočkali, ale známou románovou předlohu ještě známějšího ﬁlmu Stanleyho Kubricka Mechanický
pomeranč režisér Jan Mikulášek - společně s dramaturgyní Magdou Zicháčkovou - vymačkal na jedno jediné téma,
a tím je... násilí. Téma (bohužel) tak každodenní a všudypřítomné, že zůstává otázkou, zda je potřeba se kvůli
němu ohánět slavným titulem.
Inscenace Hodní chlapci nesleduje žádnou příběhovou
linii, ale je mozaikou obrazů na výše zmíněné téma zasazené do rozličných okolností. Od asociací prvoplánových, jakou je například domácí násilí na ženách, přes
zamyšlení se nad tím, zda celá naše existence není násilná sama o sobě, až po otázku autenticity zobrazení násilí v divadle. Z každé části mozaiky jde celkem snadno vyčíst jakési zadání. Násilí na... Násilí jako... Násilí je když...
Tento princip se ale po určité době vyprázdní. A otázka,
zda přijde výraznější postoj, než že násilí je všude kolem
nás a v každém z nás, či nějaké zastřešující téma, provází celé představení. K určitému propojení se začátkem
inscenace přeci jen v závěru dojde (první a poslední scénu spojuje stejná píseň od Radiohead, Videotape), avšak
krom melodie se žádného režijně-dramaturgického oblouku divák nedočká. Silnější scéna střídá tu slabší a naopak, a to bez jakékoliv gradace, což bohužel budí dojem,
že na jejich pořadí nezáleží a mohly by se prakticky odehrát v jakékoliv posloupnosti.

Scénografce a kostýmní výtvarnici Pavle Kamanové se ve
spolupráci s Janem Mikuláškem podařilo najít zajímavý
a funkční klíč: prostor, ve kterém se mohou odehrávat
veškeré obrazy bez rušivých přestaveb. Výslechová průchozí místnost, či pokusná laboratoř, se proměňuje s každou scénou - jednou v čekárnu, jindy v nahrávací studio
či vězeňskou celu smrti. Univerzální sterilní prostor se
stává dějištěm všemožné špíny a hnusu, kterého je lidské pokolení schopné. Do zářivkami osvětlené místnosti
mají diváci možnost nahlédnout jen skrze zasklený průhled, který podporuje herecký odstup a tendenci postavy výrazně nepsychologizovat a zároveň odpovídá ﬁlmové povaze některých scén. Divák vše sleduje „za sklem“,
dění se ho přímo nedotýká a má tak možnost k vlastní
konfrontaci s tématem.
Diváci se vystřídají v několika rolích. Na samotném začátku jsou svědky experimentu, který jako jeden z mála
alespoň vzdáleně odkazuje k Mechanickému pomeranči.
Muže mlčky stojícího za sklem, vystaveného sérii pokusů skvěle ztvárňuje Bořek Joura. Zprvu prázdný pohled
zlomeného člověka střídá čirý strach, zoufalství a nevěřícnost, že cena za svobodu je tak „malá“; stačí brutálně
zmlátit nově příchozího. Coby diváci jsme v roli přihlížejících lékařů a díky scénograﬁckému řešení, které nás staví do vzdáleně bezpečné situace, můžeme nabýt dojmu,
že jsme na té „správné straně barikády“. Chybí kontext
dané scény a my netušíme, co se v oné místnosti odehrává. Je mužská postava nebezpečnou osobou, anebo jen
pokusným králíkem? Máme brát bílé pláště lékařů automaticky za důkaz autority? A co všechno jsme schopni
alibisticky omluvit tím, že jde o jakési nařízení „z vrchu“?
Následuje přednáška o Milgramově experimentu a sál divadla DISK se rázem promění i v posluchárnu. V další scéně je divák postaven do role voyera. Pokusná místnost se
stává prostorem každému známým - čekárnou. Prostorem,
kde se každodenní nahromaděná agrese při dlouhém čekání, mnohdy na nic, dostane napovrch ve slušivém obalu
kultivovaných frází. A tak se čekající vesele fackují, mlátí

a bodají, pochopitelně podle pravidel společenského bontonu. Nemyslitelnými se paradoxně stávají lidské slabosti,
které slušně vychované spoluobčany pobuřují. Krvácení,
smrtelné hekání či nevinná otázka, zda si někdo může zapálit - v místnosti s piktogramem „zákaz kouření“! - vzbuzují pohoršené kroucení hlavou. Není divu – nápis „zákaz
střílení“ chybí, tak je tedy dovoleno.
Po celou dobu je divák i objektem jakéhosi pokusu.
Co všechno nám připadá vtipné? Hooligans? Kauza
Kampuschová? Hard porno? Anebo typicky český postoj
„já vážně nejsem rasista ale...“? Opravdu je to k smíchu?
Není. Ale herecký odstup, nápaditost zpracování a lehkost nedává na vybranou. Všechno je to prostě a jednoduše zábava. Jak daleko jsou umělci schopni zajít, aby
násilí na divadle bylo „opravdové“, ne jen „jako“, a tím
pádem chtě nechtě legrační? A je to vůbec možné, zvláště když se celé zamyšlení odehrává právě na divadelních
prknech? Problematiku zobrazení násilí na divadle otevírá scéna znásilnění, která je zasazena do rámce divadelní zkoušky. Režisér bažící po „opravdovosti“ dožene herce až ke „skutečnému“ znásilnění jeho kolegyně. Vše se
ovšem odehrává na zemi, která je divákům skryta. Co se
tam tedy doopravdy odehraje? Máme snad uvěřit tomu,
že je znásilnění skutečné? Těžko - potenciálně silnou a divácky nepříjemnou scénu ale tvůrci opět shodí vtipem
a schovají se za tolikrát zmiňovaný odstup.
Režijní rukopis Jana Mikuláška je v Hodných chlapcích
svým způsobem upozaděn. V inscenaci se sice objevují
všechny rysy typické pro jeho režijní styl (stavění vizuálně zajímavých obrazů, práce se střihem, nápaditý a téměř
permanentní hudební podkres, který, troufám si tvrdit, přidává celku 70 % atmosféry, a v neposlední řadě práce s nejrůznějšími odkazy), nicméně Mikulášek v tomto případě
klade důraz na hereckou souhru absolventského ročníku.
Jednotlivé scény (některé více, některé méně) vzbuzují dojem vzniku kolektivní improvizací, kterou režisér následně „učesal“ a naaranžoval do vizuálně působivých obrazů.
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Dávku nadhledu a ironie, která nesklouzne k laciné parodii, schopnost hrát s odstupem, a přesto emočně zasáhnout prokazují především Johana Matoušková, Jan
Čtvrtník, Bořek Joura a Michal Bednář. Ten dokáže, vzhledem ke své výšce, působit až neskutečně křehkým dojmem a zároveň nahánět hrůzu. Ovšem i ti, kterým se v absolventské inscenaci nedostává tolik prostoru jako výše
zmíněným, dokážou diváka zaujmout. Tereza Volánková
naplno využívá svůj komediální talent, a to především
ve scéně v čekárně, kdy pohoršeně sleduje pobodanou
spoluobčanku.

skloňované násilí je tedy značně regulované. Je ovšem dobře, že se inscenátoři rozhodli upustit od románové předlohy Mechanického pomeranče, vzdali se buřinek i umělých řas a dobře odhadli silnou stránku ročníku - hereckou
souhru, která řadu řemeslně dobře vystavěných, avšak ve
svém vyznění vcelku banálních scén, vytáhne nad průměr.

Jan Mikulášek a kolektiv: Hodní chlapci
Režie: Jan Mikulášek
Scénograﬁe a kostýmy: Pavla Kamanová
Dramaturgie: Magda Zicháčková
Hrají: Michal Bednář, Jan Čtvrtník, Martin Dědoch,
Zajímavým momentem Hodných chlapců je scéna, kte- Patrik Holubář, Bořek Joura, Petra Majerčíková, Johana
rá až nápadně odkazuje na předchozí inscenaci ročníku, Matoušková, Vladimír Polívka, David Ryska, Pavlína
Regulaci intimity. Po jejím vzoru před diváky předstupu- Skružná, Daniela Šišková, Tereza Volánková
jí čtyři herci a svěřují se s životními okamžiky, kterých litují. S okamžiky, kdy se oni sami setkali s násilím či se Psáno z premiéry 6. dubna a repríz 10. dubna a 6. květsami násilně zachovali. Do inscenace se tak vnáší osob- na 2014
ní téma herců a ve sledu ostatních scén, které jsou svým
způsobem vyhnány do extrému, nápadně, až nepřirozeně
vyčnívá a (zřejmě nechtěně) těží z předešlého. Inscenace,
která do této chvíle i díky scénograﬁckému řešení bránila výraznější emotivní zaangažovanosti diváka, se násilně zbrzdí, avšak zlom v celku scéna nepředstavuje. Do
té doby stylizované herectví se proměňuje v osobní zpověď a logicky si žádá i změnu hereckého přístupu. Ten ale
v kontrastu ostatních částí nefunguje, ve svém jádru silná výpověď herců vyzní naprázdno a vzbudí dojem až jakéhosi citového vydírání.
Inscenace s názvem, který je vzhledem k rovnosti pohlaví
„násilníků“ celkem neodpovídající a nevypovídající, sestává z řady scén, které spolu nijak výrazně nekorespondují.
Hodní chlapci Jana Mikuláška vybízejí k položení otázek:
kde se v lidech násilí bere, jak málo stačí, aby prorazilo masku takzvané civilizovanosti a jakým způsobem nás ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstáme a žijeme. Inscenace ale
nejde tak hluboko, jak hluboko je v nás násilí zakořeněno; zůstává tím pádem jen v rovině náznaku a ono tolikrát
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Z mého
úhlu
pohledu

Erekce srdce. Tato autorská inscenace, kterou uvedl v divadle DISK třetí ročník herectví KALD pod režijním vedením Petry Tejnorové, už samotným svým názvem slibuje
jistou pikantnost. Srdce je v lidském povědomí spojováno s místem, kde sídlí naše duše, s místem, kde bdí naše
city a kde bytuje vše, co nás dělá živoucími lidskými bytostmi. Tuto představu srdce však stahuje dolů přízemní erekce, která nám připomíná, že jsme v područí své
vlastní tělesnosti, kolujících a vytékajících tekutin a temných zvířecích pudů. Do srdce, tohoto lidského orgánu,
se vlévá ta samá krev, která se vlévá i do topořivých tělísek mužského pohlavního údu. V takovém úhlu pohledu
se tedy lidské srdce neliší od pulsujícího penisu.

Hana Lehečková
Toto zvláštní spojení slov v názvu v mnohém předznamenává celou inscenaci: „Některé věci zůstávají skryty, protože je známe. Když náhle změníme úhel pohledu, tyto
věci zásadně změní význam situace,“ stojí v anotaci k inscenaci. Tyto jiné úhly pohledu se prolínají celou Erekcí
srdce. Už při vstupu do sálu se divákovi nabízejí hned
čtyři pozice, kde může usednout. Herním prostorem se
zde stává čtvercová aréna, která je ze všech svých čtyř
stran obklopena čtyřmi vyvýšenými prostory pro vnímání. Dominantou této scény je velká kovová deska ležící
vprostřed, která je připevněná provazy ke stropu a jejíž
účel bude divákům ještě dlouhou dobu skryt.
Předstupuje před nás osm herců, osm mladých lidí. Jejich
výchozí polohou je herní situace, která funguje na podobném principu jako hra s míčem. Tento míč má nejprve
podobu krátkých nenavazujících replik, které nepropojuje tkanivo dialogu, ale jejich téma: různé podoby lásky
a jejího vyznávání. V každé promluvě jsme svědky jiného
druhu lásky: jednou lásky erotické, jindy lásky pubertální, pak zase lásky odevzdané ad. Někdy je tento míč hozen, posléze násilím vyrván nebo vymrštěn do vzduchu
padá a není jisté, v čí náruči nakonec skončí. Z této hry
se posléze vynořuje smysl, který nachází svou ustálenou
podobu v tematických monolozích jednotlivých herců.

Tyto monology jsou jediným prostorem, kde herci fungují jako postavy s vlastní individualitou, a proto právě jejich prostřednictvím můžeme nejzřetelněji vidět rozdíly
a speciﬁka jejich hereckých projevů.
Anděla Blažková si pomocí matematické rovnice, kde A, B
a C tvoří milostný trojúhelník, ujasňuje problematiku nevěry. Ve svých úvahách nakonec dochází k tomu, že i stálý
partner B může být pro partnerku A stejně atraktivní jako
neznámý C. Pokud totiž na svého partnera změníte úhel pohledu, začne se vám jevit jako nový a nepoznaný. Žoviální
tón, kterým Blažková mluví k publiku, stejně jako groteskní spojení matematického uvažování s citovými problémy,
jsou zábavné a dodávají tématu potřebnou lehkost. Avšak
jenom do chvíle, než Blažková začne prostřednictvím svého
monologu apelovat na publikum. Celou problematiku přímo
doříkává: až přijdete, milí diváci, domů, také se podívejte na
svého partnera jinýma očima. Tímto apelem však divákům
předžvýkává závěr, který plyne z jejích úvah, a tím je zároveň připravuje o veškeré tajemství a vzrušení z toho, aby si
vyvodili svůj vlastní závěr sami. Podobný problém provází
i monolog Petry Koskové – ta se v něm zabývá problematikou zla. Lze poznat, kdo je zlý a kdo je dobrý? Každý máme
dvě poloviny, jak ale rozlišit tu zlou od té dobré? Táže se nás
i sama sebe a vzápětí nám dává odpověď, kterou jsme tušili
ještě dříve, než vyslovila otázku. Zlo a dobro jsou neoddělitelné a nerozpoznatelné. Tento tak samozřejmý výrok, který
nelze jinak než lhostejně odkývat, postrádá prostor pro polemiku, a tím pádem nevstupuje s divákem do dynamického dialogu. To se týká i monologu Sáry Arnsteinové, která
od představy lidské tváře dochází až k tomu, že jsme stále
něčím přitahováni, podobně jako můry k plameni svíčky.
A díky tomuto pomyslnému ohni, kterým může být cokoliv, žijeme. Její monolog se však hroutí pod tlakem poetických obrazů, které se kupí na sebe, vrství na povrchu a nepronikají do hloubky. Všechny zmiňované promluvy jsou
založené na interakci s publikem odehrávající se prostřednictvím apelu, která se násilně a přímočaře snaží změnit
divákův úhel pohledu na danou problematiku.

Jiným směrem se ale vydal Ivo Sedláček, který z mála vytěžil překvapivě hodně. V roztomile lámané angličtině vypráví o tom, jak byl pro svého malého bratra vždycky „hero“,
aby se nakonec přiznal, že dnes je to jeho malý bratr, kdo
je jeho „hero“. Byť jde, podobně jako u ostatních monologů, opět o velmi prostou myšlenku, na rozdíl od nich
se Sedláček zpovídá skrze příběh a vyprávění. Sedláčkovo
téma sourozenecké lásky, které není předkládáno přímočaře, nabývá prostřednictvím příběhu na objemu - získává
jisté tajemství, a tím kouzlo; kouzlo stejně roztomilé jako
dva malí kluci hrající si se dvěma žabáky. Beze sporu nejvýraznější a nejpohnutější je zpověď Jana Nedbala. Nedbal
vypráví o své kamarádce, platonické lásce z Dánska, která ve svých sedmnácti letech umírá na rakovinu. Nedbal
však tuto těžkou situaci v očích diváků převrací, a to hned
několikrát. Své kamarádce a její nemoci se začne vysmívat. Nejdřív se zdá, že se jí směje smíchem úlevným, kdy
z něho konečně padá vážnost situace. Posléze se však vtipy na rakovinu a umírání stupňují do takové míry, že se
nám Nedbal jednou jeví jako škodolibý spratek, jindy jako
nevyzrálý puberťák, který se nedokáže s nastalou situací
adekvátně vyrovnat, posléze jako blázen, kterého těžká situace zmohla natolik, že postupně přichází o rozum. Jeho
neustále okřikování publika, že tady přece není nic k smíchu, dochází v groteskním spojení se smíchem jeho samotného širokého spektra významů. I on však tento svůj monolog utne a začne přímočaře oslovovat publikum a ptát
se, co by měl ještě říct, aby nás zasáhal. Začne tedy tematizovat roli publika a stylizuje se do role „mladého rozhněvaného muže“, který se nás snaží provokovat sérií šokujících historek ze svého dětství, a to proto, aby nás vyvedl
z naší pohodlnosti a demonstroval nám naši dychtivost po
bolesti druhých. To se však už ze samotné své podstaty nestane, neboť nám Nedbal servíruje pod nos to, k čemu bychom si měli dojít sami, abychom si to dokázali skutečně
vzít za své. I on tedy svůj monolog „doříkává“, v jedné a té
samé poloze neustále apeluje na diváky, a tím jim nedává
dostatečný prostor pro jejich vlastní myšlenkově-asociační konstrukt, pro jejich vlastní prozření.
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Monolog Pavla Kozohorského je odlišný od ostatních
– nemluví v něm totiž sám o sobě, ale pohledem malého dítěte se podivuje nad tím, jak je svět okolo nás
absurdní. Někdo je velký a krásný, ale uvnitř ošklivý
a malý. Třínohá kočka si může myslet, že je člověk a pes
si zase může myslet, že je uvnitř třínohou kočkou. Tím,
jak Kozohorský postupuje ve svých úvahách dál ad absurdum, až k homosexuálním ovcím, při každém svém
dalším kroku je znovu a znovu uchvácen paradoxy, které vnímá jako hluboké pravdy o životě. Vtip této scény
tkví v tom, že čím více se absurdita úvah stupňuje, tím
více původní předmět zájmu ustupuje a na jeho místo
nastupuje „hraní si“ s tímto předmětem. Kozohorský na
diváky apeluje, ale jen zdánlivě - taková absurdní hra
totiž potřebuje někoho, kdo ji bude brát smrtelně vážně. V tomto monologu tak Kozohorský do určité míry
paroduje i své spoluhráče, kteří apelují na diváky prvoplánově a s vážností.
Konceptu monologů se však inscenace striktně nedrží a forma výpovědi se začíná postupně měnit, prolínat
s dialogy a pohybovými etudami. Monology Jiřího Šimka
a Daniela Tůmy se už částečně hroutí. Jiří Šimek mluví
o tom, jak všichni členové jeho rodiny umí točit obručí
okolo svého těla, jenom on ne. Vzápětí je však přerušen
ostatními spoluhráči, kteří si berou na paškál „opravdovost“ jeho monologu - zda mu tuto historku věří či ne.
Daniel Tůma už své promluvy plně adresuje svým spoluhráčům, vztahuje se k nim a jde s nimi do dialogu.
Po zvednutí ploché desky, zavěšené na řetězech, se herní
prostor náhle rozšiřuje, otevírá dalším možnostem a uvolňuje do této chvíle svazovaný herecký pohyb, který má
náhle k dispozici velký prostor. Těžiště výpovědi se postupně přesouvá z mluveného slova na pohyb a diváci
mohou být svědky více či méně samostatných pohybových etud, které drží pohromadě - podobně jako předcházející monologické pasáže - téma inscenace.

Herci jako jeden pulsující organismus začínají v rytmu
hudby měnit své polohy. Z těchto zmechanizovaných pohybů se postupně vynořuje smysl a rodí vzájemné vztahy.
V každé další změně pohybu dochází ke kratičkému zastavení, kdy herci připomínají skulpturu, ze které může
divák číst vzájemné vztahy postav. Jednou jsme svědky
milostného trojúhelníku, jindy přítěže, kterou nám náš
druh může být, někdy vzájemného odcizení kdysi blízkých lidí. Opět můžeme nahlížet na milostné vztahy z různých úhlů pohledu a tentokrát i prostřednictvím jiného
druhu komunikace - skrze živé obrazy.
Na tyto měnící se polohy má divák možnost hledět dvojím způsobem. Jednou při pohledu na scénu a jednou
při pohledu na zvednutou desku. Ta divákům v tuto
chvíli konečně odkrývá své tajemství – na rubu je totiž velkým zrcadlem. Pohyb se tak zdvojuje, ale přesto
je v obou prostředích (díky jinému úhlu pohledu) úplně jiný. Praktické využití této desky je však velmi komplikované a problém, který s sebou nese, je v mnohém
příznačný pro celou inscenaci. Přestože je tato deska
nejvýraznějším prvkem scénograﬁe, inscenaci příliš limituje a ta si s ní neví rady. Před svým zvednutím zůstává
nevyužita a omezuje herce v jejich pohybu. Vzhledem
k tomu, že se nestává herním prvkem, vyčerpává se její
význam hned po zvednutí, a to ve chvíli, kdy je identiﬁkována jako zrcadlo. Slouží tedy jen jako určitý druh
ilustrace – pasivní, nedynamický prvek. Manipulace s ní
je také velmi neobratná. Aby mohli diváci odraz v zrcadle vidět, musí se její plocha nejprve zkosit. Jednou
je tedy zkosena směrem k jedné straně publika, podruhé k opačné, aby tak měly všechny skupiny diváků
možnost do zrcadla nahlédnout. Avšak její polohování
vydává prozaicky mechanický zvuk a společně s právě
probíhající pohybovou scénou působí směšně a rušivě.
Vzhledem k tomu, že tato deska se využívá všehovšudy jen v jedné scéně, zdá se tedy, že přináší více problémů než užitku. Její problémovosti nasvědčuje i to, že při

první repríze byla využita jinak než při premiéře. Natáčela
se až při závěrečné scéně. Jelikož se však závěr odehrává
v přítmí, odraz zrcadla není vidět. Divákovi se tak tajemství a smysl této desky nemusí vůbec odhalit a zůstane
pro něj prostě jen a pouze deskou, která visí nad scénou.

se všichni kromě Anděly Blažkové a Petry Koskové, jejichž
překvapivá neúčast v této scéně je zjevně důsledkem přirozeného lidského studu. Tím však vzniká jistý paradox,
neboť scéna, kde jednotlivá těla splývají v jedno celistvé
bytí, se ve skutečnosti stává nesourodou.

Inscenaci tento efektní prvek svazuje a ve chvíli, kdy ho
využívá, pouze tím ilustruje a potvrzuje dění na jevišti.
Jiný úhel pohledu už význam nijak nemění. Další scény
jsou rozvrstvené do více či méně abstraktních pohybových
etud, které rovněž mají charakter ilustrací v tom smyslu, že postrádají napětí, konﬂikt a vzájemné vztahy. Herci
simultánně skáčou v rytmu hudby, aby pak byla hudba
vypnuta a my mohli přihlížet, jak herci skáčou v rytmu
svého vlastního přerývaného dechu. Skákání se začíná
transformovat – dívky začnou dorážet na chlapce a posléze se samy svíjejí v orgastické extázi, v rytmu neviditelného mužského těla, které do nich pomyslně proniká.
Jejich herečtí kolegové se mezitím oblékají do ženských
šatů. V tomto komickém ustrojení se začnou mezi dívkami promenádovat jako modelky na molu, pózující divákům. Jde zajisté o jakýsi úhel pohledu. Na co je však tento úhel pohledu zaměřen, již není zřejmé. V první chvíli
může tato scéna vyvolat jisté emoce – zhnusení či pobavení, ale právě proto, že v samotné její podstatě nedochází
k žádné dynamické proměně, k žádné vnitřní změně úhlu
pohledu, velmi rychle se vyčerpá. Stejný problém provází
i další výjev, kdy si herci z úst do úst vzájemně předávají
zhaslé svíčky. Je to etuda, která má svá pravidla (je třeba
předat svíčku někomu dalšímu) a výrazně lyrickou atmosféru, ale zároveň s tím už se nevztahuje k tématu inscenace. Zas a znovu vidíme různé způsoby, jak je možné si
předat svíčku z úst do úst. Ale nejsou to již „jiné úhly pohledu“, neboť proměnný obsah v tuto chvíli ustupuje neměnné formě. K úplné destrukci tématu dochází ve chvíli, kdy se herci začnou ve dvojicích líbat. Tato destrukce
vrcholí v závěrečné scéně. Herci se svléknou, polijí olejem a ze svých nahých těl vytvoří jedno na podlaze pulsující amorfní těleso, ne nepodobné právě srdci. Svléknou

Téma jiného úhlu pohledu se v Erekci srdce zvolna a plíživě stává něčím jiným. Inscenace se přestává tímto tématem, které se buď vyčerpalo, cestou ztratilo, či záměrně
opustilo, zabývat a začne s urputností měnit sama sebe.
Čímž však ztrácí to, na co chtěla hledět. Pro mě jiný úhel
pohledu znamená nacházet stále nové a nové roviny toho
samého. Zuřivé těkání z jedné polohy do druhé je totiž
zároveň i útěkem od podstaty. Inscenace tedy z původního nahlížení na situace z jiných úhlů nakonec sklouzne
k pohledu jako takovému a jeho změně. Tematizací prostředku zároveň ztrácí svůj obsah. Scény se kupí na sebe,
aniž by se vzájemně obohacovaly, aniž by mezi nimi vznikalo napětí, jakákoliv dynamika, a jejich pojivo se bortí
s tím, jak se bortí i téma. Inscenace tak podle mého názoru paradoxně ztroskotává na svém původním nápadu.
Mně totiž nakonec žádný jiný úhel pohledu nenabídla.

Erekce srdce
Režie: Petra Tejnorová
Scénograﬁe: Adriana Černá
Dramaturgie: Ján Zaťko
Hrají: Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Petra Kosková,
Pavel Kozohorský, Jan Nedbal, Ivo Sedláček, Jiří Šimek,
Daniel Tůma
Psáno z premiéry 5. května a reprízy 11. května 2014
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Divadlo
ve svém
živlu
Barbora Etlíková

Golem režiséra Ivo Kristiána Kubáka a dramaturgyně
Marie Novákové způsobil v českém divadelním prostředí
rozruch. Řadí se totiž k proudu tzv. imerzivního divadla,
způsobu tvorby, který se doposud rozvíjel především
v zahraničí, zatímco v našem prostředí se k němu nikdo
nehlásil. Divák se v případě imerzivního divadla noří do
tvaru, který nikdy nebude s to vnímat ve všech detailech.
V Golemovi se po většinu času odehrává několik scén
simultánně, a to na různých místech dvoupatrové vily.
O tom, které z nich se divák stane svědkem, rozhoduje
z velké části náhoda. Samotný smysl inscenace není
arbitrární – s náhodností tvůrci promyšleně pracují
a nenechávají se jí strhnout. Její funkcí je ovlivňovat
způsob, jakým divák představení vnímá. Při sledování
Golema, a vůbec jakékoliv realizace imerzivního divadla,
se jej snadno zmocní pocit, že mu situace uniká pod
rukama. Odsud se odvíjí vše další.
Téma neustálé nejistoty zpracovává také Gustav Meyrink
v románu Golem, z něhož inscenace vychází. Hlavní postava Athanasius Pernath do dění vchází skrze sen a odchází jako někdo, komu vůbec nenáleží jméno Athanasius
Pernath. Svět je pro něho divadlem, v němž jako by se neustále proměňovaly žánrové stylizace. Co se Pernathovi
jednou jeví jako podivná maska, stává se později realitou, kterou sám intenzivně prožívá. Naopak to, k čemu
se upínal a bezmezně v to věřil, se mnohdy ukazuje jako
nežádoucí a naprosto vzdálené jeho původní představě.
Stejně tak divák Golema nahlíží v průběhu představení
jediný motiv příběhu skrze různá naladění. Jedna a ta
samá věc se mu jednou vyjeví ve vší své ušlechtilosti, zatímco podruhé vystoupí na povrch její temnější stránka.
O leckterých situacích se divák dozvídá teprve zpětně,
protože když se odehrávaly, zabýval se zrovna něčím úplně jiným. To však není na škodu – inscenace není žádný
hlavolam a divák se nemusí štvát za sháněním informací. Rozhodně ne ten, který má alespoň základní povědomí o Meyrinkově románu (sama jsem jej měla, byť hodně

zaprášené). Ty skutečně podstatné informace takového
diváka téměř nemohou minout. Ve snaze usnadnit publiku orientaci rozdávají tvůrci noviny a nechávají vilou
procházet reportéra, který dění komentuje a parafrázuje.
I bez této pomoci je však možné pochopit, oč v příběhu
jde a jaké jsou vztahy mezi postavami. Segmentovaná forma imerzivního divadla sice má diváka dezorientovat, ale
ne absolutně. Jejím účelem je posílit ten druh intuitivní
vnímavosti, jaký má také Meyrinkův Athanasius Pernath,
který se do událostí noří bez paměti. Tento druh senzitivity navíc tvůrci posilují tím, že diváka průběžně zatahují do nonverbálních interakcí s herci (publikum nesmí
mluvit) a tím upoutávají jeho pozornost k jedinečnosti situace, a naopak jej odvádějí od zaměření na celek. Díky
dočasné ztrátě orientace ve struktuře inscenace se divák
stává citlivějším k atmosféře situací, zatímco jeho schopnost racionálně uchopit dění a vytvořit si nad ním nadhled bývá dočasně oslabena.
V Golemovi je divák konfrontován se třemi druhy atmosféry, čemuž také odpovídá členění prostoru. Téměř celé
přízemí zaplňuje hala s barovým pultem, která se spolu
se začátkem představení proměňuje v Salón u Lojzíčka.
Trvale zde přebývají především postavy, jež zatěžují starosti, které bych pro přehlednost nazvala přízemními,
a jejichž psychologie není u Meyrinka – a ani zde – příliš propracovaná. Zdržují se tu v krajkoví obalené lehké
dívky s pestrými sukýnkami, loutkoherci, zchudlý aristokrat Ferri Athenstädt, zloděj Lojza s hluchoněmým bratrem Jaromírem a personál Salónu u Lojzíčka. Zdejší postavy jsou ﬁgurkami, které komentují a parafrázují dění
ve vyšších patrech. Herci je ztvárňují s nadhledem a soustředí se spíše na rozvíjení případné situační komiky než
na prokreslování psychologie postav. Divák, který sem zavítá, si může při sledování dění odpočinout a například
se občerstvit ve zdejším baru.
Přízemí je položeno do protikladu ke světu, v němž žijí
světci Šemaja Hillel se svou dcerou Miriam. Přestože mají

silný vztah k sakrálnímu světu, mám slovem „světec“ na
mysli něco spíše tušeného. Rozhodně se nejedná o institucionalizovanou svatost. Otec s dcerou setrvávají téměř
výlučně ve svém bytě v podkroví vily. Přestože jsou velmi chudí, působí vznešeně. Diváka, který k nim vstoupí,
pohltí zvláštní ticho. Herci mluví klidně a pomalu. Skrze
časté pauzy vniká do jejich promluv úzkostný dojem něčeho zamlčovaného. Ten ale jejich vznešenost neumenšuje, spíše se zdá, jako by ji podmiňoval. Lze zde nalézt
odpočívajícího Golema i místo určené k provádění očistných rituálů. V podkroví dorůstají projevy lidské malosti
tragických rozměrů a nesmršťují se v groteskních podobách, jako se to děje v nižších patrech.
Poslední, třetí druh atmosféry je ten, v němž se vznešené i přízemní mísí, prostor, kde přebývají postavy s mnohovrstevnatou psychologií. Z jejich ztvárnění lze číst, jak
se v nich sváří ušlechtilé s mrzkým, nebo spíše jak mrzké
přemáhá to ušlechtilé v nich. Této charakteristice odpovídá první patro s obytnými místnostmi a venkovní karavan, kde v zatracení přebývá až nelidsky lakomý Aaron
Wassertrum. Ke karavanu patří ještě přístěnek pod schodištěm v přízemí, do něhož se stáhl student Charousek,
aby byl co nejblíže Wassertumovi, jehož bytostně nenávidí.
Skutečnost, jestli je divákův zážitek prosycen atmosférou
vznešenosti, nebo spíše přízemnosti, nerozhoduje o jeho
kvalitě. Obě označení se vztahují k ladění ﬁkčního světa
a nejsou hodnotící. Kdyby se nějaký divák zdržoval pouze
ve vyšších patrech domu a programově se vyhýbal lehčímu žánru hospodského prostředí, nedosáhl by tím intenzivnějšího zážitku. Oba póly mají v inscenaci jasné místo.
Téměř komediantské herectví v Salonu u Lojzíčka nemá
menší hodnotu než pečlivé prokreslování psychologie postav z vyšších pater. Synekdochicky je tento princip vyjádřen v situaci, kdy divák vystoupá do podkroví a rozhodne
se vejít do místnůstky, v níž se octne tváří v tvář Vladimiru
Benderskimu, jenž hraje Golema. Zůstane-li a posadí-li se
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naproti němu na připravenou židli, spatří v modlitbách
ponořenou Golemovu tvář skrze folii, která je před ním
zavěšena. Na folii se odráží také divákův vlastní obličej,
a to tak, že se v jeho zorném úhlu překrývá se skutečnou tváří Golemovou. Divákův výsledný vjem tedy vzniká prolnutím obou tváří. Jedné skutečné a druhé odražené. Divák jako by se zde konfrontoval s maskou (odraz jeho obličeje) a s čirou, ale nehmatatelnou autenticitou, kterou vyzařuje hluboce soustředěná tvář Vladimira
Benderskiho. Na folii se může prolínat zaskočený obličej
divadelního diváka, stažený do nepřirozené grimasy, ale
také výraz skutečného či předstíraného niterného ponoření. Všechny tři duševní stavy se nakonec stejnou měrou vztahují k soustředěné tváři Golemově. Mění se pouze skutečnost, jestli s ní vytvářejí vztah rozporuplný nebo
zdali jsou s ní v souladu. Smyslu inscenace se můžeme
přiblížit při sledování dění u Lojzíčka a stejně tak prodléváním v úzkostném tichu v podkroví u Hillela.
V průběhu představení se zmíněná duševní rozpoložení
neustále střídají spolu s tím, jak se události dějí. I když
má divák někdy pocit, že před sebou vidí maškarádu vykalkulovanou na efekt, bývá tento dojem mnohdy pouze
dočasný. Jsme-li svědky situace, které příliš nerozumíme,
opouštíme ji. Může se stát, že později nečekaně narazíme na informaci, díky které se nám vše propojí. Okamžik
pomine a my se opět ocitáme tváří v tvář věcem, které
nás buď oslovují přímo, nebo nás dočasně či úplně míjejí. Díky těmto neustálým proměnám není inscenace předvídatelná a udržuje si napětí.
V Salónu u Lojzíčka bere vznešenost obvykle za své.
Tragédie a velké ideje vyšších pater se zde smršťují a objevují se v groteskní podobě. Při pohledu do podkrovní
knihovny Šemaji Hillela je patrné, že se rodí „vznešená“
myšlenka komunistické revoluce. V Salónu u Lojzíčka se
tento dějinný proces zhmotňuje ve zdegenerované ﬁgurce hraběte Ferriho Athenstädta navlečené ve staromódním obleku aristokrata. Často se sem reálie vyšších pater

dostávají v podobě ironizujících parafrází pronášených
u piva. Diskusí se účastní všichni přítomní, ale především lehké dívky a herci. Jejich předmětem bývají osudy
jednotlivých postav. Jak to při společenském přetřásání
bývá, ve středu pozornosti jsou především jejich temnější stránky. Divák se zde může dozvědět o tom, co postavy z vyšších pater přirozeně zamlčují nebo čeho si vůbec
nejsou vědomy.
Jedinečnost přízemního prostředí se například pozoruhodně projevila, když jsem se při jarní repríze nachomýtla u divadélka s bramborovými loutkami, které v Salónu
u Lojzíčka inscenovali loutkoherci. Hrálo se o dětství
Athanasia Pernatha, o tom, jak jako malé děcko při zlobení zapálil dům, v němž byla jeho maminka, a tak nevědomky zapříčinil katastrofu – její smrt. Herci ve svém divadélku poukázali na to, že je Pernath z přirozenosti zlobivý a zahrává si. Řečeno jazykem vyšších pater, že je
z podstaty dobrodruh a snadno se nechá strhnout vášní,
a proto nemůže dosáhnout takové moudrosti, jakou například oplývá téměř svatý Šemaja Hillel. Loutkový výstup
kontrastoval se scénou, v níž skutečný Pernath v podkroví znenadání zradil a opustil světcovu dceru Miriam, již
předtím téměř žádal o ruku. Kdo pozoroval Pernathovo
chování přímo v okamžiku, kdy se to stalo, pravděpodobně se zabýval především sobeckostí postavy a dopadem
toho necitlivého činu na křehkou dívku. Teprve zpětně
si divák mohl připomenout, jak upřímně byl před tímto
obratem Pernath přesvědčen, že Miriam skutečně miluje
a bude s ní žít. Loutkáři poukázali na to, že Pernathovu
zradu nezapříčinila pouhá sobeckost, ale také nerozvážnost, neschopnost odhadnout dopad svých činů. Jednalo
se o nepraktický charakterový rys, který si s sebou Pernath
nesl od dětství a právě jeho přičiněním si nedokázal plně
uvědomit, jak nepřirozené by pro něho bylo žít se světicí
Miriam. Zkrátka dobrodružný Pernath nemohl s Miriam
sdílet její smysl pro klidné rozjímání, což - právě proto - nereﬂektoval. Zradu, jíž se provinil na Miriam, tedy
zapříčinilo něco mnohem hlubšího v jeho charakteru než

pouhé zaměření na sebe sama. Pokud se divák setkal jak
s živým, tak s loutkovým Pernathem, získal o této postavě mnohem plastičtější představu, než kdyby ji znal jen
z jednoho prostředí.
Se vznešeností je sice trvale spjato podkroví u Hillelových,
ale také v ostatních sférách domu občas zavládne atmosféra vznešenosti. Momenty, kdy se člověk dostává do
kontextu něčeho přesahujícího a které vyvolávají spíše
mrazení než úsměv, občas doprovázejí individualizované
postavy, v nichž se sváří mrzkost s ušlechtilostí. Mnohdy
přicházejí ve chvíli, kdy skončila situace, zatímco druhá
ještě nezačala. Herec v tu chvíli ztrácí oporu domluveného a ocitá se v neznámu, v nebezpečí, že napětí zcela
klesne. Ale také v naději, že udělá jeden nepatrný pohyb
a vše bude náhle jasné. Osud postavy se v této nepatrné
akci projeví mnohem intenzivněji, než je běžné u domluveného a celkem předvídatelného výstupu.
Jeden takový moment prosycený vznešeností jsem zažila při zářijové repríze. Přihlížela jsem spolu s ostatními
nalezení mrtvoly děvky Rosiny, která ležela před karavanem Aarona Wassertruma. Na toto místo jsem se vrátila
brzy poté, co divadelní policie rozehnala skrumáž přihlížejících, aby mohla v klidu odklidit mrtvolu. Chtěla jsem
využít příležitosti a prohlédnout si Aaronův karavan, který současně sloužil jako vetešnictví. Asi jsem se ale přiblížila příliš drze, protože Jaroslav Achab Haidler, který hrál
Wassertruma, zřejmě nabyl přesvědčení, že bych se od
něho ráda něco doslechla (předtím měl ve zvyku vyprávět příchozím o kabale a údělu zatracených židovských
kmenů). Několikrát se nadechl, jako by chtěl něco říct,
ale nakonec zůstal zticha. Očividně se mu do hovoru příliš nechtělo, protože vnímal skutečnost, že mrtvá Rosina
zde byla nalezena teprve před pár minutami. V reakci
na to jsem si začala připadat nepatřičně zvědavá, a tak
jsem se na něho a na karavan přestala dívat. Uvědomila
jsem si, že je veškerá pozornost zaměřená na místo, kde
předtím ležela mrtvá, a že se tam také dívám. Potom

jsme několik minut s jedním nebo dvěma diváky setrvali na místě a mlčeli v pietní úctě před smrtí. V jiných scénách, když Wassertrum například vymáhal nájemné, se
mi jeho osud zdál jako sled malicherností. Tato mlčenlivá scéna kontrastovala s mrzkostí Aaronova všedního života a povyšovala jeho vydědění do roviny biblického zatracení. Nebylo třeba doslovovat, že děvka Rosina mohla být Aaronovou dcerou, jak to píše Meyrink. To vše bylo
v atmosféře přítomno skrze blízkost mrtvé.
Skutečnost, že na sebe jednotlivá prostředí a příběhové linie vzájemně působí, je projevem toho, že inscenace funguje jako skutečně dobře promyšlený celek, který snese
i nevypočitatelné těkání divákovy pozornosti. Románový
Pernath říká, že namísto aby četl slova kdysi dávno napsaná, hotová a mrtvá, vstoupil při čtení knihy Ibbur na
začátku románu do skutečného života. V něm nemá věc
jenom jeden jasný stín, ale vedle něho vrhá ještě několik
menších. Divák Golema také vnímá realitu v této bohatosti. Zastihne-li postavu přímo při činoherním jednání,
setkává se s jejím hlavním stínem. Pokud se s dopady jejího činu setká také v rozostřenější podobě, skrze reakci
ostatních postav a ﬁgurek, bude jeho pohled plastičtější. Anebo naopak – hrubou informaci o postavě, kterou
se divák doslechne, mohou obohatit nuance hercovy hry
při přímé konfrontaci s činoherně ztvárněnou postavou.
Smysl inscenace vyplývá z formy divadelního zpracování a přímo souvisí s tématem čtení – textu, ale také světa vůbec. Hebrejsky psaný text musí čtenář oživit tím, že
do něj vloží samohlásky, takže mu vlastně propůjčí svůj
dech. Inscenátoři toto téma vyzdvihují právě tím, že oproti jiným formám divadla posilují roli náhodnosti, která divákovi poskytuje prostor k tomu, aby si vybíral, jaké situace chce sledovat. Zdůrazňují, že interpretace se různí podobně jako výklady Tóry. Každý zážitek bude vytvořen na
míru konkrétnímu divákovi, který si sám poskládá souvislosti a zaměří se na témata, která mu jsou blízká. Také on
se ale jako Athanasius Pernath nechá z velké části pohltit
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lavinou událostí, jejíž chování nikdy nebyl s to předvídat,
přestože si mohl vybírat, které scény uvidí. Charakter divákovy svobody je jiný, než se mohlo zdát při povrchním
pohledu. Je determinován souhláskami, mantinely, které
mu předtím nastavily režie s dramaturgií. Je interpretem
zaměřeným na odstíny situací a drobné nuance, zatímco
hrubé rysy příběhu a režijní výklad textu jsou pro všechny pozorné vnímatele stejné. Divák Golema se stává svědkem mnohotvárnosti reality, která se mu ale vyjeví pouze
v případě, že se přestane soustředit na schematické rozvržení celku, ale zaměří se na proměnlivé dílčí momenty.
Příchod čtenáře je zkouškou pro text, protože zázrak oživení se může odehrát pouze v případě, že stojí za přečtení. Golem ustojí vpád nevypočitatelného a těkavého diváka, ožije a nerozsype se. Je kvalitní právě díky své pečlivě
promyšlené dramaturgii a rozhodně není pouhým názorným příkladem fenoménu, který se v zahraničí projevuje
v extrémnějších podobách. Golem je postaven především
na šťastné dramaturgické volbě textu, jehož téma souvisí
se segmentovaným způsobem inscenování. Vlastní režijně-dramaturgický výklad se pohybuje v oblasti pietní interpretace, divadelní invence tvůrců i smysl inscenace se
tedy projevují především v detailech. Téma duchovní cesty
ke smyslu se zde ukazuje v nespočetných odstínech a právě odtud pochází kvalita divákova uměleckého zážitku.
Inscenace je přístupná o poznání lépe tomu, kdo je obeznámen s Meyrinkovým Golemem a snadno se tak stane,
že divák, který jej nezná, představením proklouzne jako
nějakou zábavnou atrakcí. Také on však může odcházet
se silným uměleckým zážitkem, jestliže docení schopnost
herců věcně reagovat při svých improvizacích na podněty okolí. Z jejich hry je mnohdy o kontextu možné vyčíst
víc, než mohou vysvětlit postavy divadelních novinářů.
Vedle toho, že jsou herci schopni udržet se téměř po celý
čas zhruba tříhodinového představení v roli a být přitom
stále atraktivní pro diváky, dovedou se soustředit pouze
na to podstatné a neodbíhají k zavádějícím lacinostem.

V tomto textu jsem se vyhýbala popisu ztvárnění jednotlivých rolí, protože jsem se soustředila spíše na režijně-dramaturgickou stránku inscenace. Rozhodně to však neznamená, že by nestála za rozbor z hlediska jednotlivých hereckých výkonů. Z velké části je inscenace úspěšná právě díky nim. Výše popsané pietní ticho u Wassertrumova
karavanu například mohlo být úplně zničeno nebýt improvizační schopnosti Jaroslava Achaba Haidlera. Největší
síla Golema je v jedinečnosti, tedy v místě, kam už režijně-dramaturgická složka přímo nedosáhne, přestože pro
něj vymezila prostor. Inscenátoři docílili toho, aby herecký komponent skutečně oživil režijně-dramaturgický koncept. Vytvořili tak tvar, který je mimo jiné kvalitní po čistě
divadelní stránce – tedy skutečně životaschopný.
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Žijeme v době virtuální. Velká část naší existence se realizuje v prostředí multimédií a sociálních sítí. Anonymita
internetu nám umožňuje skrýt se za různé přezdívky, nicky a pseudonymy. Můžeme tak vyjádřit svůj názor i za
okolností, kdy z jakýchkoli důvodů nechceme prozradit svou skutečnou identitu. Někteří jsme tak stateční (nebo
důvěřiví), že prezentujeme své postoje pod svými vlastními jmény. Ať už adresně, či nikoli. Uvědomujeme si ale,
že slova, která pomyslně proneseme prostřednictvím nějakého takového média, mají úplně stejnou váhu a mohou ublížit stejně jako ta vyřčená? Ono totiž častokrát nezáleží jenom na tom, jaký názor prezentujeme, ale i na
formě, kterou tak činíme. A ta je leckdy pěkně zbabělá.
Zdenka Horčicová

Proměny
časopisu
Divadlo
v letech
1949–1959
Barbora Smetanová

Tato studie si klade za cíl přiblížit fungování časopisu
Divadlo a jeho vývoj v 50. letech 20. století. Obsah časopisu neovlinili pouze redaktoři a další přispěvatelé, jasně
se zde odrážely společensko-politické proměny 50. let.

Během let 1949–1959 časopis prošel výrazným vývojovým obloukem. Zprvu hlásná trouba režimu uveřejňující
nudné a neustále se opakující tendenční texty, se změnila v časopis kvalitně reﬂektující divadlo a posléze i v platformu, která zprostředkovávala zajímavé estetické a teoretické texty a která otevřeně diskutovala témata, jenž by
v době vzniku časopisu nebylo možné uveřejnit.
Historie periodika se dá zpracovat mnoha způsoby, já jsem
se rozhodla prozkoumat jednotlivé ročníky a chronologicky seřadit poznatky, které jsem z nich získala. Tímto způsobem vynikne úzké napojení na politickou situaci i společenskou atmosféru. Výrazné jevy, mezi které patří silný
agitačně-výchovný tón článků, objevení satiry a její tiché
znovuvytracení nebo postupný úbytek ideologické zátěže textu, se samozřejmě netýkaly výhradně tohoto periodika – objevovaly se i v ostatních médiích a v jiných druzích umění. Pro potřeby studie jsem však vymezila pole
výzkumu pouze na časopis Divadlo.
Komunistická strana viděla v umění možnost nenásilně šířit svou ideologii a vštěpovat ji veřejnosti. Zdeněk Nejedlý,
ministr školství a osvěty, v umění a zvláště pak v divadle
viděl nástroj výchovy mas a po vzoru národního obrození,
ve kterém divadlo sehrálo důležitou roli, chtěl obrodit kulturu podle myšlenek a potřeb nového režimu. Nová kulturní politika, kterou nastolil, neznamenala nic jiného, než
že se divadelní tvorba stala hlásnou troubou komunistické strany a sloužila jejím záměrům. Klíčovou událostí se
stalo přijetí divadelního zákona, který deﬁnoval postavení divadla ve společnosti a garantoval státu veškerý vliv.
Divadlo od té doby podléhalo ministerstvu školství a osvěty a ministerstvu informací. Dále byly zřízeny dva poradní
orgány pro divadelní záležitosti – Divadelní a dramaturgická rada (DDR) a Divadelně propagační komise (DPK).
Důležitá místa v divadlech byla obsazena lidmi, kteří se
cele ztotožnili s režimem a kteří divadla vedli v intencích
nové politiky. Aby divadla plnila svou výchovnou funkci
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co nejefektivněji, bylo nutné dohlédnout na dvě věci: divadlo mělo jednak zprostředkovávat výhradně komunistické ideje, jednak muselo být srozumitelné a dostupné
širokému publiku, zejména pak pracující třídě. Aby naplnilo požadavavek dostupnosti, rozšířila se jeho působnost
po celé republice. Vznikali nové stálé soubory i na menších městech a tam, kde nebyla k dispozici vhodná budova, zajistilo představení Vesnické divadlo. Ke splnění ideologického vedení pak byla potřeba nová dramaturgie.
V lednu 1949 se uskutečnila druhá společná konference DDR a DPK, kde předseda dramaturgického odboru
DDR Ota Ornest předložil zásady skladby repertoáru, které
měly být závazné pro všechna divadla v republice. Tvorba
byla rozdělena do pěti skupin:
1. nové české a slovenské hry se současnou tematikou
nebo tematikou historickou
2. přehodnocené dědictví české a slovenské dramatické
tvorby
3. a) sovětské hry
b) současné hry národů lidových demokracií
4. a) ruská klasická dramata a klasická dramata národů lidových demokracií
b) klasická dramata národů západní a jižní Evropy
5. současné pokrokové hry západních autorů 1
K těmto okruhům náležel i doporučený poměr, podle kterého se měl repertoár poskládat. Celé tři čtvtiny repertoáru podle něj měla tvořit dramata odpovídající prvnímu a třetímu bodu – tedy současná tvorba, sovětské hry
a hry lidových demokracií. Zbývající čtvrtinu směly doplnit české a světové klasické hry, samozřejmě interpretované tak, aby ideologicky odpovídaly režimu. Hry patřící pod pátý bod seznamu se uváděly pouze ve výjimečných případech.

Kromě ideové náplně byla nyní hlídaná i forma. Jedinou
povolenou koncepcí se stal socialistický realismus, který
měl pravdivě zobrazovat život a jeho zkušenost. V rámci
návratu k iluzívnímu divadlu se pak proměnilo i herectví.
Podle sovětského příkladu se mělo hrát výhradně podle
Stanislavského metody. Ta tímto direktivním vnucením
velmi utrpěla a na mnoho let byla vnímána velmi zkresleně. Důležité impulsy tohoto hereckého systému (např.
průběžné jednání, herecký prožitek) byly aplikovány velmi povrchně a mělo se za to, že „podle Stanislavského“
může kdokoliv zahrát cokoliv. Jednotlivé fáze se nakonec
smrskly na poučku „typické jednání v typické situaci“.
Metoda nebyla povinná pouze pro činohru, ale i pro operu a balet a dokonce i pro divadla ochotnická a loutková.
Bylo nutné zřídit médium, které by na nové divadlo dohlíželo, reﬂektovalo je a zároveň zpřístupňovalo dramaturgické koncepce. V září 1949 tak vyšlo první číslo časopisu
Divadlo s tímto ideovým obsahem. Jeho šéfredaktorem se
stal Miroslav Kouřil, který byl v té době předsedou DDR.
Prvním článkem v tomto časopise bylo Divadlo se učí od
lidu 2, kde Miroslav Kouřil psal o osvobození se od reakce, o úkolech nového divadla, jehož hlavním hrdinou se
stal lid a proﬁloval Divadelní žatvu 1949.
Divadlo zpočátku nemělo žádné pravidelné rubriky, i když
okruhy zájmu byly zřejmé – kromě reﬂexe inscenací to
byly četné články o kultuře sovětského svazu, které psali jak čeští, tak zahraniční redaktoři, portréty divadelních
osobností, rady pro lepší organizaci práce technických
složek divadla, požadavky lepších rolí pro herečky, spory o novou socialistickou operu a správnou výuku zpěváků, požadavky nové hudby a choreograﬁí pro balet, ideologicko-dramaturgické zásady pro ochotníky a články
o loutkářství.

Obsah čísla byl poměrně pestrý, zprvu tvořil směs výše
zmíněných typů článků, později vycházela i víceméně tematická čísla zaměřená zejména na činohru nebo obsahující články pouze o opeře a baletu. Výjimkou nebyla
ani čísla reﬂektující tvorbu ochotníků (doplněna obvykle
o několik článků týkající se dětské dramatiky nebo loutkářství). Často se otiskovaly názory dělníků nebo herců na
kulturu. Nedílnou součástí každého čísla byly také projevy
politiků či vládní nařízení, které se týkaly divadla a byly
obvyklé otiskovány v nekrácených verzích. Od roku 1950
se navíc objevovaly oslavné články zaměřené na důležitá
výročí, jako byl Vítězný únor, přijetí divadelního zákona
nebo narozeniny politiků.
Zajímavé jsou reﬂexe inscenací – s dnešními recenzemi
či analýzami nemají společného vůbec nic a o inscenacích se z nich také téměř nic nedozvíme. Více než režií,
scénograﬁí či hereckými výkony se totiž zabývají ideologickým přínosem, který se stal nejdůležitější „složkou“
divadla. Článek „Kutnohorští havíři“ ve Vladislavském
sále3 tak sice informuje, že 10. 9. t.r. proběhlo představení Tylovy hry, která se hrála na Pražském hradě před politickou špičkou, autorka Milena Bláhová však rozebírala
pouze ideologické záměry. Z dnešního pohledu groteskně představila J. K. Tyla jako bojovníka za dělníky a zdůraznila, že již ve své době správně chápal třídní boj a že
teprve teď byl správně uchopen a inscenován. Její názory
nijak nenarušil fakt, že režisér Jindřich Honzl hru musel
poměrně výrazně upravit, protože např. postava Anežky
byla pro tehdejší potřeby příliš introspektivní a málo kolektivní. Tyto zásahy do textu však podle Bláhové udělaly Tylovu hru ještě tylovštější. Touto formou je zpracována většina „recenzí“.
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Grafy a percentuální klíče byly vůbec velmi oblíbené a hrály hlavní roli v mnoha příspěvcích. Antonín Kurš například v článku O základní změně charakteru práce československého ochotnictva 6 kritizoval chování českých
ochotníků po 1. světové válce, kdy se podle něj ochotníci snažili napodobit profesionální kapitalistická divadla,
a to nejen v dramaturgii, ale i např. v kopírování hereckých manýr a v obsazování hereckých „hvězd“. Tyto jevy
podle Kurše po roce 1945 mizely jen velmi pomalu, což
dokázal faktem, že po předložení dramaturgických plánů neprošlo celých 32 % her. Kurš zde odkazoval na percentuální rozpis kategorií dramat, jak je uvedl Ota Ornest
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Články v Divadle ale nereﬂektovaly pouze uměleckou část
divadelní tvorby. Čato se zde objevovaly příspěvky technických pracovníků divadel – zejména vedoucích dílen, kteří
měli na starosti výrobu kulis nebo kostýmů, nebo třeba
osvětlovačů. Tito pracovníci měli pocit, že se nad ně „umělci“ povyšují a požadovali možnost spolupodílet se na plánování inscenací. Mnohdy se nejednalo o texty, které by
vznikly přímo pro časopis, ale pouze o zápisy z porad či
konferencí. V říjnu 1949 je tak otištěn projev z Jihlavské
konference o technické divadelní práci 4, který volal po
lepší organizaci dílenských prací a opět deﬁnoval hlavní
úkol divadla – vychovávat a přetvářet člověka. Dále požadoval nový, osvícený dramaturgický plán, který měl tento úkol pomoci splnit a apeloval, aby se divadelníci učili
od dělnické třídy a necítili se nad ni nadřazení. Metodiku
správné organizace v dílnách pak popisoval manuál ing.
R. Beránka5. Beránek považoval za klíčové porady s dílnami, se kterými se měl konzultovat plán premiér. V manuálu představil i graf, na kterém byl přesně zachycen proces výroby dekorací a kostýmů od návrhu přes rozkreslení
a úkolování až k výrobě a závěrečným zkouškám.
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na Bratislavské konferenci, a které u ochotníků zdaleka
nekopírovaly doporučený poměr.
Z dnešního pohledu úsměvné jsou pak příspěvky dělníků. M. Zaňková (n. p. Závod Liberec) si v článku Hlas
z Textilany7 pochvalovala, že je jako pracující člověk šťastná, že může chodit do divadla a to třeba i na operu, na
niž se dříve dělnící vůbec nedostali, protože na lístky neměli peníze. Z podobného soudku byly i příspěvky Proč
hraji rád roli havíře Ondřeje Krofty8 nebo Proč hraji rád
„Čestný soud“ 9, v nichž se herci vyznávali z radosti hrát
role uvědomělých (nebo zmoudřivších) hrdinů budovatelských dramat.
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Od roku 1950 se pak objevovaly tematická čísla, která se
zabývala pouze festivaly – např. Divadelní žatvou nebo
Jiráskovým Hronovem. Články podrobně popisovaly soutěžní příspěvky (pochopitelně se soustředily na jejich ideologický rozměr), přibližovaly akce z pohledu účinkujících
nebo naopak poroty či se zamýšlely nad jejich jedinečností a významem pro společnost.
V ročníku z roku 1950 se objevil jediný text, který vybočil z masy navzájem si podobných článků. Byl jím Je třeba tvořit kulturu, která je svobodně spjatá s pracujícím
lidem10 a jeho autorem byl Roman Holát, člen činohry
Severočeského divadla v Liberci. Úvod textu se nijak významně nelišil od mnoha jiných – Holát popisoval, jak ve
svém volném čase objížděl lázně a rekreační objekty ROH,
a to nikoliv za účelem odpočinku, ale aby mohl diskutovat
s dělníky o jejich pohledu na kulturu. Uvedl, že besedoval
s více než 1400 lidmi a shrnul výsledky těchto besed. Kromě
obvyklých frází, jak jsou dělníci vděční za kulturu a jak oceňují poučení, jehož se jim dostává, se v textu objevil velmi

podnětný názor – pracující jsou přesyceni výrobním dramatem a nechtějí v divadle prožívat další směnu své práce.
„Úderník, plnící vzorně své poslání, shlédl ´Partu brusiče
Karhana´a řekl, že na tuto hru mají chodit především ti,
kdož se nedovedou zapojit do socialistického soutěžení na
závodech a problémem nadále zůstává, jak tyto vrstvy do
divadla přivést na takové hry. On sám z divadla odcházel unaven a upozorňuje, že pro pracující úderníky, kteří
vzorně plní své povinnosti, musí divadlo přinášet také zábavu a hodnotné pobavení. (…) Doporučuje, aby hry klasické, historické a klasické veselohry byly především prodávány v továrnách a to se vší důsledností a naopak hry
tendenční byly důsledně propagovány pro širší veřejnost
a prodávány u pokladen divadel.“11
Poslední citovaná myšlenka – aby se kvalitnější divadelní
kusy staly takříkajíc „podpultovým zbožím“ může vypadat
směšně, dokazuje však, jak bylo divadlo v té době vnímáno - jako produkt. Jeho výroba byla plánovaná a normovaná, což se však nesetkalo s úspěchem. Budovatelská dramaturgie způsobila téměř okamžitě propad návštěvnosti.
Tento jev se nedal přehlédnout ani zamaskovat a bojovalo
se proti němu neustálou snahou o lepší repertoár (v intencích socialistického realismu). To, že dělníci nechtěli
do divadel chodit na výrobní dramata a že nechtěli, aby
je z divadla „bolely ruce“, bylo zjevné. Nikdo si však netrouﬂ otevřeně napsat, že je to chyba dramaturgického
plánování, jako to udělal Roman Holát a jako to přímo vyjádřil onen vzorný úderník. Takto otevřená, i když z dnešního pohledu velmi mírná kritika se v časopise Divadlo
neobjeví ještě několik let.
V roce 1951 se v reﬂexích inscenací poprvé objevily výraznější zmínky o inscenaci jako takové, zejména

o scénograﬁi nebo hereckém jednání. Jádro příspěvku
však stále tvořily zejména ideologické záměry tvůrců a popisy inscenace byly zcela marginální částí článku.
V roce 1952 zůstal obsah časopisu víceméně stejný jako
v době založení, ve formě seriálu se však otiskovaly vybrané kapitoly knih, které měly divadelníky vzdělat. Kromě
Mojí výchovy k herectví od K. S. Stanislavského, který
byl stabilním předmětem článků a objevoval se téměř
v každém čísle celou první polovinu 50. let, to byly např.
kapitoly o pěvecké výchově z knihy Iskusstvo pěnija od
I. K. Nazarenka. Tato kniha byla velmi odborná a podrobně se zabývala pěveckou technikou. Jedna kapitola se
např. věnovala pouze správné poloze hrtanu při zpěvu
nebo správnému použití otevřeného tónu. V tomto ročníku však bylo možné spatřit i zatím téměř neviditelný náznak uvolnění poměrů – kromě pravidelně opěvovaných
autorů, jakými byli Tyl nebo Jirásek, se objevila i zmínka
o Victoru Hugovi, samozřejmě se správným ideologickým
odůvodněním. František Götz o Hugovi napsal, že „tvoří lidovou, aktivní, bojovnou a často ostře kritickou poesii, která je předchůdcem dnešní socialistické lyriky.“ 12
Je zřejmé, že časopis Divadlo v prvních letech své existence neplnil funkci reﬂexe divadelní tvorby, jak ji známe dnes. Nezabýval se podobou inscenací, nepopisoval herecké výkony, nepřinášel nové názory, impulsy
nebo myšlenky. Témata, která diskutoval, se opakovala v téměř stejném znění stále dokola – důležitost repertoáru, klíčová úloha dramatického textu, který měl
být jednotícím kritériem a tvořit základ každé inscenace, požadavek nových, lepších a návštěvnicky atraktivnějších her (a zároveň neschopnost či nemožnost nahlédnout, že je to právě nastavená dramaturgie, která
brání jejich vzniku).
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Nastíněný obsah čísel se držel až do roku 1953. Ten přinesl určitou proměnu v obsahu, prozatím spíše formální. Poprvé se objevily pevné rubriky – např. Divadelní
táčky, které obsahovaly portréty a vzpomínky na herce
a autory divadelních her; Divadlo v zahraničí přinášelo
zprávy o divadlech lidově demokratických republik, obsah rubriky Za příklady sovětského divadla byl zřejmý
už z názvu. V prosinci roku 1952 byl uveřejněn první díl
Divadelního Dikobrazu13, který Divadlo odlehčoval několik příštích let. Prvním příspěvkem byla z dnešního pohledu velmi krotká karikatura-strip, která zobrazovala obličej herce představujícího policejního direktora z Gogolova
Revizora. Karikatura v pěti oknech ukazovala líčení herce do premiéry, a do 3., 5., 10. a 20. reprízy, kdy byl herec zprvu pečlivě nalíčený, s hlubokými vráskami, ježatým
účesem, nalepeným obočím a vycpanými tvářemi – toto
líčení postupně ustupuje a do 20. reprízy byl herec prakticky nenalíčen. Tento vtip dnes nevyznívá nijak satiricky
nebo útočně, nicméně to bylo první poukázání na realitu
divadelního světa a kritika odbyté práce.V roce 1953 byl
už Divadelní Dikobraz součástí každého čísla a byl spojen hlavně s karikaturami a satirickými verši o divadle.
V tomto ročníku vyšlo i několik výrazně monotematických číslel. Jedno z nich bylo věnováno například oslavě 75. narozenin Zdeňka Nejedlého. Číslo tvořily články Zdeněk Nejedlý – veliký bojovník za štěstí lidu, Náš
Zdeněk Nejedlý, Zdeněk Nejedlý, nový typ českého kritika, Cestou Zdeňka Nejedlého, Zdeněk Nejdedlý o mluvě hudby a Zdeněk Nejedlý v srdcích našich divadelních pracovníků, což byly úryvky z gratulací 36 divadelních pracovníků či kolektivů, jako např. Zdeňka Štěpánka,
Otylie Beníškové, Rudolfa Deyla, E. F. Buriana, Otomara
Krejči nebo Krajského divadla Liberec či Armádného divadla, Martin. Další čísla byla podobně zaměřena na výročí divadla D 34 – AUD, Julia Fučíka nebo úmrtí Stalina.
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V roce 1953 zemřel Stalin a brzy po něm i přezident
Klement Gottwald. V červnu byla navíc spuštěna dlouho
připravovaná měnová reforma, která měla vyřešit problém
s vysokým státním dluhem, jenž vznikl kvůli nesmyslným
zásahům do ekonomiky. Přestože důsledky reformy byly
pro obyvatelstvo velmi nepříjemné („nové“ peníze měly
výrazně nižší hodnotu než „staré“), přinesl s sebou rok
1953 v některých oblastech první závan uvolnění dosud
tuhých poměrů. Změny zatím nebyly příliš výrazné, společnost si však poprvé mohla otevřeně přiznat, že budování
ideálního řádu nepostupuje tak rychle, jak bylo slibováno.
Pravdu o neúspěchu nové dramaturgie přiznalo i Divadlo.
V únorovém čísle vyšel článek O repertoáru, v nemž Jan
Kopecký znovu objasnil, co má divadlo přinášet divákovi,
jak a pro koho má hrát. Nejednalo se však o další z mnoha otištěných volání po lepší dramaturgii. V článku bylo
otevřeně poukázáno na fenomén propadu návštěvnosti:
„(...) má-li divadlo plnit své poslání, musí do něho diváci
přijít. Nelze vychovávat prázdná sedadla.“14. Další změnou byla pravidelná publikace četných recenzí, které se
velkou měrou zaobíraly samotnými inscenacemi (i když
stále doplňované ideologickými postřehy), a to poprvé
od roku 1949. A co je příznačné, po tendenční budovatelské tvorbě se týkaly inscenací jako byl Hugův Ruy Blas,
Cervantesův Lišák Pedro, Hervého Mam´zelle Nitouche,
nebo her W. Shakespeara. V každém čísle byl otištěn úryvek z české či zahraniční hry, která měla mít v nejbližší
době premiéru. Jiří Hájek v recenzi Muže s puškou15, kterou
dává Armádní umělecké divadlo, v této době dokonce opatrně napsal o zdivadelnění divadla a nelpění na asketickém
realismu, i když jedním dechem dodal, že toto zdivadelnění samozřejmě vychází ze zásad socialistického realismu.
14

V tomto roce byla otištěna také nadšená recenze Jelínkova
Skandálu v obrazárně16, prvního satirického pásma, které
uvedl E. F. Burian v Armádním uměleckém divadle. Scénky
o kulturní brigádě mládeže, která zdržuje zemědělce od
práce nebo o referentovi, který nespravedlivě rozděluje
poukazy na rekreace, vznikly v AUD jako víkendové odlehčení programu a dočkaly se více než stovky repríz. Byl to
od revoluce vůbec prvním počin, který otevřeně zesměšňoval socialistické funkce a instituce. Zhruba po roce byla
inscenace pro jistotu zakázána, protože „v satiře se skrývá vždy nebezpečí pomluvy našeho lidového státu“17.
Kvůli tomuto pohledu na satiru pak pochopitelně zkrotl
i Divadelní Dikobraz. V roce 1954 měla však satira ještě
zelenou a Dikobraz zabíral až šest stran z čísla. I nadále byly ovšem publikovány články s mimodivadelní, politickou tematikou, jako např. K volbám 1954 18, kde herci psali, proč je důležité chodit k volbám a jak rádi tam
chodí oni sami. Tento typ textů byl však - na rozdíl od minulých let - v menšině.
Ročník 6 z roku 1955 se od předchozího dramaticky nelišil, i když i zde je možné pozorovat další náznaky uvolnění. A. M. Brousil například v článku O práci Vesnického divadla19 otevřeně napsal, že některé dramatické texty mohly být lépe propracované (jmenuje konkrétně Urbanovu
Barevnou hráz a Cachovu Pevnost na severu) a že hra
Ženich by lépe propacována měla být zcela jistě a navíc byla vůbec nevhodně vybrána. V článku dále varoval
před nebezpečím formalismu, které doložil příkladem, kdy
z Šaldova Dítěte byly vyškrtány pasáže odmítavého soudu
nad rozkladem společnosti. Navíc odsoudil školometské
užívání Stanislavského systému. Byl to vůbec první otevřeně kritický článek, který se od vzniku časopisu objevil,
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a zcela neslýchaný útok na Stanislavského metodu, která
dříve byla direktivně vnucena všem divadlům bez výjimky.
Další ročník a rok 1956 přinesl nové rozdělení rubrik,
ale obsahově se nijak výrazně neodlišoval od posledních ročníků. Rubriky byly: Představení, hry a role,
Dramaturgický zápisník, Portréty,proﬁly a výročí,
Divadelní táčky, Divadlo v zahraničí, Co nového jsme
četli. Nicméně rubrika Představení, hry a role byla na prvním místě a upevnila směr vývoje časopisu – hlavní zájem
se přenesl z pouhého hlídání norem a politického školení
divadelních pracovníků na skutečné jádro divadelní práce. Recenze nabyly podoby, v jaké je známe dnes – podávaly konkrétní zprávu o podobě inscenace, o její režii
a hereckých výkonech, které do té doby byly zcela opomíjeny. Přestože na každé inscenaci se přirozeně podílel
režisér a herci, jejich práce se do té doby nijak zvlášt nereﬂektovala. Konkrétní pojetí role a přenesení dramatu
na jeviště se považovalo za jedinou možnou cestu, která byla intencionálně ukotvena v textu. Výjimkou byly
pouze inscenace výrazných režijních osobností, jako byl
např. E. F. Burian, jimž vliv na konečnou podobu inscenace nikdo nemohl upřít. Z recenzí téměř zmizela ideologie, článek již nehodnotil, zda byla inscenace správně
pojata či zda mohla diváka politicky či mravně obohatit,
ale zaměřil se pouze na estetickou stránku díla. V tomto
ročníku se začaly objevovat dokonce i recenze zahraničních her, a to i západních (i když zatím viděných pouze
v Rusku či NDR) – např. Brookův Hamlet. V každém čísle byla otisknuta jedna současná divadelní hra.
Rok 1956 byl pomyslným společensko-politickým mezníkem. Na XX. sjezdu KSSS byl odhalen kult osobnosti
a byla představena nová koncepce mírového soužití se
Západem. To vedlo k dalšímu uvolnění atmosféry v ČSSR.
Toto uvolnění sice nevyústilo v žádné zásadnější politické reformy, ale částečně se opět odrazilo v kulturní a sociální sféře.

Tento stav se v časopise Divadlo jasně projevil v roce
1957. Recenze se staly hlavní náplní čísla, a týkaly se skutečně pouze inscenací. Pokud autor popisoval děj hry, nesloužilo to k poučení čtenáře, ale konkrétně se vztahovalo
k inscenaci. Popisy hereckých výkonů byly precizní a dávaly jasnou představu o pojetí postavy. Inscenace byla
vyložena po smyslu, výklad nebyl zatížen žádnými ideologickými vrstvami a bylo-li něco kritizováno (a to často bylo), bylo to precizně vysvětleno a doloženo příklady.
Termíny ideologie jako socialistický nebo buržoazní byly
používány jen výjimečně, obvykle „ospravedlňovaly“ nějakou dříve zakázanou myšlenku nebo téma. O západním
divadle se začalo psát pravidelně, i když představení bylo
stále možné shlédnout pouze ve východním bloku. Tím,
že texty byly úplně oproštěny od komunistických ideologií, není při čtení na první pohled zřejmé, z jaké doby
pocházejí – do té doby je lze podle míry tendenčních obratů a myšlenek číslo zařadit téměř do konkrétního roku.
Dalším pozitivním důsledkem uvolnění byla výrazná obměna redakce. Do Divadla nastoupily osobnosti, které
významně formovaly podobu časopisu. Byli zejména Jan
Grossman, Jaroslav Vostrý, Jan Císař, Milan Lukeš. Žádný
z těchto autorů se přímo nespecializoval na konkrétní
téma, všichni psali recenze či analýzy představení i teoretické texty. Každý z nich měl přitom velmi speciﬁcký styl
psaní, který ho odlišil od ostatních (což se může zdát samozřejmé, ale opět – v první polovině 50. let byly články i autoři často zaměnitelní, a tak tato stylistická pestrost přichází jako něco nového a nevídaného). Jaroslav
Vostrý textem vytvářel často složité, ale velmi výrazné obrazy, které jakoby zachycovaly i atmosféru představení,
Jan Císař proti tomu psal velmi lakonicky a s ostrou přesností. Měl-li k výkonům nějaké výtky, podpořil je četnými
příklady, které nejenže obhájily jeho stanoviska, ale mohly napomoci i ke zlepšení hercova výkonu. Milan Lukeš
často psal v jakémsi dialogu, ve kterém sám sobě pokládal otázky a hledal na ně odpovědi. Tento styl uplatňoval v teoretických textem, které dialog zajímavě odlehčil.
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V roce 1958 bylo uvolnění v časopisu téměř úplné. Každá
recenze obsahovala mimo vlastní text seznam tvůrců inscenace a bylo tedy na první pohled jasné, kdo se na jejím vzniku podílel. Obsahově ani formálně se recenze nijak nelišily od dnešních a stále tvořily většinu každého
čísla. Číslo doplňovaly odborné statě související s divadlem. Jan Grossman například psal o fenoménu frustrace20, který prorůstá do literatury. Svá tvrzení dokládal
příklady z her Tennessee Williamse nebo Arthura Millera
a i když mluvil o frustraci ze společnosti, neironizoval tím
kapitalismus ani netvrdil, že se jedná o fenomén viditelný pouze v imperialistické společnosti, od čehož je socialistický člověk uchráněn. Adolf Scherl publikoval Několik
tezí o české divadelní avantgardě a realismu21, kde rehabilitoval avantgardu a zdůraznil, že avantgarda nemusí být nutně antirealistická nebo ne-reakční a že socialistický realismus není jediný správný směr umění. Dále
vysvětlil, že zavržení avantgardy vzniklo mylným a příliš
zúženým výkladem realismu. Často se překládaly texty
o divadle, jejichž autorem byl Bertold Brecht. Objevil se
i první článek o muzikálu.
V roce 1959 pak časopis prošel další výraznou proměnou. Recenze částečně ustoupily a objevily se estetické texty, např. Hegelova ﬁlosoﬁe přeložena Janem
Patočkou. Psalo se i o režii a dramaturgii, a to jako
o uměleckých složkách, nikoliv jen jako fenoménech
podřízených dramatickému textu nebo nutných k tvorbě výchovného repertoáru. Publikovaly se i texty obsahující dříve nemyslitelná témata jako např. Vzpomínky
na Mejercholda22, v nichž Nazim Hilmet napsal, že tohoto Stalinem popraveného režiséra považuje za jednoho z největších umělců a řadí ho po bok Chaplina
a Picassa.

20

Je tedy zřejmé, že první ročníky tohoto časopisy byly
poplatné společensko-politické situaci, a že časopis nebyl zřízen z potřeby reﬂektovat divadlo a jeho problematiku, ale měl pouze zprostředkovávat normy a nařízení, které byly uměle vytvářeny ministerstvem školství
a osvěty. V této době se také téměř rovnoměrně zabývá činohrou, operou, baletem a loutkovým a ochotnickým divadlem, které se zmíněnými normami musí bez
výjimek řídit. Proměny společnosti a zejména uvolnění
související se Stalinovou smrtí a odhalením kultu osobnosti se zřetelně promítají do obsahu časopisu a jeho
témat. Divadlo se čím dál méně zabývalo jinými druhy
divadla než činohrou a do popředí zájmu se dostaly recenze inscenací a odborné statě. Postupně mizely ideologické články a časopis se stal médiem, které reﬂektovalo divadlo tak, jak je běžné i dnes – tedy jako umělecký
druh, který samozřejmě odráží společenskou situaci, ale
kterému není vnucena úloha vychovávat diváky a ideologicky je zpracovávat podle politických potřeb.
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Poměrně útlá, nenápadná knížka s originálním názvem
Od kabaly k Titaniku obsahuje mnohem víc, než by do
ní čtenář na první pohled řekl. Podtitul sice prozrazuje,
že se jedná o deset různých studií „nejen z dějin umění“,
to ale zcela nevystihuje skutečný obsah knížky. Deset
různých autorů přispělo úvahami na deset různých
témat, která dohromady tvoří různorodou mozaiku
informací a zajímavostí ze světa umění. Jak se můžeme
dočíst v krátkém úvodu, cílem autorů bylo sestavit
knihu ze studií, které se svým přístupem k vybraným
tématům nějak liší od obvyklých rozborů uměleckých
děl, škol či stylů. Všechny práce něčím vyčnívají
z klasických umělecko-historických diskuzí – ať už je
to méně frekventované téma, či atypický úhel pohledu
na vybranou problematiku. Mohlo by se zdát, že jediné
pojítko mezi jednotlivými pracemi je pouze zastřešující
téma umění, při čtení však zjistíme, že úvahy mají
společné ještě něco – od čtenářů vyžadují zapojení
kritického myšlení.

První úvaha od Evy Bendové je věnována českému umělci Vratislavu H. Brunnerovi a skrze jeho osobu je zároveň přiblíženo prostředí a historie slavné pražské kavárny
Montmartre, stejně tak jako koncept „tvůrčí zahálky“, se
kterým pracoval i Karel Čapek. Toto téma bude pravděpodobně blízké každému, kdo má rád prostředí kaváren, ať
už jako místa pro setkávání, nebo inspirativní prostor pro
tvůrčí činnost. Díky této úvaze máme možnost vidět zahálku, neboli „nicnedělání“, které bývá často s pobytem
v kavárnách spojeno, nikoliv jako lenost a ztrátu času, ale
jako stav doslova klíčový pro vznik nápadů a následné
tvorby. Esej obsahuje četné citace odkazující na vědecké
práce věnované problematice zahálky a s ní spojeného fenoménu veřejného prostoru (tedy i kaváren), a tak máme
možnost nahlédnout pro nás tak samozřejmou činnost
v novém světle odborné analýzy. Některé teorie se věnují
zahálce z pohledu sociologického, některé jako ﬁlosoﬁckému problému, všechny ale přispívají k pochopení této
naší činnosti v širším historickém a společenském kontextu. Ať už po přečtení zjistíte, že odpovídáte popisu „nomáda“ cestujícího z jednoho podniku do druhého, nebo
patříte spíše do kategorie „štamgast“, který pojal některou z kaváren za svůj druhý domov, určitě si o svých zvycích uvědomíte pár věcí, kterým jste doposud nevěnovali pozornost. Bližší pohled na jednu ze známých kaváren
v centru Prahy, kavárnu Montmartre, a jejího stálého hosta, malíře Brunnera, nám umožní porozumět úvodním teoretickým úvahám na konkrétním příkladu.
Následující text Bod, linie, plocha: Obrazové elementy v nehierarchických vztazích se dívá na prvky obrazu z úhlu, který nás pravděpodobně při běžném pozorování výtvarných děl nenapadne. Přesto (nebo spíše
právě proto?) po přečtení tohoto článku prožitek z vnímání známého či oblíbeného obrazu najednou jako by
získal nový rozměr. Autor Václav Hájek přivádí pozornost mimo jiné k fenoménu „díry“, neboli prázdnému
středu obrazu, jehož existence je dohledatelná v překvapivě mnoha známých dílech, například na Autoportrétu

s kruhy od Rembrandta. Nový pohled na koncept umění
zde nabízí hypotéza umění jakožto elementu, který vytváří řád v chaosu našeho každodenního života a obecně světa, který nás obklopuje. Hájek vidí paralelu uměleckého díla, které (…) stanovuje v chaosu či pustině
světa určité pevné body, vytváří obyvatelné, přehledné, bezpečné místo 1, v čisticích prostředcích, jako je
třeba houbička na nádobí, která přináší řád do chaosu neuklizené a špinavé kuchyně. Stejně jako tah štětcem na plátně rozdělí neuspořádanou hmotu v obrysy
konkrétních předmětů, dává tah houbičkou odstraňující nános nečistot deﬁnovaný vzhled naší domácnosti.
Toto přirovnání banální činnosti, jakou je úklid domova,
k umění, které jsme si navykli nahlížet jako úctyhodnou
a cennou součást naší kultury, může působit kuriózně.
Po pečlivějším zvážení ale v této asociaci objevíme její
skutečný význam, kterým je přiznání umění nesporné
pozitivní kvality ve vztahu k našemu životu. Stejně tak
jako se cítíme dobře v uspořádaném, čistém a útulném
domovu, cítíme se dobře, je-li uspořádaný i svět kolem
nás, a za to podle uvedené teorie vděčíme právě umění.
Dvě studie jsou věnované architektuře, ovšem každá se
tomuto poli věnuje jiným způsobem. Práce Rostislava
Šváchy Soutěže shrnuje vývoj zadávání soutěží na architektonické projekty u nás a to od doby jejich začátků,
tedy zhruba od druhé poloviny 19. století, až do současnosti. Důraz je zde kladen na osvětový charakter těchto
výběrových řízení, kdy se celá široká veřejnost může zapojit do debaty o plánovaných projektech a vyjádřit svůj
názor. Bohužel závěr ve vztahu k současnému stavu vypisovaných soutěží, kdy výběrová řízení mnohdy vyhrají projekty, které nesplňují původní zadání soutěže, není
příliš pozitivní. To ovšem asi nikoho, kdo alespoň povrchově dění na poli zadávání veřejných architektonických
projektů sleduje, nepřekvapí.

1

Martin Horáček naproti tomu svou práci věnoval tématu
velice konkrétnímu, a to dílu českého architekta tvořícího
ve slohu reformované české renesance, Janu Vejrychovi.
Nejenže se na několika příkladech architektovy tvorby
seznámíme s obecnými znaky tohoto slohu, především
si díky detailnímu rozboru stavby Okresního domu ve
Slaném a dalším ukázkám uděláme jasnou představu
i o speciﬁckém přínosu Vejrycha a o tom, jak sloh přizpůsobil svým preferencím. Jedná se především o rozbití klasické symetrie rozmístění jednotlivých architektonických prvků a zálibu v ozdobných věžičkách, které se
v průběhu jeho života staly jakýmsi poznávacím znamením jeho práce.
Dalším textem věnovaným dílu jednoho českého umělce
přispěla Anna Pravdová; v práci Jsem ve stavu toho, kdo
vylezl z těžké nemoci a může se obejít bez léků se jedná
o život a dílo sochaře Jana Křížka. V Křížkově pojetí se setkáváme se zvláštním přístupem k umění jakožto k prostředku, jakým umělec řeší svůj vnitřní „problém“. Jan
Křížek, který se proslavil především ve Francii, se v dopisech svým přátelům svěřil, že tvoří, protože musí. Umění
v jeho podání bylo pouhým nástrojem, jak se zbavit své
blíže nespeciﬁkované „nemoci“. Když k vyřešení tohoto
„problému“ došlo a Křížek již nepociťoval potřebu tvořit, označil se konečně za zdravého a nikdy již nevytvořil
žádné další umělecké dílo. K tomuto neobvyklému příběhu staví Pravdová jako paralelu příklad slavného básníka
Arthura Rimbauda, který po krátkém období, kdy vznikla všechna jeho světoznámá díla, na uměleckou tvorbu
také rezignoval a nikdy se k ní již nevrátil. Myšlenka, že
umělecká tvorba je lékem pro nemocí zužovaného umělce, je mírně řečeno znepokojivá. Pokud by se nemělo jednat pouze o výjimečné případy, ale o většinu autorů, jak
bychom potom měli nahlížet na umění? Vyvstává zde
palčivá otázka, zda můžeme nalézat potěšení v něčem,

KONEČNÝ, L., ROLLOVÁ, A., ŠVÁCHA, R. (eds.). Od kabaly k Titaniku – Deset studií nejen z dějin umění. Praha:Artefactum, 2013, str. 50.
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co bylo vytvořeno z utrpení tvůrce. Tím se zároveň otevírá širší téma propojení morálky a umění, ovšem ne pouze ve smyslu morálního obsahu jednotlivých uměleckých
děl, ale celkového přístupu k umění. Musíme zvážit, jak
by mohl či měl fakt, že určité dílo vzniklo z vnitřního autorova problému (z jeho „nemoci“, jak svůj stav popsal
Křížek), ovlivnit naše vnímání tohoto díla, potažmo estetický prožitek, který nám dílo zprostředkuje.
Podstatné je ale také zmínit dvě práce, podle kterých je
knížka pojmenována. „Kabala“ v názvu je narážkou na článek, jehož autorem je Ivo Purš. Věnuje se analýze skrytých kabalistických významů, které mohou být obsažené
v konstrukci a prvcích koruny Císaře Rudolfa II. Ten byl
pro své nadšení pro alchymii a zájem o nejrůznější mystické nauky dobře znám a rozbor císařovy soukromé koruny, který Purš provedl, odhaluje detailní a promyšlený
plán, jak si slavný panovník chtěl za pomoci kabalistických znamení naklonit štěstí na svou stranu.
Odkaz k „Titaniku“ pak upozorňuje na text Vojtěcha
Lahody Picasso na Titaniku. Tato studie přináší skutečně překvapivé souvislosti, které dozajista zaujmou jak ty,
kdo mají v oblibě proslulého představitele kubismu, tak
obdivovatele Cameronova ﬁlmu. Pozornost je upřena nejen na symboliku romantického vztahu hlavní ženské hrdinky Rose ke dvěma odlišným mužům (Rosin snoubenec
jako konzervativní představitel bohaté společenské vrstvy oproti chudému, zato bezprostřednímu Jackovi), ale
také k významu uměleckých děl, která ve ﬁlmu ﬁgurují.
Jedná se obrazy, které s sebou Rose na palubě Titaniku
převáží, především Picassovy Avignonské slečny a Portrét
Abroise Vollarda. Po přečtení této úvahy zaměřené na široký výčet kontextů, ve kterých je možné ﬁlm vnímat, je
velmi obtížné dívat se nadále na Titanik jako na „pouhý“
milostný příběh či katastroﬁcký ﬁlm.
Z výše uvedených shrnutí některých studií obsažených
v knize Od kabaly k Titaniku si snad lze udělat přehled

o tom, o jak pestrou sbírku témat se jedná. Každé z nich
je zpracováno se zaujetím, které je ve většině případů natolik patrné, že přímo vybízí k dalšímu studiu probíraných
témat. To autoři usnadňují pomocí hojných odkazů na
doplňkovou literaturu, které jsou uvedené u všech úvah.
Je možné, že v knize najdete témata, která jsou vám blízká a zajímají vás a díky uvedeným studiím se o nich dozvíte něco nového nebo je nahlédnete z jiné perspektivy.
Je také možné, že v knize nenajdete žádný námět, který
by se přímo shodoval s vašimi zájmy. Ať tak či tak, pokud
se zajímáte o umění a otázky spadající do teorie či historie umění, určitě v této knížce naleznete dostatek námětů k zamyšlení. Všechny texty jsou napsané s erudovaností vlastní odborníkům v oboru dějin umění, zároveň se ale nebojí poskytnout nový a mnohdy nečekaný
náhled na zvolenou tématiku.

Od kabaly k Titaniku – Deset studií nejen z dějin umění
Lubomír Konečný, Anna Rollová, Rostislav Švácha (eds.),
Artefactum, Praha 2013
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Poznámky
o zvuku:
Mezi
meditací
a migrénou
Silvia Ronisová

Současné umění napříč druhy a žánry rozevírá do široka
svou náruč a své hranice. Je všeobjímající entitou, která
snese mnohé, a stát se samozvaným umělcem je stejně
prosté a jednoduché jako nastoupit do tramvaje. A i to
by mohlo být za náležitých podmínek performancí - čili
uměním. To se dnes často rodí prohlášením a snad ani
neuvažuje o své trvanlivosti - naopak zakládá si na své
pomíjivosti. Apeluje na diváka a jeho představivost
do takové míry, že on sám se stává hlavním tvůrcem.
Stejnou měrou jako se zdá být otevřené pro tvůrce, tak
se zdá být uzavřené pro návštěvníky, diváky, čtenáře
či posluchače. O jeho možnostech či nemožnostech,
schopnostech a neschopnostech, silách i slabinách
můžeme uvažovat po návštěvě výstavy Situace
(poznámky o zvuku) v pražské galerii AMU.
Jejím tématem je zvuk, hudba a ticho. Kde končí zvuk
a začíná hudba? Je možná existence ticha v době nekonečného hluku? Absence zvuku znamená absenci sluchu.
Soubor patnácti děl prezentuje různé vnímání těchto fenoménů prostřednictvím videa, textu, instalací či skulptur.
Formou dialogu mezi jednotlivými objekty vstupuje návštěvník do akustického prostoru a má nevšední možnost
poslechnout si výstavu. Ta vznikla jako společný projekt
studentů skladby HAMU a Centra audiovizuálních studií
FAMU. Kurátory jsou pedagogové těchto kateder Michal
Rataj a Martin Blažíček. V rámci této spolupráce se v loňském roce uskutečnila výstava 16 - 20 000Hz v pražské
MeetFactory, na kterou volně navazuje další právě probíhající výstava Na počátku bylo ticho v Městské galerii Plzeň. Tyto projekty lze zařadit do oblasti sound artu.
Sound art funguje na bázi experimentu. První zmínky
o něm pocházejí z 80. let 20. století, kdy se začíná prosazovat jako samostatný umělecký směr. Autorem termínu je kanadský skladatel a audio umělec Dan Lander.
Charakteristika tohoto hnutí ovšem není pevně vymezena:
Pro jednu skupinu umělců a teoretiků je sound art synonymem pro experimentální a avantgardní hudbu, pro druhé

to je oblast, do které spadá vše, co je schopné produkovat zvuk. Již z této deﬁnice je patrná volnost směru, který
je blízký happeningu i konceptuálnímu umění a pracuje
s různorodými médii. Původcem zvuku může být příroda,
člověk nebo objekt. Ten je ovšem dvojí: Spojuje se v něm
vizuální složka a abstraktní element zvuku. A jako takový
vyžaduje speciﬁcké estetické vnímání. To je ještě složitější vzhledem k neodmyslitelné a neodstranitelné interakci
vnímatele, který také produkuje zvuk, tudíž je vždy spolutvůrcem takového typu díla. Výraznou osobností, která
sound art ovlivnila, je hudebník John Cage a jeho ikonická skladba 4’33’’ inspirovaná Rauschenbergovými bílými
obrazy: Klavírista přišel k nástroji a po celou dobu trvání
skladby (4 minuty, 33 vteřin) jen seděl a nezahrál jediný
tón. Absence jakéhokoli zvuku způsobila hluk zaskočeného publika, které se tak stalo samo původcem hudby
a Cage se stal umělcem, který složil ticho. V Římě vzniklo muzeum sound artu a za centrum tohoto rozvíjejícího
se směru je v současnosti považován Berlín.
Znát tento kontext je nepochybně výhodou pro výstavu
Situace (poznámky o zvuku) - jinak by mohla působit
jako ledabylý experiment, o jehož serióznosti lze pochybovat. Setkáváme se zde s typem umělecké tvorby, která nemá schopnost oslovit širokou veřejnost kvůli svému
abstraktnímu konceptu a jeho nevysvětlení. Návštěvník
vstupuje do galerie a nad jeho hlavou visí malé reproduktory, z nichž se tiše ozývají neurčité mysteriózní tóny čehosi nadpozemského - tzv. prostorová intervence Slyším
zvuky autorů Matouše Hejla a Martina Blažíčka. O pár kroků dál se návštěvník vrací zpátky na zem se Sladkovodní
hudbou Jan Fily. Bublající potůčky, šumění vodních toků
a dešťové kapky stékající po lučinách mají schopnost vytvořit uklidňující přírodní atmosféru uprostřed městského hluku. V dalším prostoru se po zapojení kabelu vrátným rozezní zvuková kompozice, která zaplňuje tmavou
místnost. Opět zní tiše, tak tiše, že je přehlušena zvuky z ulice. Dominantou je skulptura, která by mohla být
mramorovou kašnou - patrně se jedná o Aqua Benedicta

Martina Klusáka, jenže číslo 12 v plánku schází… Kašna
je naplněna špunty do uší.
Koncepce celé výstavy se zaměřuje na napětí mezi tichem
a zvukem, osciluje mezi slyšením něčeho a ničeho. Ticho
se stává materiálem. Tak tomu je i u objektu Any Kryvenko
Ticho v éteru, který tvoří čtyři vertikálně postavené trubky
připomínající minimalistické varhany. Výstava je interaktivní, jenže je to interakce bez instrukcí. Návod na použití schází. Návštěvník neví, zda se smí exponátů dotknout.
Ale nikým nepozorován se k tomu odhodlá v očekávání, že
vydají nějaký zvuk či tón. Nic. Totéž zklamání se opakuje
při bizarním pokusu o rozeznění objektu pomocí foukání
do trubek. Návštěvník si připadá jako blbec. Tento pocit
pokračuje u instalovaného tabletu s videem: Po nasazení
sluchátek a očekávání, že tam něco uslyší, neslyší vůbec
nic. Ale u jiných obdobných videí ve sluchátkách něco slyší - nespeciﬁkovatelné chrčení, elektronickou hudbu nebo
shluk tónů. Výsledkem je to, že si návštěvník není vůbec
jistý, zda se jedná o záměr či nefunkčnost techniky, k čemuž přispívá i fakt, že jedna sluchátka se po sejmutí ze
stěny jaksi rozpadnou. Výše zmíněný pocit trvá: Instalace
Lukáše Hradila Aﬁrmace - sluchátka, mikrofon, notebook
a na jeho obrazovce nápis “LISTEN”. Očekávání interakce se
opět ukazuje jako mylné. Jediné dílo, které prolomí letargii
naivních nadějí je Pandořina skříňka Soni Jelínkové - zavřená ornamentální krabička, ze které čouhají kabely. Po
otevření se objeví zrcátko a začnou se ozývat děsivé lidské zvuky připomínající ﬁlm Vymítač ďábla. Tváří v tvář
své vlastní tváři člověk čelí nevysvětlitelné hrozbě a je jen
na něm, jak dlouho tento pohled snese.
Od vnímání zvuku v prostoru se dostáváme ke vztahu zvuku, jazyka a textu. Problematikou vnímání cizího jazyka se
zabývá Brad League a jeho Vzpomínky na Nagano 1998:
Video v českém jazyce se záznamem hokejového utkání
doprovází nesrozumitelný text, který je záznamem toho,
co autor, jehož rodným jazykem je angličtina, slyšel - co
slyšíme, když nerozumíme, co pro nás znamenají slova,
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která jsou shlukem písmen a vzdalují se kódu naší řeči.
Jazyk pak postrádá svou sdělovací funkci a sám se stává
objektem zkoumání. S vizuálním přepisem hudby počítačových her pracuje Petr Zábrodský: Jeho Datová pole
jsou partiturami, které namísto not zacházejí s řadami
čísel a písmen programátorského jazyka. Hudba se mění
na harmonogram, na technický náčrt, který jí je zdánlivě
tolik cizí a vzdálený, přesto z něj vzniká.
Relativně velký prostor je věnován Kompozici pro kvadrikoptéru a senzory Márie Júdové. Zde se setkáváme s problematikou zvuku a hudby. Létající dron autorka označuje jako hudební nástroj, ale nelze se ubránit dojmu, že
to, co slyšíme, je prostě jen zvuk a nic víc. Označovat ho
za skladbu není zcela relevantní. Toto dílo doplňuje video ze zahájení výstavy, kdy se dron vznášel v prostoru
a diváci sledovali jeho pohyb a poslouchali zvuk měnící
svou trajektorii, vzdalující se a přibližující, zanechávající
za sebou neviditelnou stopu protínající prostor. V daný
moment efektní podívaná, ale ne nepodobná dětem hrajícím si s autíčkem nebo letadýlkem na baterky - jen si
nehrají v galerii a svou hru nedoprovází konstrukčním
manuálem. Za zmínku stojí instalace Sound ﬁshing Sary
Pinheiro - mikrofon ponořený ve skleněné nádobě s vodou - a vizuálně nejvýraznější objekt Realitoskop Michaela
Henzla - zavěšený chuchvalec kabelů s chraptícími reproduktory, který doprovází nápis na stěně: „Realita je tím,
čím jsme se shodli, že je realitou.“ A něco podobného
platí o této výstavě: Umění je tím, čím jsme se shodli, že
je uměním. Těžko říct, do jaké míry budou tento postoj
tvůrců sdílet i návštěvníci…
Do hry výrazně vstupuje prvek náhody. Jednak je to účast
vnějšího prostředí, jednak návštěvníka či návštěvníků výstavy (anebo takový telefonující vrátný). Speciﬁkem sound artu je neopakovatelnost a jedinečnost. Tyto vnější
vlivy mohou dotvářet vnímání, či naopak se mohou stát
rušivým aspektem a spolutvůrcem nechtěným - ve chvíli, kdy tato (ať pozitivní či negativní) spoluúčast není

autorovým záměrem. A právě o tom lze spekulovat u této
výstavy. Chrčení reproduktorů, tajemná hudba a zvuky
bublajících potůčků jsou samy sobě pozoruhodnou kombinací. Zaměřit svou pozornost jen na jednu akustickou
oblast vyžaduje značné úsilí. A když se do toho zapojí
ještě mnohojazyčné pokřikování rozverných turistů za
okny galerie, stává se výstava těžce stravitelným gulášem. A prvotní meditativní naladění při příchodu se mění
v migrénu při odchodu.
Výstava Situace (poznámky o zvuku) vybízí k zamyšlení nad zvuky, které v každodenním životě už ani nevnímáme, nad tím, jak nás ovlivňuje akustické prostředí, jehož jsme nepřetržitě součástí. To je jistě zajímavé, ale na
místě je otázka, zda je to umění, jestli je pouhá myšlenka
dostačujícím kritériem, jestli má schopnost učinit z předmětu umělecké dílo. Protože patrně ta je jedinou hodnotou této výstavy. Pokud by jejím cílem bylo zpochybnění
současného umění a tím i sebe sama, lze konstatovat,
že se to podařilo. Již zmíněná díla - skladba Johna Cage
či Rauschenbergovy obrazy, podobně jako např. slavná
Fontána Marcela Duchampa - byla zlomovými okamžiky ve vývoji moderního umění, jež ovlivnily mnoho tvůrců a radikálně změnily vnímání umění. Jenže jejich přínos byl právě v inovaci a novém konceptu. Očekávání
alespoň minimální řemeslné kvality se může v konceptuálním umění a směrech s ním spřízněných zdát jako
směšné a konzervativní. Jenže stejně jako není každý obraz uměleckým dílem, nemusí jím být každý zvuk a jeho
zdroj. A pro některé počiny není žádná galerie dostačující záštitou a institucí, která by sama o sobě, mávnutím
kouzelné hůlky, mohla proměnit kabel či mikrofon na
objekt umělecké hodnoty. Pokud takovéto projekty nepřinášejí nic nového, pokud forma zpracování postrádá
technologickou hodnotu a obsahem je velmi abstraktní idea, pak jedinou situací, ve které se návštěvník ocitá, jsou značné rozpaky.
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Situace (poznámky o zvuku)
Vystavující autoři: Gilberto dos Santos Agostinho
Filho, Martin Klusák, Lukáš Hradil, Matouš Hejl, Martin
Wiesner, Jan Fila, Anna Kryvenko, Robert Palkovič,
Soňa Jelínková, Lenka Hajdučková, Mária Júdová, Petr
Zábrodský, Michael Henzl, Brad League, Sara Pinheiro,
Martin Blažíček
Trvání: 26. února 2014 – 23. března 2014
Galerie AMU
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glosa

Přiznám se, že jsem si občas při prohlížení nových titulů z Nakladatelství AMU říkala, že tam asi smysl pro humor
moc nemají. Jenže v loňském roce se prokázal opak. Vyšlo první vydání knihy Pitch it!, která polechtá bránici nejednomu produkčnímu laikovi. Hned na úvod nám v předmluvě Dieter Kosslick deﬁnuje onen legrační termín pitch
slovy: „všechno je pitch“. A pak už po dvoustraně s ilustrací velkého třesku navazuje autorka Sibylle Kurzová. Takže, když chcete správně pitchovat, musíte si najít nějakou ideu a vybrat si vhodného partnera. Ale než se stane,
že X meets Y, je dobré (ne-li nezbytné) prostudovat i kapitoly Jak se prezentují velké city, Velké mlčení a Nácvik
úsměvu. A pak se už můžete bez obav věnovat pitchingu = důslednému vývoji vašeho projektu. Na konec, už jen
proto, že držíte v ruce právě tenhle časopis a ne třeba Ženu a život, nalistujte v Pitch it! také stranu 111, kde se
nachází kapitolka s názvem Kritika je snídaně šampiónů. Je fakt, že vysmívat se cizímu slovu „pitch“ jen proto,
že se v češtině čte „pič“, není důkazem inteligence ani vyspělosti. Ale kdo se občas neuchýlí k takovým primitivním žertíkům, ať po mně první hodí Hybrisem. A já už přestanu pičovat a půjdu dělat něco pořádného.
Adéla Vondráková

Když
vlastnosti
ožívají
Zdenka Horčicová

Ohlédnout se za unikátní výstavou společného projektu
Akademie múzických umění v Praze a Vysoké školy
uměleckoprůmyslové Vystřelený šrapnel uklidní pozo
rovatele jsme mohli do 27. dubna v Galerii AMU.
Pod názvem Ztracená výstava se tu prezentovala
vybraná díla projektu, který se uskutečnil na přelomu
září a října roku 2013 v pekingské galerii China Czech
Contemporary a kladl si za cíl představit trendy českého
uměleckého školství. Neobešlo se to však bez komplikací.
Navzdory vynaloženému úsilí se nepodařilo dovezená
umělecká díla dostat přes čínský celní úřad. Exponáty,
kterými se měli naši umělci prezentovat, zůstaly ležet
v celních skladech, odkud po skončení výstavy putovaly
nevystavené zpět do vlasti. V duchu původního konceptu
však studenti a pedagogové na místě připravili výstavu
náhradní; pracovali především s nalezenými materiály,
videoprojekcemi a digitální fotograﬁí. Její úspěch předčil
očekávání.
Ztracená výstava nepostihuje rozsahem výstavu pekingskou, setkáme se zde pouze s díly studentů Akademie múzických umění. Přesto je jakýmsi komentářem nejen k problematice současného českého výtvarného - a samozřejmě
i akustického - umění, ale především k samotné málem neuskutečněné výstavě v Pekingu.
Prezentují se zde tedy práce čtyřiceti pěti studentů fotograﬁe (FAMU), scénograﬁe (DAMU) a skladby (HAMU). Výstava
je koncipována do dvou hlavních částí – fotograﬁcké a scénograﬁcké. Spojovníkem mezi nimi je prostřední sál s videoprojekcí z čínské výstavy. Zatímco fotografové a scénografové vystavují odděleně v samostatných sálech, studenti
skladby veškerý prostor GAMU zaplňují svými akustickými
instalacemi. Často velmi tísnivě a úzkostně znějící skupiny
tónů (mluvit v tomto případě o akordech by bylo značně nepřesné) umocňují dojem, jaký na nás dopadá především při
vnímání děl akcentujících lidské vlastnosti či neřesti. Pýcha,
zoufalství, depersonalizace, kariérismus, ale i štěstí nabývají prostřednictvím zvukových kulis groteskně monstrózních
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rozměrů a ze své výšky zatlačují pozorovatele do jeho vlastního nitra, v němž tu či onu vlastnost zformují v konkrétní
obraz ne nepodobný vystavenému dílu.
Důležitým komponentem při konstituování významu exponátů zejména scénograﬁcké části výstavy je materiál.
Jeho vzhled a struktura organicky splývají s povahou vyobrazeného, aniž bychom si to primárně uvědomovali. Vliv
materiálu na dojem z díla je v tomto případě konstitutivní a umožňuje pozorovateli prolomit bariéru mezi abstraktním pojmem a věcnou podstatou zobrazeného jevu.
Funguje jako médium mezi povahou díla a povahou jeho
pozorovatele. Můžeme si tak všimnout, že pod křehkou,
téměř vlasovou konstrukcí Zoufalství zhotovenou ovšem
z pevného drátu se skrývá malý balvan, který tíží na duši.
Že Štěstí je měkké a jakoby se vznáší, v ruce svírá maličkatý model sebe sama, který si vyňalo z hlavy. Že Kariéristi
působící koženým dojmem, ač zhotoveni z různých materiálů, mají na rukou panty, aby mohli jít vždy s proudem.
Že z Radosti tryskají barevné krychličky a její zmenšené
já si nese zvonečky s barevnými drátky. Nebo že Pýcha
ční tak vysoko, že sotva dohlédne pod své vlastní nohy,
čelo má přitom protkané tucty hřebíků, tudíž vlastně ani
shlédnout nemůže. A na neposledním místě Tunelář, který má své plastové, jakoby asfaltové tělo protkané chodbičkami, do nichž míří vždy po jednom modelu osobního
vozu, a který je natolik pohlcen svým „posláním“ či údělem, že jeden tunel mu vede skrz hrdlo přímo do útrob.
Kromě ﬁgur ilustrujících různorodost lidských povah najdeme ve scénograﬁcké části expozice i několik zdařilých
modelů scénických návrhů zejména pro Ibsenova dramata, náčrty těchto scén, skici k vystaveným plastikám či
díla s tematikou Danse Macabre.
Fotograﬁcká část pracuje nápaditě s tématem ztracené
výstavy. Už při vstupu do galerie narazíme na dvě velké
kartonové krabice vyvolávající dojem stěhovaní či příprav.
Člověk si hned neuvědomí, že na sobě mají popisky děl

uložených uvnitř. Stejné schéma čeká návštěvníka i uvnitř.
Mimo vystavených fotograﬁí je sál zaplněn množstvím zabalených děl, obvykle opatřených letištními samolepkami s čárovými kódy. Ale kromě toho i tato mají na sobě
popisky artefaktů, které skrývají. Dostává se tím před návštěvníka idea díla, které nemůže být, ať už z jakéhokoli důvodu, vystaveno jeho pohledu. Tento poměrně jasně
čitelný akcent pekingské výstavy nemusí však být pozorovateli ihned patrný. V člověku totiž na první pohled vyvolá dojem, že expozice je dosud nevybalená, nehotová,
neuskutečněná. Když se ovšem odváží vstoupit, záhy se
mu vyjeví onen záměr, komentář k výstavě v Pekingu. Je
možné, že se nechá strhnout a skryté fotograﬁe v něm
vzbudí daleko větší zvědavost než ty odhalené a běžným
způsobem umístěné na stěnách sálu. Přesto pozornosti neunikne zejména jedna – ta u vstupu do fotograﬁcké
části výstavy. Zobrazuje část lidské postavy, portrét vytištěný na skle, ovšem portrét bez tváře. Ne náhodou nese
název Depersonalizace. Mrazivé je na ní zejména to, že
když k ní návštěvník přistoupí z dostatečné vzdálenosti, může svou tvář zrcadlit v onom portrétu. Poté, co se
vzdálí, pozbude fotograﬁe svůj určující prvek a stane se
opět anonymním portrétem, portrétem bez tváře. S odosobněním se setkáme i u ostatních vystavených fotograﬁí. Ač mají většinou ﬁgurální námět, do tváře žádnému
vyobrazenému člověku neuvidíme. Kompozice čtyř fotograﬁí s názvem Prázdnota zobrazuje sice lidské tváře, ale
buď zakryté maskou, či rozostřené. Stejně tak Bez názvu
(Marseille) nás zavede na cestu vprostřed louky; ve středu
cesty klečí žena s rukama svázanýma za zády. Z obličeje
jí raší trs stejné trávy, která ji obklopuje. Člověk na fotograﬁi Bez názvu je zvěčněn zezadu v embryonální poloze se silným důrazem na osu páteře.
Spojujícím článkem mezi scénograﬁckou a fotograﬁckou
částí výstavy je místnost s projektorem, v níž se na největší stěnu promítá videoprojekce s názvem Vystřelený šrapnel uklidní pozorovatele. Organicky se tu snoubí obraz se
zvukovým pozadím. V několika variantách jsou v projekci

zachyceny dojmy z výstavy v China Czech Contemporary.
Zobrazují jednak atmosféru východní metropole, jednak
momenty tvorby či střípky z prvních návštěvních dnů.
Kromě projekce najdeme v sále i jednu z fotograﬁí, nese
titul Bez názvu, ze série Exhibition, opět je na ní člověk
a ani tentokrát neukazuje svou tvář – mladík na fotograﬁi leží čelem k zemi, nohy má v podivném úhlu opřeny
o zábradlí.
Při procházení výstavním prostorem na člověka snadno
dolehne tíseň. Konfrontovat vnitřní pocit ze sebe samého se zobrazenými vlastnostmi a pocity může být bolestné. Obklopena tolika anonymními ﬁgurami a portréty bez
tváře jsem se vydala hledat tyto vlastnosti a emoce do
vlastního nitra. Ztracená výstava pro mě byla sebezpytem. Přinutila mě konfrontovat vizuální podobu vlastnosti, jak ji zachytili umělci, s mou osobní představou o ní.
A zafungovala by tak i bez kontextu, k němuž se vztahuje.
Totiž ke ztracené, a přesto uskutečněné výstavě v Pekingu.

Ztracená výstava
Vystavující autoři: Michal Adamovský, Paulína Bočková,
Michaela Čejková, Dora Dernerová, Alžběta Diringerová,
Jan Douša, Alena Dziarnovich, Rune Egenes, María
Elínardóttir, Olga Ermakova, Dan Friedlaender, Jovana
Gospavič, Albert Grøndahl, Tereza Havlínková, Dominik
Hejtmánek, Ludmila Kadlecová, Silvie Kořenková, Lenka
Kristiánová, Mariana Kuchařová, Lali Laytadze, Chiawen
Lin, Andreas Loucaides, Olga Macutkevič, Jan Maštera,
Teodorik Menšl, Pavel Morávek, Eleanor Pinkava, Tereza
Příhodová, Urška Savič, Nina Schacht, Marcel Stecker,
Kamila Šárková, Vladimír Šigut, Jan Šimánek, Nina
Šperanda, Ján Tereba, Tadej Vindiš, Martin Vosáhlo, Adéla
Vosičková, Kateřina Zahradníčková, Junsheng Zhou
Kurátoři: Helena Musilová (FAMU), Jana Zbořilová
(DAMU), Michal Rataj (HAMU)

reﬂexe
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Motto letošního ročníku Zlomvazu „Jedna DAMU jaro nedělá“ vyjadřuje chvályhodnou snahu o to, aby se tento
festival stal méně záležitostí pražské DAMU a více „prostorem pro setkávání studentů uměleckých oborů a možností zhlédnutí aktuální studentské divadelní tvorby“ (citováno z www.zlomvaz.cz/2014/o-festivalu). Znepokojující na tom však je, že k této „původní myšlence festivalu“ se snažily vracet i minulé ročníky Zlomvazu. Letošní
motto proto mimo jiné vyjadřuje to, že se taková změna i přes usilovnou snahu stále nedaří. V čem je tedy chyba? Jedním z důvodů může být, že se DAMU snaží se svým egoismem vypořádat prostřednictvím jiného egoismu.
Toho druhu egoismu, který má tendenci zveřejňovat niterný zápas DAMU a činit z něho hlavní téma festivalu.
Hana Lehečková

Synček

I.

tvorba

(Dedinská izba, Katarína sedí v kúte pod ikonou, bieli zemiaky, šupy hádže do mútnej vody vo vedre, čisté zemiaky do hrnca)

Lucia Mihálová-Šuľová
KATARÍNA: Oroduj za mňa, svätá Anna samodruhá, nech
sa Pán zľutuje nado mnou a príliš ma netrestá, nech
je ku mne zhovievavý, vždy som sa snažila žiť podľa
jeho prikázaní, verne mu slúžim, prosím, nech sa mi
odmení a dá to, o čo tak úpenlivo prosím... (ozve
sa búchanie na dvere)
ZUZA: (spoza dvier) Ja som!
KATARÍNA: Vitaj, Zuzka. Poď, usaď sa. Čo ti ponúknem?
ZUZA: Nič mi nenúkaj, Katuška. Prišla som len na kus
reči, potrebujem si chvíľu posedieť, deti ma chvíľu
nenechajú, stále ma kmášu za sukňu, pištia, celú
noc som poriadne nespala.
KATARÍNA: A prečo?
Na motívy poviedky Dobroslava Chrobáka, Katarína
OSOBY:
KATARÍNA
ONDRO
ONDRÍK
EVA
ZUZA
BABIZŇA, KRČMÁRKA, ŽENA 1, ŽENA 2, DIEVČA,
PRVÁ ŽENA, DRUHÁ ŽENA, MATKA, ŽOFKA, TRETIA
ŽENA, CHLAP, MLADÍK, OTEC,TANEČNÍCI NA ZÁBAVE,
SVADOBNÝ SPRIEVOD
– tieto postavy sa môžu ľubovoľne alternovať, treba minimálne päť žien a troch mužov

ZUZA: Na obed som zamiesila na perky, celý čas sa mi plietli popod nohy a vypytovali sa, kedy budú hotové.
Darmo som im hovorila, aby vydržali, lovili z hrnca
ešte za horúca. Obarili si prsty aj jazyky. Zaslúžili
si, keď sa nezmestia do kože, majú pekne poslúchať. Celú noc sa budili, sťažovali sa, že ich bolí toto
a hento, že sa im nedá spať, najmladší ku mne zaliezol do postele, keď to ostatní zistili, žiarlili a tiež
sa chceli natlačiť. Ležala som na takomto kúsku,
zo všetkých strán sa ku mne túlili tie malé potvorky. Taká som dolámaná, od rána mi puká v chrbte.
A dnes pre zmenu nechcú nič jesť, nič chytať, rumádzgajú že sú hladní, ale keď im núkam, nechcú
nič. Aj keď o tom rozprávam mi ide puknúť hlava.
Ale u vás je dobre, ticho.
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(Obidve zostanú mlčať, nepočuť vôbec nič)

ZUZA: Keď vravíš, že je u doktora...

ONDRO: Vydržím, nie som až taký hladný.

KATARÍNA: Ondro išiel s Rigom do mesta, vraj má niečo s nohou.

KATARÍNA: Hneď, ako sa vrátil od doktora, išiel po Ferka,
tak mi to povedal.

KATARÍNA: Čo hovoril doktor?

ZUZA: Ozaj?

ZUZA: To sa musel veľmi skoro vracať. U nás klopal už
o ôsmej.

KATARÍNA: Ale každú chvíľu by mal prísť.

ONDRO: Predstav si, Rigo má nejakého parazita, ani som si
nezapamätal ten názov. Doktor mu dal hneď na to medicínu, no to ti je taká potvora, že to neuhynie hneď,
ale až po týždni. No a zajtra má dostať ďalšiu dávku.

KATARÍNA: A čo? Chceš povedať, že klamem?
ZUZA: Podľa mňa ešte ani neodišiel.
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KATARÍNA: Určite už išiel. Ondro, ten dáva veľký pozor na
zvieratá, vždy, keď im niečo je, hneď ráno uteká k lekárovi. Za tento týždeň bol už trikrát. Neviem, čo sa tým
koňom porobilo. Jeden za druhým chorľavie, akoby ich
niekto zaklial. Ale Ondro Ondro je veľmi svedomitý gazda. Ráno sa vychystá, na poludnie je už zviera zdravé.
ZUZA: Ach, tak. (ticho) Ferko sa učí jazdiť na koni.
KATARÍNA: Áno? A na akom? Či si len požičiava?

ZUZA: To nie, len som si nebola istá, či to vieš.

KATARÍNA: Chudák Rigo. To sa zrejme nemôže veľmi namáhať.

KATARÍNA: Viem, viem všetko, čo robí môj muž.

ONDRO: To teda nie.

ZUZA: Potom dobre, ja len, aby si vedela. Tak ja už asi pôjdem, kým tí galgani zase niečo nevyparatia.

KATARÍNA: Ani zabehať si isto nemôže.

ZUZA: Od vás, predsa, Ondro ti nepovedal?
KATARÍNA: Ah, už si spomínam, áno vravel to, prepáč,
ja deravá hlava.

ZUZA: To už máme za sebou. Veď sa učí už dobré dva
týždne a stále mu to ide lepšie a lepšie. Maj sa
pekne, Katka. Ach, a toto si u nás minule zabudol
Ondro. (podáva jej vreckový nožík) Strúhal s deťmi píšťalky.

KATARÍNA: Áno, už sa mi to všetko vybavuje, vravel to
včera pri večeri. Úplne som zabudla.

KATARÍNA: Ja viem, hľadal ho po celom dome. (berie s úsmevom nožík, zatvára za Zuzou dvere, vonku počuť detský smiech, Katarína sa pozrie z okna, vidí,
že ide Ondro, rýchlo sa upraví, skryje nôž do sukne, rýchlo si sadá do kúta, bieli zemiaky, vchádza Ondro)

ZUZA: Takže vieš, že sú aj teraz s Ferkom na pasienkoch.

ONDRO: Čo dobrého chystáš?

KATARÍNA: Zuzka, čo ma skúšaš?

KATARÍNA: Placky. Len si na ne musíš počkať.

ZUZA: A vravel ti aj, že on sám ho učí.

KATARÍNA: Nie, nie, ty si za tento týždeň bol už trikrát
v meste pešo, pretože kone majú pliagu, ja tu celé
dni sedím, alebo stojím pri hrncoch, potom keď
ťa vidím, až mi je do plaču, aký si umordovaný.
Ľahni si.

KATARÍNA: Neodvrávaj, čo si malé dieťa? Pekne si ľažkaj.
ONDRO: No čo už.

KATARÍNA: Príď hocikedy, Zuzka, ty vieš vždy potešiť.
A pozdravuj Fera i deti. A dúfam, že si pripravená
viazať malému Ferkovi kolená. Učiť sa jazdiť, to nie
je len tak, kadečo sa môže stať, nezľakni sa, keď ti
príde doráňaný.

ONDRO: Ale zvieratá...
KATARÍNA: Nejako sa nám tie kone kazia v poslednom
čase, nemyslíš?
ONDRO: Stáva sa. A možno ich niekto zaklial.
KATARÍNA: Môžem zavolať babizňu od horárne. Zuzka
vravela, že jej vždy pomohla, keď kravy nedojili.
ONDRO: Ja verím iba doktorom.
KATARÍNA: Ale veď aj ty musíš byť z toho uťahaný, vláčiť
sa hore-dole skoro každý deň. Chudáčik môj, a všetko kvôli koňom.

tvorba

ONDRO: Ale no, Katka, toto je práca pre chlapa. Celý deň
si sa motala po dome, ja spravím, čo treba, je to
moja robota. Ty máš svoju.

ONDRO: Katarína...

ZUZA: Požičiava, zatiaľ mu nemôžeme kúpiť.
KATARÍNA: Chápem. A od koho?

KATARÍNA: Ja všetko spravím. Aj nakŕmim, aj narúbam,
všetko.

KATARÍNA: Tíško, gazdíčko. O kone sa staráš ako o deti
a na seba vôbec nemyslíš. Zafúľaná tvár, spotené
čelo... (navlhčí handru, nežne mu utiera tvár) Však
je to lepšie? môžem ťa aj celého vyumývať.
ONDRO: Ozaj?
KATARÍNA: Prečo nie? Zaslúžiš si, aby sa aj o teba niekto postaral.

ONDRO: Nechváľ ma, robím, čo je moja povinnosť.

(Ondro si vyzlečie košeľu, Katarína mu umýva hruď,
Ondro jej pohladí vlasy, prsia, Katarína si vyhŕňa sukňu,
Ondro si dáva dole opasok, Katarína spod sukne vytiahne vreckový nožík, Ondro sa nachvíľu zarazí)

KATARÍNA: Aj tak si po celom dni určite ukonaný. Poď,
odpočiň si.

ONDRO: Ah, ty si ho našla! Ďakujem. (chce si zobrať nožík, Katarína sa mi uhne)

ONDRO: Teraz nie, treba nakŕmiť, narúbať triesok do pece,
čistú vodu nanosiť...

KATARÍNA: Prečo si zo mňa robíš posmech?
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ONDRO: Ja...?
KATARÍNA: Či sa to patrí, vlastnú ženu takto klamať?!
ONDRO: To Zuza, všakže?
KATARÍNA: To je jedno! Hnevaj sa len na seba, ty si tu
klamár.
ONDRO: Nechcel som pred tebou naozaj nič tajiť.
KATARÍNA: A predsa.
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ONDRO: To nie sú len tvoje starosti! (zoberie ju za ruku,
privedie ju k oknu) Vidíš? Stajňa, šopa, chliev. Čo
myslíš, ako dlho budem ešte vládať gazdovať? Kto
po mne prevezme všetky povinnosti? Komu odovzdám tie roky tvrdej práce, čo sadím, pestujem,
žnem, chovám, riadim? Na čo si deriem kosti, komu
to prenechám?

KATARÍNA: Ako ti mám dať deti, keď chceš byť sám?

KATARÍNA: Vydrž, Ondrík. Tvoja práca sa ti vyplatí, veď
uvidíš. Už to dlho nepotrvá. Veríš mi?

KATARÍNA: Tak si choď! A ani sa nevracaj! Možno nie je chyba vo mne ale v tebe, na to si nepomyslel? Ja som
zdravá ako ryba, môžem mať detí koľko chcem! Možno
keby som mala iného chlapa, už dávno kočíkujem.

ONDRO: Verím ti, Katarína. Už päť rokov ti verím a stále nič.

ONDRO: Nevedel som... myslel som si, že by ti to ublížilo.
KATARÍNA: A čo by mi malo ublížiť viac ako mať muža,
čo mi neverí?
ONDRO: Ak by som ti povedal, že idem Ferka učiť jazdiť,
alebo že sa idem zahrať so Zuzinými deťmi, alebo
že beriem Zuzine deti na jarmok, pustila by si ma?
KATARÍNA: Pustila, pravda.
ONDRO: Možno by si ma pustila, ale celý deň by si kľačala v kúte pod ikonou a nariekala.

ONDRO: Katarína, pozri sa na mňa. Začínam šedivieť,
už zďaleka nevládzem robiť všetko, čo treba. Chcel
som od teba syna. Ale už mi je jedno, nech aj dcéru, len nech je to dieťa. Živé zdravé dieťa. V poslednom čase ma strašne máta predstava, že driem úplne zbytočne. Že všetka moja práca vyjde na
psí tridsiatok. My dvaja pomrieme a všetko, čo sme
získali ťažkou prácou, rozkradnú vzdialení príbuzní.

KATARÍNA: Tak mi povedz, kam ideš.
ONDRO: To nie je tvoja starosť. Nehľadaj ma.

ONDRO: Akoby som ťa nepočul? Celú noc sa prehadzujem, keď ťa pri sebe necítim. Počujem, ako plačeš,
prosíš všetkých svätých, vzlyky dusíš v sukniach,
aby si ma nezobudila, niekedy sa mi o tom aj sníva. Noc čo noc. Vari si myslíš, že som z kameňa?
Mňa tiež bolí, keď sa trápiš.
KATARÍNA: Nie, Ondrík, ty nebuď smutný, stačí, že som
ja. Nechcem na teba prenášať svoje starosti.

KATARÍNA: Orechy si môžete strčiť... za klobúk, vy bosorky. Aby ste vedeli, môj muž sa čoskoro vráti a vás
nie je nič do toho, kde je, to viem len ja. Starajte sa
o svojich mužov. Ach, prepáčte, vy už žiadnych nemáte. Tak potom sa starajte o myši. (Katarína odchádza, ženy za ňou vykrikujú)
ŽENA 2: To sa aj staráme, aby si vedela! Keby sme nejaké mali, pravdaže.

ŽENA 1: Opäť sama. Chudera, veď ani nevládze tú múku.

ŽENA 1: Drzaňa jedna! Na nás si vyskakuješ, ty kalika?
Možno by si mala muža doma, keby si mu dala deti!

ŽENA 2: Ondro je vraj na jarmoku.

(Katarína sa neobzerá, zabuchne sa v dome)

ŽENA 1: Jarmok netrvá týždeň.

(Katarína zabuchla dvere, zamkne sa, ocitá sa v tichej
tmavej izbe, zvezie sa na zem, plače)

ŽENA 2: Žeby išiel aj na ďalšie?

KATARÍNA: Čo by sme zomierali? Nie sme ešte takí starí.
ŽENA 2: Myslíš, že ju nechal?
ONDRO: Sme starí. Možno nie na smrť, ale určite sme
starí na deti.

ŽENA 2: Veru, ja nimi aj myši kŕmim. Teda, keby som nejaké mala. Ale nemám. No ale toľko orechov...

(Katarína ide po ulici, nesie na chrbte ťažké vrece)

ŽENA 1: Určite si to len vymyslela.

KATARÍNA: Ty si ma...?
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ONDRO: Nechoď za mnou.

(Ondrej sa za ňou ani nepozrie, zabuchne dvere)
KATARÍNA: Veď práve, Ondrík. Už sme sa dosť načakali,
už každú chvíľu sa to určite podarí. Cítim to.

veľa orechov. Už ich ani nemáme kam dávať. Vrecia
sa trhajú. Asi ich začnem hádzať prasatám.

ŽENA 1: To by som sa mu ani nečudovala. Chodí ako mátoha. Teraz ticho.

KATARÍNA: Ondro...
ONDRO: Nechaj ma.

KATARÍNA: Prepáčte, milé susedky, že vás ruším v rozhovore. Aj ja by som sa chcela zapojiť do témy.

KATARÍNA: Kam ideš? Zasa k Zuze?

ŽENA 2: Myslíš, že to počula?

ONDRO: Chcem byť sám.

ŽENA 1: Usmievaj sa. Susedka, no poďte k nám na kus
rečí. Akurát sme sa rozprávali, že toho roku bolo

KATARÍNA: Panenka Mária šaštínska, pomôž mne biednej. Ochraňuj môjho Ondreja, aby sa mu nič zlého
nestalo a aby sa vrátil naspäť ku mne. Svätá Anna
samodruhá oroduj za mňa. Chcem tak veľa? Mám
príliš ťažké hriechy na to, aby som sa stala matkou?
Ale veď mám v sebe toľko lásky. Toľko lásky, ktorú
by som vedela rozdať, celá by som sa roztrhala pre
ten maličký púčik... (klopanie na dvere, Katarína
sa strhne, utrie si slzy, uhladí si vlasy a sukňu)
KATARÍNA: (nesmelo, s napätím) Kto je tam?
ZUZA: (spoza dvier) Ja som!
KATARÍNA: (sklamane si vzdychne, otvorí dvere) Poď, Zuzka.
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ZUZA: Deti sú u kmotry. Nechala som ich tam na víkend,
už som potrebovala chvíľu pre seba, inač by ma
porazilo.

ZUZA: Neurážaj sa hneď, ja som to tak vôbec nemyslela. Chcela som ti len povedať, že sa na mňa môžeš
spoľahnúť. Môžeš mi povedať, čo len chceš.

KATARÍNA: Nehovor tak, Zuzka.

KATARÍNA: Ja viem, Zuzka, vždy si mi bola ako sestra.

ZUZA: Je to pravda. Teraz, akoby zo mňa spadol balvan,
konečne pokoj. Ani sa mi nechcelo variť. Nemáš
niečo?

ZUZA: A teraz vidím, že sa trápiš a ty len zahováraš. (ticho) Kde je Ondro?
(Katarína sa rozplače, Zuza ju chlácholí)

KATARÍNA: Rada by som ťa ponúkla, ale ani ja som nevarila.
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ZUZA: Ondro ešte neprišiel?

KATARÍNA: Ale čoskoro sa vráti. Možno zajtra, možno pozajtra, to ti neviem presne povedať.
ZUZA: Ani chlebík by sa nenašiel?

ZUZA: Ondro je spravodlivý človek, nenechal by ťa tu len tak
napospas osudu. Určite by ti nespravil takú hanbu.

KATARÍNA: Tak nech.
ZUZA: Katka, viem, že ma do toho nič, ale za to, že nevaríš pre Ondra, nemôžeš sa nechať dočista vyhladovať a vysiliť.
KATARÍNA: Môžem, čo si zmyslím. Prišla si mi sem oznámiť, aká som škaredá, vyschnutá?

ZUZA: Ondro sa o tom nemusí dozvedieť. Pozná všetky
byliny a kúzla. Varí si odvary za mesačného splnu,
robí si polievky z jašteríc a namiesto koláčov pojedá uschnuté šváby. Je to ozajstná bosorka. Ľudia
sa jej boja, ale zatiaľ nikomu neuškodila, všetkým
len pomáha.
KATARÍNA: Nie, ja nechcem dieťa, čo vzíde z nejakých bosoráctiev a nie z lásky.
ZUZA: Moje deti vždy vyliečila, keď boli choré.

KATARÍNA: Hanba! To mi je jedno, aj tak si už na mne tetky brúsia jazyky, zmije!

KATARÍNA: Ja nie som chorá! Som obyčajná zdravá žena,
rozumieš?

košieľky, ušijem aj desať za jeden deň a moje prsty si to ani nevšimnú, môžem zapletať vlásky aj na
desiatich hlávkach a stále stihnem i dom poriadiť,
i navariť, mám toľko sily, ani Zuza by toho nezvládla
toľko, čo ja. Sama s Ondrom nosím zbožie, na pleciach, na chrbte, prekladám seno, drevo, unesiem aj
desať detí naraz, ešte si pri tom aj zahopsám a oni
sa budú smiať... (nešťastne sa do seba schúli, dvere sa nečujne otvoria, v nich stojí Ondro, Katarína
ho uvidí, vykríkne od šťastia, rozbehne sa a skočí
na neho, Ondro nevníma, akoby mu na krku viselo
pierko, Katarína ho bozkáva, on ide k posteli, zhodí zo seba Katarínu, začne sa vyzliekať)
Ondrík! Ako som sa o teba bála! Celé dni som sa
za teba modlila! Kde si sa toľko túlal? Toto mi už
nikdy neurob. Čo ti dám? Klobásu, slaninu? Dnes
som nevarila, ale...
(Ondrej si ľahne do postele, otočí sa na bok)

ZUZA: Pokoj, Katka, pokoj!
KATARÍNA: Smejú sa mi, vraj, keby som Ondrovi dala dieťa, neodišiel by. Čo už len ony vedia! Ony svojich
mužov priviedli do hrobu! Harpye!

KATARÍNA: Prepáč, Zuzka, naozaj som nič nerobila.
ZUZA: Tak z čoho žiješ, dievča? Zo vzduchu? (Katarína
mlčí) Vidíš sa mi akási pochudnutá. Líca sa ti prepadávajú. Oči máš spuchnuté, akoby si nespala
večnosť.

KATARÍNA: Nie. Aby ma začarovala? Ak by sa to Ondro
dozvedel, hnal by ma z domu.

KATARÍNA: Ale on sa vráti, ja viem, že sa vráti.

KATARÍNA: Ešte je na jarmoku.
ZUZA: Ah, tak.

ZUZA: Neskúsila si ísť za babizňou? Za tou od horárne.

ZUZA: Nič si z toho nerob, sú to len reči. Ony nevedia,
ako je to medzi vami.
KATARÍNA: Lenže majú pravdu. Preto ma to tak bolí. Ja
viem, že už je čas, že už dávno som mala mať deti...
obidvaja sme zdraví, nikdy sme nemali žiadnu vážnu chorobu, sama tomu nerozumiem. Asi mi to nie
je súdené, Boh mi nepraje dieťa.
ZUZA: Takto nehovor. Ešte stále je čas. Budeš mať ešte
kopu detí.
KATARÍNA: To som si aj ja doteraz hovorila. Ale už neviem.

ZUZA: Hádam už aj pôjdem. Mala by som sa vyspať. A ty
tiež. (odíde, Katarína ide k oknu, prežehná sa)
KATARÍNA: Panna Mária šaštínska, navráť mi Ondreja,
nebudem mať pokoj, kým ho opäť neuvidím.
Nemôžem zaspať, nemôžem nič zjesť. V ústach
mám len žlč a veľkú horkú guču, chcela by som ju
vypľuť, ale nedá sa. Ako môžu byť tie ženy také jedovaté? Prečo ma týrajú? No a čo, že nemáme dieťa, to nemusí byť hneď moja chyba. Ondro sa zbytočne uráža. Keby som aspoň vedela, kde je. Dúfam,
že sa aspoň vráti s čistou hlavou a opäť bude ku
mne dobrý. Neviem, čo ho to tak zrazu pochytilo.
Veď ešte nie sme vôbec starí. Svätá Anna samodruhá, ty si tiež musela dlho čakať na dieťa, prosím,
oroduj za mňa, nech sa skráti moje čakanie, inak
prídem o rozum. Som ako každá iná, mám zdravé ruky, ktorými dokážem veľa urobiť, môžem nimi
celú noc čičíkať, ani ma nebudú bolieť, môžem šiť

Nie si hladný? Dobre, oddýchni si. (sadne si na
posteľ) Ani ma nepozdravíš? (pauza) Dobre, veď
aj zajtra je deň. Hlavne, že si doma, že si zdravý. Oddychuj, poriadne sa vyspi. (odíde do svojho kúta) Ďakujem ti Panenka Mária šaštínska, stonásobne ti ďakujem! Velebím ťa a ďakujem ti, že
si mi navrátila môjho Ondreja. Ja som vedela, že
by ma tu nenechal len tak napospas osudu, vedela som to. Keď už mám doma muža, môžu prísť aj
deti. Zajtra bude krásny deň. Spinkaj, Ondrík, uvidíš, ako ti zajtra bude dobre.
(ráno, Ondro vstáva, Katarína sa vrtí pri hrncoch)
KATARÍNA: Ondrík, ty si sa už zobudil? Už aj ti prestriem na raňajky. (Ondro si ide umyť tvár do sudu,
Katarína dáva na stôl tanier, pohár, nalieva mlieko, krája chleba) Chlebík sa podaril. Taký je chrumkavý! Daj si masti. Máme kačaciu. Alebo radšej sa
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šetri, nachystala som lokše. (Ondro si sadá k stolu, je) Tie nabalím, keď pôjdeme na pole. Aj s pečienkou. (Ondro je ticho) Ale ak sa ešte nechystáš na pole, môžeme si trochu i doma posedieť.
Aspoň si oddýchneš po včerajšej ceste. Nalejeme
si vínka, usadíš sa na verandu a ja ti budem nosiť
dobroty, čo som nachystala. Akurát dopekám orechovník. A večer zájdeš do krčmy a môžeš tam byť
dokedy sa ti uráči. I ja s tebou pôjdem, ak by si
chcel. Čo povieš? (Ondro vstane od stola, oblieka
sa) Ani o statok sa dnes nemusíš starať. Všetko je
nakŕmené, kone vyčesané a na pašu pôjde Zuzin
Vincko, dám mu z orechovníka. Ty dnes nemusíš
ani prstom pohnúť. (Ondro si obúva čižmy) A či
ozaj ideme na pole? Vyčkaj chvíľu, pobalím lokše.
(Ondro odchádza) Ondro, počkaj! (buchnú dvere) Ja idem s tebou! (rýchlo zakryje košík s jedlom utierkou, vybehne z domu, orechovník horí)
(Katarína v kúte pod ikonou)
KATARÍNA: Vrátila sa mi muža, alebo to už ani nie je on,
ktovie? Veď sa tvári, akoby som bola priesvitná.
Zuza mala pravdu, strácam sa. Nechcem byť nevďačná, ale teraz sa trápim ešte viac, než keď bol
preč. Ale aspoň sa už nešíria reči, nikto mi nenadáva, neokrikujú ma, keď idem po ulici, konečne pokoj, ticho. (pauza) Nenávidím toto ticho. Panebože,
aké máš so mnou plány? Chceš ma vymazať z tohto sveta? Je toto začiatok mojej smrti? Keby som
zomrela, Ondro by si to ani nevšimol.
(vojde Ondro)
Bol si zase s Ferkom? Zuza ťa prišla hľadať. Vraj ste
mali byť doma už pred hodinou. Asi mu to naozaj
ide. Daj si kapustu, v tom zelenom hrnci. (Ondro si
naberá polievku, sadá za stôl) Vieš, že mi to vlastne nevadí? Myslím to, že sa so mnou nerozprávaš.

Aspoň sa nehádame. Napokon máme vlastne celkom šťastné manželstvo, iní by nám mohli závidieť. Ja si môžem rozprávať koľko chcem, a ty mi neodvrávaš. Vidím, že ti chutí. Ale nechaj aj na zajtra,
pôjdeme ráno na pole, zoberieme so sebou. Ach,
musím ti porozprávať, čo dnes vravela Zuza. Nikdy
si nechcel počúvať klebety, ale teraz ma zrejme neokríkneš. Teda poporiadku, Anka Malíková si bude
brať Jana Držku. Ibaže Jana dnes ženy videli pri
potoku s Betušou. On sa vyhovára, že sa len náhodou stretli, ale vraj mala Beta rozviazaný živôtik, a to už niečo znamená, nemyslíš? Zatiaľ všetky
mlčia, aj tie najväčšie klebetnice, pretože stále je
možné, že je to náhoda. A keby sa o tom Anka dozvedela, určite by jej to veľmi ublížilo, možno by sa
s Janom pohádala a zrušila sobáš. A pritom, úbohá Anka, už tretíkrát sa chystá k oltáru, dvakrát ju
ženísi nechali kvôli inej, ak by to bolo tak i do tretice, iste by na vydaj už zanevrela. Ale vieš čo, Ondrík
môj? Ja jej to pôjdem povedať. Áno, pôjdem zajtra k Malíkovcom, možno pôjdem ešte dnes, pretože ak chodí Jano teraz za inými, po svadbe to nebude inak a to si žiadna žena nezaslúži. Ibaže ak
Jano naozaj ľúbi len Anku a to s Betou sú len klebety, Anka sa na neho osopí neprávom a sama všetko
zničí. Čo povieš, Ondro? Mám tam aj napriek tomu
ísť? Kto mlčí, ten svedčí. Dobre, Ondrík, keď mi to
odobruješ, nuž ja tam môžem ísť aj hneď teraz. A ty
ma nezastavíš. Aj keď nenávidíš klebety a ešte viac
nenávidíš ľudí, čo ich šíria, nevadí ti, keď sa teraz
obujem, oblečiem? (Ondrej sa vyzlieka, umýva si
tvár, pripravuje sa do postele) Ondrík, hádam teraz nepôjdeš spať. Ešte je skoro, ja ešte nechcem
spať. Chcem tancovať. Poď, Ondrík, poď so mnou
tancovať, pri tanci sa aj tak nerozpráva, tak ideš?
Aspoň sa pozeraj na mňa, ako tancujem, to si vždy
mal rád. Pamätáš? Tancovala som takto, keď sme
mali výročie, už ani neviem, ktoré, sme spolu tak
dlho. Tancovala som na stole s vyhrnutými sukňami.

Pozeraj na mňa, Ondro, vtedy sa ti to veľmi páčilo.
(Ondro si líha do postele) Nechoď spať! Ešte si sa
ani nepozrel, ako tancujem. Tak aspoň počúvaj, ako
spievam. No a čo, že chceš spať, ja chcem spievať
a ty mi na to nič nepovieš.
Horienka horička
Pod horou jedlička
Vydaj sa Anička
Ak ti je vôlička
Vôľa mi je vôľa
Za šuhaja iti
Lenže sa ja bojím
Že ma bude biti
(Ondro zhasne svetlo, Katarína ešte chvíľu huláka a tancuje, potom sa zadýchane vrhne na posteľ)
Ondrík, spíš? Ja si nemyslím, že spíš. (vyzlečie sa
donaha) Nemusíš nič hovoriť, stačí, keď sa na mňa
pozrieš. (Ondro je stále otočený chrbtom) Dobre,
nemusíš sa na mňa ani pozerať. (zoberie mu ruku,
hladí sa ňou po prsiach, ide nižšie, Ondro stiahne ruku, vstane z postele, prehodí si cez seba kabát, letmo nazuje čižmy, zabuchne za sebou dvere, Katarína zostane sedieť na posteli, vstane pozerá sa do zrkadla, tma)

KATARÍNA: Nechystám. Len tak som tu vyhrabala nejaké
čačky, čo som si dávala, keď som bola... mladá. Už
mi nepristanú. (zahalí si košeľou plecia)
ZUZA: Včera v noci si mala nejakú dobrú náladu, až ku
nám som ťa počula vyspevovať.
KATARÍNA: Ach, prepáč, Zuzka, nemyslela som si, že je
to tak hlasno.
ZUZA: Neospravedlňuj sa, ja som sa práveže potešila, že si
šťastná. Tak už je dobre s Ondrom? Opäť ste svoji?
KATARÍNA: Ešte nie, Zuzka, nechcem ti klamať.
ZUZA: Stále nič nepovedal?
KATARÍNA: Už sa mu nepáčim. Pohŕda mnou ako ženou.
Tieto veci som nosila, keď bol do mňa zaľúbený. Už
v nich nevyzerám tak dobre, ale myslíš, že by som
sa mu ešte mohla páčiť? Keby som sa obliekla a namaľovala presne tak isto, ako keď za mnou chodil,
myslíš, že by ho to obmäkčilo?
ZUZA: Neviem, Katuška. Chlapom vekom tvrdne srdce
a mäkne veď vieš, rozum.
KATARÍNA: Myslíš, že je to zbytočné?

(Katarína má vyhádzanú truhlicu, po podlahe je plno oblečenia, skúša si krásnu vyšívanú sukňu, blúzku s odhalenými plecami, vytiahne púder, červeň na líca, rúž, maľuje sa, obzerá sa v zrkadle, klopanie na dvere)

ZUZA: Pár krát som zažila takéto prípady. Keď si muž
prestal všímať ženu. A vieš čo vždy zabralo?
KATARÍNA: Čo?

ZUZA: (spoza dvier) Ja som!
KATARÍNA: Poď dnu, je otvorené! (Zuza vojde)
ZUZA: Nebodaj sa chystáš na tancovačku!
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ZUZA: Iný chlap. Môže byť hocijako tvrdohlavý, ale chlapi sú neuveriteľne citliví na to, čo im patrí. Ak sa
chlap tvári, že o ženu už nemá záujem, stačí, že sa
za ňou obzrie iný a už mu hrozí päsťou.
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KATARÍNA: Ja by som v živote Ondra nepodviedla.
ZUZA: Nemusíš ho podvádzať. Rob to, čo si chcela. Choď
večer na zábavu. Uvidíš, koľko chlapov bude za tebou pískať. Ondra to určite nenechá chladným.

(Hudba skončí, Katarína ide k baru, sadá si k nej iný
chlap, objednáva obom pivo)

KRČMÁRKA: Ale čo! Veď Imro je starý mládenec a keď jej
muž ju nechce, tak čo.

KATARÍNA: Ďakujem, ja si to zaplatím.

DIEVČA: Ale pozri, už tancuje aj s Martinom a ten veru
ženu má! Pozri, ako sa škerí, dobre že jej zuby nevypadajú.

CHLAP: Kdeže, to pôjde na mňa, Marta!
KATARÍNA: Ondra nikto nedostane na zábavu.
KRČMÁRKA: Ty si radšej vyplať sekeru.

ZUZA: Hádam hej, ale veď ty aj tak nemáš čo stratiť, no nie?
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MLADÍK: Nevedel som, že si už tu.

CHLAP: Nepyskuj, vyplatím zajtra, dnes sa bavíme! Tak
čo, Katarínka, sama si tu?

DIEVČA: Že sa nehanbí. Aj by som jej niečo povedala.

DIEVČA: Čo, prosím?

KATARÍNA: Ondro nemá rád zábavy, nikdy ho nebavilo
tancovať. On by sa najradšej len na mňa pozeral.

KRČMÁRKA: Tu seď, veď sa ťa to netýka. A ty vlastne prečo netancuješ?

KATARÍNA: No tak, veď je to len zábava. Nechcem ti ho
prebrať, za to, že spolu tancujeme, nemusím ho
hneď chcieť do postele!

CHLAP: Ani sa mu nečudujem. Stále sa vykrúcaš ako mladica. Aj tak vyzeráš. Keby som ťa nepoznal, ani by
som neveril, že si už vydatá.

DIEVČA: Marko ešte neprišiel.

KATARÍNA: Pravda. Horšie už nebude.
(Dedinská zábava, ľudia sa veselia, hrá muzika, tancuje sa, pije... Vchádza Katarína. Má košieľku v odhaleným plecami, sukňu na páse dobre stiahnutú, je štíhla,
pekne namaľovaná, vlasy sa jej lesknú, tvár má rozžiarenú, naozaj vyzerá o desať rokov mladšia. Chlapi sa
za ňou hneď otáčajú, všíma si ich pohľady, na lichotivé
poznámky reaguje trochu ostýchavým úsmevom, hanblivosť z nej opadá, keď začne tancovať. Ostatné dievčatá ju chytia do kruhu, chlapi si už medzi sebou šuškajú. Začne iná pieseň, Katarínu pozve jeden z mužov do
tanca. Katarína tancuje odušu, smeje sa)

KRČMÁRKA: Ale už som ho tu videla. Tu niekde pobehoval.

KATARÍNA: Vydatá? Ten môj o mňa ani nezavadí.

DIEVČA: Ale očividne niekoho chceš, keď si sa takto vystrojila. Veď už zopár rokov chodíš ako smrtka, bledá, strhaná. A teraz, keď ťa muž nechce, si si vyrazila na lov.

DIEVČA: Asi ma hľadal. Vidíš ho niekde?
CHLAP: Nerozprávaj, taká krásavica! Ondro musí byť
slepý.

KATARÍNA: Čuš, čo ty o tom vieš!
KRČMÁRKA: Vravím, že tu musí byť, vošiel len nedávno. No toto!

KATARÍNA: Možno aj je.
DIEVČA: Vidíš ho?
CHLAP: Poď si zatancovať.

DIEVČA: Ženy, táto dnes tancovala s toľkými chlapmi, čo
ja za celý život nestihnem. Aj s Martinom Boháňom,
čo má ženu a tri deti! A ako sa okolo neho ovíjala...
Ja som to všetko videla!

KRČMÁRKA: S Katarínou!
DIEVČA: Pozri na tú, Katarínku, ako sa zvŕta. Ktovie, či
o tom vie jej muž.

(Chlap stiahne Katarínu, tá ledva dopije pohár, už sa
víri v tanci)

KRČMÁRKA: Vraj si ju ani nevšíma. Asi mu je šuma-fuk,
čo robí.

DIEVČA: Videla si to?

DIEVČA: Ale je stále vydatá. To hádam ešte niečo znamená.
KRČMÁRKA: Možno aj on behá za inými. Bohvie, čo sa
medzi tými dvoma deje.

KRČMÁRKA: Kto by to na ňu povedal? Vždy taká tichá
pracovitá, len v dome celé dni vysedávala...
DIEVČA: Tichá voda brehy myje. Asi je už naozaj unudená
z takého života. Ale aj tak sa to nepatrí.

KATARÍNA: To nie je pravda!
(Dievča vypleští oči, prediera sa medzi tancujúcimi ľuďmi, keď sa dostane ku Kataríne, vylepí jej zaucho, až stratí rovnováhu, padá dozadu, narazí do zopár ľudí, každý
si všimne, že sa niečo robí, Katarína si chytí spuchnuté
líce, už nikto netancuje, hudba prestane hrať)
DIEVČA: Ty hnusoba, odporná fľandra! Choď za svojim
mužom, môjho nechaj na pokoji! (mladíkovi) A ty?
Že sa nehanbíš s takou starou úbožiačkou! Veď my
si to ešte vybavíme.
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DIEVČA: Nevyhováraj sa! Videla som, ako sa uškŕňaš,
žmurkáš, klipkáš mihalnicami, vytŕčaš boky, všetko som to videla! Posúďte ostatní, vari sa patrí na
vydatú ženu tancovať so slobodným mužom? A ešte
k tomu, keď tu má frajerku!

KRČMÁRKA: To sa už naozaj nepatrí. Iným liezť do manželstva.

ZUZA: To nechaj na mňa, ja to zariadim.
KATARÍNA: A myslíš, že to pomôže?

KATARÍNA: Iba som tancovala. Pozval ma.

DIEVČA: Pozrite sa, ženy, na ten rúž, červené líca, takto má vyzerať dievča, čo sa chce vydávať a nie ty,
stará koza!
PRVÁ ŽENA: Pravdu má! Katarína nám chce pobrať
chlapov!
DRUHÁ ŽENA: Za to, že tvojmu sa protivíš, chceš pobrať nám?
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TRETIA ŽENA: Fuj, Katarína! Hanba ti! Necudnica!
DIEVČA: Cudzoložnica!
KATARÍNA: Nič som nespravila!
DIEVČA: Ale chcela si. Ktovie, čo by sa stalo, keby som
ťa nezastavila.

BABIZŇA: Na to človek nemusí čarovať, hovorí o tom celá
dedina. Aj ku mne sa dostanú klebety, lebo práve tie
najväčšie klebetnice si ku mne chodia po mastičky.

BABIZŇA: (ochutná) Hmmmm, ešte trochu soli. A koláčik?

KATARÍNA: Zaplatím vám, čím chcete, ale teraz pri sebe
nemám nič.

BABIZŇA: Zaujímavé. Čokoládové nikto nechce. (dá si jeden) Na budúce dám menej hrozienok.

TRETIA ŽENA:: Nenechaj sa uchlácholiť, Ondro, všetci sme
videli, ako sa správala.

BABIZŇA: Aj tak nechcem peniaze.

KATARÍNA: Čo to varíte, ak sa smiem spýtať?

DIEVČA: Môjho Marka, mladého chlapca začala zvádzať...

KATARÍNA: A čo chcete?

ONDRO: Mňa to nezaujíma. (odíde, Katarína chce za ním,
no potkne sa o roztrhanú sukňu, padne na zem,
Zuza jej pomôže vstať, Katarína sa jej vytrhne)

BABIZŇA: Kohúta. Môže byť aj kuriatko, len to musí byť
živý kohútik. Na farbe nezáleží.

BABIZŇA: Halušky. Je síce už po polnoci, ale ešte čakám
návštevu. Vieš, že ku mne sa ľudia neodvážia chodiť
cez deň. Všetci sa boja ohovárania, akoby paktovali s diablom, alebo čo. Ja sa na tom len smejem. Aj
tak sa nedočkám vďaky, ľudia si vedia všeličo navymýšľať. Vraj si opekám namiesto zemiakov potkanie žalúdky, to si počula? Taká hlúposť, to by som
musela na jeden obed nachytať aspoň dvadsať potkanov, potom ich vypitvať, zbaviť sa zvyškov, to si
radšej ošúpem zemiaky.

DRUHÁ ŽENA: My sme to len v dobrom mysleli, Ondro.
Veď taký čestný chlap a žena takáto...?
KATARÍNA: Čušte! Všetky, bosorky! Ondro, ja ti to všetko
vyrozprávam, poď, ideme domov.
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KATARÍNA: Ja také nejem.

PRVÁ ŽENA: Preč s ňou!
DRUHÁ ŽENA: Fľandra je to! Obyčajná pobehlica!
TRETIA ŽENA: Preč s pobehlicou! Fuj, hanba Kataríne!
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(ženy sa vrhnú na Katarínu, kmášu ju za vlasy, trhajú
košeľu, posmešne vykrikujú, ženy sú ako besné, aj chlapi sa boja niečo podniknúť)
DIEVČA: Chcela si mať nahé plecia? Tak tu ich máš!
ŽENA Z DAVU: Tu máš krásny účes!
KRČMÁRKA: Prestaňte!!! Okamžite prestaňte!!!
(Ondrej stojí vo dverách, za ním nesmelo vykúka Zuza,
ženy pustia Katarínu, chvíľu každý čaká, ako Ondro zareaguje, Katarína krivká k nemu, ľudia sa sami rozostavajú)

KATARÍNA: A nechcete sliepku? Kačku? Malé kačiatka?
KATARÍNA: Nechaj ma! Ty si mi už pomohla dosť. (krivkajúc odchádza preč, Zuza zostane zmätene stáť)
ZUZA: Čo ste skameneli? Nemá tu byť veselica? Cigáni,
za čo vás platia?! (hudba začne hrať, ľudia sa pomaly neisto púšťajú do tanca)
(Babiznina chatrč, Katarína vyvalí dvere, je dotrhaná,
zadýchaná, trochu opitá)
BABIZŇA: (sklonená nad hrncom, z ktorého sa parí) Len
poď pekne ďalej, Katarínka.

KATARÍNA: (vzlyká) Nič zlé som nespravila. Len som sa
ti chcela páčiť. Chcem byť opäť mladá a pekná, aby
si ma ľúbil.

KATARÍNA: Ako viete, že som to ja?

DIEVČA: Tancovala so ženatými mužmi.

KATARÍNA: S tým nič nenarobím.

TRETIA ŽENA: Prišla si uloviť chlapa.

BABIZŇA: Chceš, aby som ti prilákala späť muža? Chceš
dieťa, však?

PRVÁ ŽENA: Žmurkala na každého, preto sme ju chceli trochu... uzemniť. Vydatá žena nemá čo ﬂirtovať
s inými mužmi.

BABIZŇA: Videla som ťa z okna. Usaď sa. Vyzeráš hrozne.

BABIZŇA: Kohúta.
KATARÍNA: Muž si všimne, že chýba na dvore.
BABIZŇA: Ženská jedna vyberavá, čo vlastne chceš?
Kohúta, či decko?
KATARÍNA: Dieťa. Chcem dieťatko. Dám vám hocičo, všetko vám dám.
BABIZŇA: Si opitá. Choď sa vyspať, potom príď, ak ešte
budeš mať odvahu.
KATARÍNA: Nie, musí to byť dnes. Prosím, tetuška, nie
som až taká opitá, všetko vnímam. A dieťa chcem
už roky a aj budem chcieť, pomôžte mi. Pomôžte
mi teraz! Kohúta vám donesiem rovno pred dvere,
len ma teraz nepošlite preč!

KATARÍNA: Vraj máte v chalupe duchov ľudí, čo občas hýbu
vecami a rozbíjajú poháre, keď vojde niekto, kto sa im
nepáči. A vraj chováte miesto psa čierneho vlka, ktorý požerie hydinu všetkým, čo vám včas nezaplatia.
BABIZŇA: To sú mi reči! Som len zvedavá, kto môže šíriť
také sprostosti a kto tomu môže veriť, veď u mňa
už bol temer každý z dediny.
KATARÍNA: Aj môj Ondro?
BABIZŇA: Preto hovorím temer. Tvoj Ondro sa mi zďaleka vyhýba.
KATARÍNA: Neverí na čary. Keby vedel, že som tu...

BABIZŇA: No dobre. Ale chvíľu musíš počkať. Ešte tu mám
čosi rozvarené. Dáš si? (vystrčí varešku)

KATARÍNA: Naozaj ste čarovná, tetka.
KATARÍNA: Ďakujem, nemám chuť.

BABIZŇA: Neboj sa, dnes bude na teba tvoj muž ako medík. Navarím ti nápoj, keď ho vypiješ, zatúži po tebe
tak, ako ešte nikdy.
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BABIZŇA: Vravíš, že máš kačky?

BABIZŇA: Tak potom tú vázu.

KATARÍNA: Áno.

KATARÍNA: Je pre nás vzácna, musela byť veľmi drahá.

BABIZŇA: Zober kačacie pierka, stačí štyri-päť, urob si
z nich metličku. Metličku popľuj a potom ňou vymeť posteľ, modli sa pritom k svätému Antonínovi
paduánskemu a svätej Margaréte antiochijskej mučenici. Pamätáš si?

BABIZŇA: Drahšia ako...?

KATARÍNA: Pamätám.

KATARÍNA: No iste, aby ich Ondro uvidel?

BABIZŇA: (hádže do hrnca prísady z malých vrecúšok)
Srsť z teľnej kravy, vyklíčený jačmeň... (hodí do hrnca zápalku, všetko vzbĺkne, Babizňa zavrie oči, niečo šepká nad ohňom, pokrievkou zadusí oheň, popol
z hrnca nasype do vrecúška) Keď prídeš domov, podojíš kravu. Do mlieka vysypeš tento popol. Vypiješ ho.

BABIZŇA: Chceš to decko, alebo nie?

KATARÍNA: Mám vypiť mlieko s popolom?

(Katarína berie vrecko s popolom, odchádza)

BABIZŇA: Ak mi neveríš, rovno odíď.
KATARÍNA: Prepáčte, tetuška, pokračujte.
BABIZŇA: Mlieko musíš ale vypiť zo sklenej nádoby. Máš
takú?

KATARÍNA: Dobre, rozbijem vázu. To je všetko?
BABIZŇA: Črepy z vázy zametieš pod posteľ.

KATARÍNA: A ste si istá, že to zaberie?
BABIZŇA: Kúzla nie sú neomylné. Raz sa vydaria, raz nie.
S tým sa musí rátať. Choď, tvoj muž na teba čaká.

A Katarína! Skoro som zabudla. Ak črepy zametieš
pod vaše hlavy, bude to dievča. Ak pod nohy, bude
to chlapec. Všetko si pamätáš?
KATARÍNA: Áno, ďakujem vám.
BABIZŇA: A nezabudni na výplatu!

KATARÍNA: Mám. Mám jednu vázu, dostali sme ju ako
svadobný dar od Ondrovej kmotry, je krásna, z brúseného skla.
BABIZŇA: Keď mlieko vypiješ, rozbiješ ju.
KATARÍNA: Tú vázu?
BABIZŇA: Alebo inú sklenú nádobu.
KATARÍNA: Inú nemám.

(Ondro sedí v kuchyni, vojde Katarína)
KATARÍNA: Ty ešte nespíš? Čakal si na mňa? Bál si sa
o mňa? Dobre, nemusíš hovoriť, veď to ani nie je
potrebné. Popravím ti. (vytiahne metličku, vymetá posteľ, potichu si niečo šepká). Bude sa ti dobre spať, periny sú nadýchané, plachta vyrovnaná,
ako v perinke. Nejdeš si ľahnúť? (snaží sa nenápadne zobrať vázu, naleje do nej mlieko, nasype popol, všetko pije, tvár jej skrúca, nápoj je odporný)

Ondro, nejdeš sa pozrieť na Riga? Zdalo sa mi, že
bol nejaký nepokojný, keď som okolo neho prechádzala. (Ondro sa ani nepohne) Teda, už začínajú byť
poriadne chladné noci, choď prosím ťa po trochu
triesok do stodoly. (Ondro sa nehýbe) Ondro, no
tak, nechceš prechladnúť. Čo tam po mne, ale aspoň ty sa šetri. (Ondro je stále na svojom mieste) Vieš čo? Vlastne ti chcem povedať, že tá váza
od tvojej kmotry je škaredá. Nikdy sa mi nepáčila,
špatí nám nábytok. Vôbec sa sem nehodí. Ja mám
radšej maľované, keramické, porcelánové. Tá sklená je tu ako päsť na oko, ľudia, čo ju vidia, si myslia, že máme veľa peňazí. Proste, hovorím ti, tá váza
ma hrozne rozčuľuje. Preč s ňou. (hodí ju o zem)
Tak! (Ondro sa začudovane pozrie na rozbité črepy) Zametiem to, nech si neublížiš. Zametiem to
sem, pod posteľ, aby to nezavadzalo. Zajtra ich vyhodím, už je neskoro. Veru, dozajtra počkajú, pod
posteľou im bude dobre.

trvá len túto jednu noc. Však ju nepremrháme? Ak
nám toto nepomôže, potom už asi nič. Ak to nevyjde, môžem byť opäť neviditeľná, opäť si ma nebudeš všímať, tak ako teraz. Ale ak to vyjde, vieš si to
predstaviť? Ondro, hocičo sa stane, nemôže to byť
horšie, ako teraz. Aspoň pre mňa nie. (Ondro odloží črepy naspäť pod posteľ. Zoberie Katarínu za
ruku, zhasne svetlo)
(Ondro umýva podlahu, všetko, čo umyje, si dochodí špinavými krpcami, keď si to všimne, zahreší, drhne odznova, z hrnca začne vyliezať kaša, pripaľuje sa, v izbe sa
rozvíri dym, Ondro uteká odstaviť kašu, prekotí vedro
s vodou, opäť zahreší, prichádza Katarína s košom plným bielizne)
KATARÍNA: Ondrík, čo tu vystrájaš, prekristapána!
ONDRO: Nič. Len som ti chcel pomôcť.

(Ondro si kľakne k posteli, vyťahuje črepy, neveriacky
ich premieľa v rukách)

KATARÍNA: Ty moje nemehlo, nepúšťaj sa do ženskej roboty, čo nemáš dosť vlastnej práce?

Nie, nechaj ich tam, tam im je dobre. (Ondro nechce
pustiť črepy, zbiera ich jeden po druhom) Ondro,
vravím ti, nechaj tie črepy pod posteľou! Ondro!
Počúvaj ma! Prestaň, inak nebudeme mať dieťa!
(Ondro sa nachvíľu zastaví, pozrie veľmi vážnym
až zúboženým pohľadom na Katarínu) Ondro, prosím, ver mi. Nechaj tie črepy pod posteľou. Bola som
u babizni od horárne. Dnes v noci splodíme chlapca. Všetko som zariadila. Nechaj tie črepy. Viem,
že ty takým veciam neveríš, ale zatiaľ si ju všetci
z dediny pochvaľujú. Zuze už niekoľkokrát vyliečila
deti, keď boli choré. Je to naozaj zázračná starenka a chce nám pomôcť. Ak más v sebe čo i len za
mak viery, počúvaj ma. Nechaj črepy pod posteľou
a poď si ľahnúť. Nerob to pre mňa, ani pre seba,
rob to pre to maličké, čo z tejto noci vzíde. Kúzlo

ONDRO: Chcem, aby si sa šetrila. Nemala by si vôbec pracovať. A už tobôž nosiť ťažké veci. (zoberie jej kôš)
KATARÍNA: Je to len bielizeň.
ONDRO: No a čo, choď si sadnúť. Môžeš vyšívať, štrikovať, plátať gate, čo chceš, len seď.
KATARÍNA: Čo tu horelo?
ONDRO: Urobil som ti kašu.
KATARÍNA: Ondrík!
ONDRO: Iné neviem. Toto bola moja jediná záchrana, keď
boli rodičia na poli a bol som hladný. Máš chuť?
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KATARÍNA: Snáď. Ale to sa ešte nevie.

KATARÍNA: To preto, lebo som šťastná.

ZUZA: A ty? Ako to cítiš?

ZUZA: Uvidíš, všetko dobre dopadne. A ak nie...

KATARÍNA: Už neviem, čo je naozaj a čo sú moje priania.

KATARÍNA: Nepokračuj. To si nechcem ani predstaviť.

KATARÍNA: Už zajtra? Ty si mi nedočkavý.

ZUZA: Tak zajtra sa všetko dozvieš.

(Vojde Ondro)

ONDRO: Prosím ťa, Katka, ja som ti spravil po vôli, tak
urob aj ty mne.

KATARÍNA: Zuzka, vieš, ako rada by som tú cestu oddialila?

ONDRO: Dohodnuté! Zajtra o siedmej ráno vyrazíte
s Ferom do mesta. Tak rád by som išiel s tebou. Ja
sa asi zbláznim, keď tu budem čakať. Už teraz sa
chvejem, ani postáť nemôžem. Vystískal by som ťa,
Katarínka, ale radšej, radšej nie, aby som ten malý
hrášok nevyľakal. Poď, pomodlíme sa k Panenke
Márii, nech zajtra všetko dobre dopadne.

Je trochu pripálená, ale len zospodku, inač je celkom chutná.

KATARÍNA: Napríklad budúci týždeň? Vtedy by už mohol
mať doktor istotu.

KATARÍNA: (smeje sa) Ty si robil kašu! Ondro môj, aj by
som ťa zjedla!

ONDRO: Čakať celý týždeň? To nezvládnem, nemohla by
si ísť, čo ja viem, keď aj zajtra!

ONDRO: Ale najprv tú kašu.
KATARÍNA: Ďakujem ti, ale variť ešte vládzem, to nie je žiadna námaha, stáť pri hrncoch. (Katarína je kašu,
Ondro si k nej kľakne, položí hlavu do lona)
ONDRO: Myslím, že niečo počujem. Taký jemný šuchot.
Ako motýlie krídelká.

ZUZA: Prečo? Ty nechceš vedieť, či máš konečne dieťatko?
KATARÍNA: Ondrík, nenaliehaj na mňa, musím si to rozmyslieť. To nie je len tak, zabiť celý deň cestou
do mesta. Mám veľa práce, akurát zajtra musím
nalúpať fazuľu, inak zhnije.

KATARÍNA: Nie.
ZUZA: Tak tomu nerozumiem.

KATARÍNA: To je môj žalúdok.
ONDRO: Všetko za teba urobím. Stačí povedať. Tak pôjdeš?
ONDRO: Nie, toto je iné. Niečo sa tam hýbe. Máličko
klopká, je to takmer nečujné, ale predsa to tam je.

(klopanie)

KATARÍNA: Ešte je skoro. Ani naisto neviem, či to je pravda.

ZUZA: (spoza dverí): Ja som!

ONDRO: Tak choď k doktorovi.

ONDRO: Poď ďalej, Zuzka, ideš akurát vhod! Tuto Katka
by zajtra chcela ísť do mesta. Pôjdeš s ňou? Ráno
vám nachystám voz, ty budeš poháňať.

KATARÍNA: Však pôjdem. Ale chcem ísť sama.
ONDRO: Ani nápad! Samú ťa nenechám ísť do mesta.

ZUZA: Idem.

KATARÍNA: O to viac by Ondro naliehal, aby som išla.
Sleduje každý môj pohyb, nemôžem sa ani zohnúť,
aj šnúrky na čižmách mi viaže, dáva veľký pozor,
aby sa náhodou niečo nestalo.

ONDRO: Maj sa, Zuzka! A zobuď Fera, nieže zaspí, inak
ho prídem vyduriť lopatou! (Zuza odchádza) Poď,
Katuška. (kľaknú si pod ikonu) Panenka Mária, prosím ťa, nech moja Katka zvládne cestu do mesta,
nech je lekár svedomitý, nech sa nezmýli, prosíme
ťa, svätá panna, ochrankyňa matiek, nech sa zajtra stane len dobré, zmiluj sa nad nami, vlož lekárovi do úst len dobré správy. A ak budú zlé, pánboh
nám pomáhaj. Nech sa stane tvoja vôľa. (pobozká
Katarínu, tá privrie oči, sťažka preglgne)

ZUZA: Ale čo potom urobíš?

(Katarína sedí na lavičke pred domom)

ONDRO: (vybehne s domu, zvonka počuť, ako volá na
Fera, hlas sa stratí)

KATARÍNA: Neviem. Kiež by som takto žila až do smrti.
V sladkej nevedomosti. Takto nám je dobre. Ondrova
pozornosť je síce príliš prehnaná, ale už dávno som
z neho necítila toľko lásky ako práve teraz. Bojím
sa, že to všetko pominie.

KATARÍNA: Povyše mlyna je taká zátočina. Tam sa voda
stále točí dokola a dokola. Voda sa krúti do kolesa. Pomaly, bezpečne, vytrvale. Také miesto ma napĺňa pokojom. Akoby tam ani nešiel čas, len voda.
Voda, ktorá sa točí a točí a točí...

ZUZA: Katuška, poď ku mne! Akú mám z teba radosť! Tak
si sa predsa dočkala.

ZUZA: A ja si myslím, že sa nemáš čoho báť. Zdá sa mi,
že si trochu pribrala a najmä, naozaj si opeknela.

(z okna pozerá Ondro, nevidí ju. Vidíme, ako nervózne
prešľapuje po izbe, každú chvíľu sa pozerá von z okna.)

KATARÍNA: Pôjde so mnou Zuza.

ZUZA: Ja by som rada, Ondro, ale kto by bol s deťmi.
Fero ide zajtra tiež do mesta, akurát si ide vypožičať kone od svokra.

ONDRO: A prečo nie ja?

ONDRO: Načo! Ja mu kone dám, čo bude svokra otravovať.

KATARÍNA: Prosím ťa, Ondrík, urob mi po vôli. Ak by si
išiel so mnou, veľmi by som sa rozptyľovala, len by
som bola zbytočne nervózna.

ZUZA: Hádam ešte neodišiel.

ONDRO: To nechcem, Katka, rob, ako myslíš. Zavolaj Zuzu,
alebo koho chceš, pripravím ti voz a teplé deky.
Kedy pôjdeš?

KATARÍNA: Radšej to nechcem vedieť. Ak je to pravda,
potom som najšťastnejšia žena pod slnkom. Ale ak
to nie je pravda... nechcem si predstaviť, čo sa so
mnou stane...
ZUZA: Tak si ráno vymysli, že ti je zle a že sa necítiš na
tú cestu.
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KATARÍNA: Zátočina povyše mlyna je krásne miesto. Tam
môže byť človek len šťastný.
(Ondro vyjde pred dom, všimne si Katarínu)

KATARÍNA: Sadnite si.
BABIZŇA: Nezdržím sa dlho. Čakala som, že prídeš ty za
mnou, Katarínka. Tak si mi to sľúbila, pamätáš? Až
k dverám mi donesieš.

KATARÍNA: Vymietla som posteľ kačacím perím, nadojila som kravu, vypila som mlieko s popolom v sklenenej váze, vázu som rozbila, črepy zamietla pod
posteľ.
BABIZŇA: Pod hlavu, či pod nohy?

ONDRO: Katarínka! Kedy ste prišli? Vôbec som si vás
nevšimol.

KATARÍNA: Áno, zabudla som, mala som iné starosti.

KATARÍNA: Nedávno. Kone sú už vypriahnuté.

BABIZŇA: To nič, daj mi sľúbenú výplatu a ja pôjdem.

ONDRO: A čo tu sedíš? Poď už aj dnu, všetko mi porozprávaj. No poď, veď už ma mrle zožerú!

ONDRO: (Kataríne) Čo si jej sľúbila?

KATARÍNA: Pod nohy.

BABIZŇA: Nemáte dôvod ma takto krivo obviňovať. Ja
ľuďom pomáham, neškodím.
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ONDRO: Neviem, čo si urobila, čo si začarovala a čo nie,
ale nám dieťa dať nemôžeš. Nikto nám ho nemôže dať.
BABIZŇA: Ale no, takých tu už bolo, čo si to mysleli.
A predsa sa im podarilo.

BABIZŇA: To som si aj myslela. No a? Ako?
(vojde Ondro)

ONDRO: Neverím šarlatánom. Iba lekárom. A lekár sa jasne vyjadril.

KATARÍNA: Kohúta.
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ONDRO: Tak, starenka, tu je váš kohút.

(Katarína ide s Ondrom dovnútra)
ONDRO: Nášho kohúta?
(Ondro s Katarínou sedia za stolom, obidvaja mlčia, pozerajú niekam pod seba, klopanie, Ondro ide otvoriť)

KATARÍNA: A akého iného?!

ONDRO: Čo tu chcete?

ONDRO: Hlupaňa!

BABIZŇA: (vo dverách) Ani ma nepustíte dnu?

KATARÍNA: Čo som mala robiť? Nič iné nechcela! Sľúbila
som jej to, tak ju musím vyplatiť.

ONDRO: A na čo?

BABIZŇA: Ďakujem, Ondrík, daj mi ho sem, do klietky.
(Ondro jej hodí k nohám mŕtveho kohúta) Čo to...?
Nerobte si zo mňa posmech! Chcem živého kohúta, počujete?! Živého, sľúbili ste mi to, dajte mi,
čo mi patrí!
ONDRO: Dám ti, čo ti patrí, akurát buchnát palicou, preč,
ježibaba!

BABIZŇA: Keď nechcete moju pomoc, dobre. Ale za svojou výplatou si stojím a neodídem, pokým...
ONDRO: Čo ešte chceš? Tvoje kúzla zlyhali, nezaslúžiš si
odmenu! Za čo by sme ti mali platiť? Za falošnú
nádej? Či za rozbitú vázu? (Črepy spod postele rozkope po izbe) Tu je tvoja výplata. (berie za hrsť črepov, stíska ich, až má krvavé ruky)
BABIZŇA: Dajte mi môjho kohúta! Inak za seba neručím!

ONDRO: Takže po kohúta ste prišli.
BABIZŇA: Prišla som si po výplatu.
ONDRO: Nič nedostaneš, striga! Mojej žene si počarovala, prekliala si ju! Zalez do pekelnej diery a už sa
tu neukazuj! (zabuchne dvere, ide si sadnúť. Opäť
sa ozve klopanie) Nepočula si ma?!
KATARÍNA: Nechaj, Ondro, ja si to vybavím. (ide otvoriť)
Poďte dnu, nestojte vonku.

BABIZŇA: Nezahrávajte sa so mnou! Zle pochodíte, varujem vás!

BABIZŇA: Máš dobrého muža, Katka. Je opatrný, nedôverčivý, ale má dobré srdce. No hovor, ako sa
ti zadarilo?

ONDRO: Ty že si nám dala dieťa? Zakliala si Katarínu
a ona je teraz...

ONDRO: (zdrapne Babizňu, drží jej črep pod hrdlom,
Katarína vykríkne) Ja za seba neručím, rozumiete, starenka? Choďte do svojej plesnivej chajdy,
urieknite nás, čarujte, preklínajte, ale už sa tu nikdy viac neukazujte, inak vám vlastnoručne vykrútim ten váš mäkký vráskavý krk. Spánombohom,
starká! (pustí ju, Babizňa vybehne z domu, Ondro
zabuchne dvere, zvonka ešte počuť jej hrozby, nadávky, Ondro zoberie mŕtveho kohúta, hodí ho na
stôl) Zajtra bude polievka. Priprav ho.

KATARÍNA: Prečo sa pýtate?

KATARÍNA: Ondro, ona za to nemôže.

(Ondro vyjde z domu, Katarína šklbe kohúta, plače)

BABIZŇA: No prečo?! Chcem vedieť, ako som ti poslúžila. Urobila si všetko, ako som ti povedala?

ONDRO: Ty ticho!

(Ondro sedí na lavičke pre domom, Katarína vychádza zo stodoly)

BABIZŇA: Mám pre neho aj klietku. Odchytím si ho aj
sama, ak treba.

ONDRO: A čo nám urobíš? Prekľaješ nás? To si už urobila!
ONDRO: Hádam sa nebudete naháňať po dvore za kohútom, máte svoj vek. Ja vám ho donesiem. (odchádza)

BABIZŇA: Nič zlé som nespravila, dala som vám dieťa,
nevďačníci!

ONDRO: Nevpúšťaj tú ženskú do môjho domu!
KATARÍNA: Bude to len chvíľka, Ondro. Ak chceš, choď von.
ONDRO: Ja nikam nejdem. Ja som tu doma.
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KATARÍNA: Aspoň drevo poď narúbať. Nemôžem všetko
robiť sama. Chceš, aby sme v zime pomrzli?
ONDRO: Nepomrzneme. A ak hej, bude nám tak lepšie.

blchy, Rigo je už pochudnutý, asi by ani nevládal
tak bežať, všakže, Ondro?

ONDRO: Mne je jedno. Niečo predáte, niečo si necháte, ako uznáte za vhodné. Tak či tak z toho budete mať úžitok.

KATARÍNA: A ty budeš robiť čo? Do smrti tu sedieť a pozerať do neba?
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ONDRO: Tak nejako si to predstavujem.

ONDRO: Keď vravíš.
ZUZA: Ondro, ako ti poďakovať?!

58

KATARÍNA: Už ma naozaj hneváš. Ty sa tváriš ako by ti
niekto ublížil a čo mám robiť ja? Myslíš, že ja nie
som utrápená? Ale musíme už len nejako dožiť,
no nie?

ZUZA: Škoda, Ferko o inom ani nerozpráva, len ako pôjdu zasa s ujom Ondrom na kone. Aj mi je ľúto povedať mu, ako sa veci majú. Naozaj by nešlo, aby
ste aspoň jedného koníka prevetrali?

ONDRO: Nejako už len dožijeme.

KATARÍNA: Ja ich dávať do parády nebudem, mám svoju prácu.

CHLAP: (ide okolo po ulici) Ondro, ty sa máš, že si takto
vysedávaš. Všetci robia od rána do večera, chystajú sa na zimu, a teba len celé dni na lavičke vídať.

ONDRO: Nenamáhaj sa, viem, že si vďačná, že si rada.
Nič nechcem, ale viem, že mi niečo aj tak dáš. Len
mi nedávaj peniaze, tie vyhodím z okna, jediné, čo
nevyhodím, je koláč. Orechový.
ZUZA: Pánbožko ti to stonásobne oplatí, Ondrík!
Tisícnásobne! (uteká domov)

ONDRO: Chceš odísť?
KATARÍNA: A čo ak áno?
ONDRO: Tak choď.

ZUZA: Ondro, no tak! (Ondro je ticho) Dobre teda.
ONDRO: Ktorého chceš?

KATARÍNA: Chceš byť po zvyšok života takýto? Ako telo
bez duše? Potom by som mala odísť skôr, než ma
udusíš svojou ľahostajnosťou.

KATARÍNA: Takže toto mieniš robiť? Kúsok po kúsku rozdávať náš majetok, až kým nám neostane vôbec nič?

KATARÍNA: Teraz?

ONDRO: No a?
ZUZA: Prosím?
CHLAP: Ty máš vari už všetko, čo treba?
ONDRO: Koňa.

ONDRO: V kostole vravia, že to je cesta ku spáse, tak čo
sa zlostíš. Ty, čo bozkávaš ikony, by si to mala najlepšie vedieť.

ONDRO: Mne netreba nič.
ZUZA: Ferkovi sa najviac páči Rigo.
CHLAP: Tak potom ti je ozaj dobre. Pochválen, Katarínka.
KATARÍNA: Výborne, nakoniec sa aj do roboty konečne pustí.
KATARÍNKA: Naveky, báčik! (chlap odíde, Ondrovi) Tebe
už naozaj na ničom nezáleží? (ticho) Všetky tie roky
práce chceš teraz zahodiť? Pozri, aký máš majetok?
Necháš ho len tak chátrať? Ja sama všetko nezvládnem. Veď už teraz vidíš, aké sú zvieratá zanedbané, aj to, čo bolo predtým dobré, sa ničí, prišli búrky a ty si stále neopravil strechu. Každú noc podkladám štyri vedrá a tŕpnem, aby nepretiekli. A čo
bude, keď prídu mrazy? To ťa vôbec netrápi?
ZUZA: (ide po ulici, nesie kanvičku s mliekom) Ondro!
Ferko sa stále pýta na kone, už dlho ste neboli.
KATARÍNKA: A asi ani nepôjdu, kone sú nezaopatrené,
treba ich vyčesať, vyumývať hrivy, určite ich žerú

ONDRO: Zober si ho.
ZUZA: Akože ja?
ONDRO: Rigo je váš. Zober si zo stodoly aj uzdu, sedlo,
všetko. Už je to Ferkov kôň.
ZUZA: Ondrík, to nemôžem...

KATARÍNA: Nebudem sa nečinne prizerať, ako všetko, čo
máme, rozdávaš, akoby to nemalo žiadnu hodnotu.
ONDRO: Pre mňa nemá.
KATARÍNA: Ale pre mňa áno! Toto je všetko, čo som za
život dosiahla a viem, že už nič viac nedosiahnem,
tak prečo mi to berieš? Nechaj mi zvieratá, nechaj
mi polia, nechaj mi dom, nech sa mám z čoho tešiť, nech aj ja mám pocit, že ešte mám na tomto
svete svoje miesto.
ONDRO: Tak si rob s majetkom, čo chceš, mňa to nezaujíma.

ONDRO: Mne je jedno.
(Katarína vojde do dverí vyjde z nich s pár sukňami, čo
si narýchlo uviazala do plachty)
KATARÍNA: Spánombohom, Ondrej. Ak by sa spustili reči,
povedz, že som dostala mŕtvicu, keď som bola na návšteve u príbuzných na lazoch a že ma tam aj pochovali, lebo cesta je príliš dlhá. Vlastne, tebe je jedno, čo
o tebe hovoria. Ak by si bol hladný, urob si kašu. (odchádza, ako ide po ulici, spomaľuje, vráti sa naspäť)
ONDRO: Čo je? Už nechceš odísť?
KATARÍNA: Chcem. Tak to bude najlepšie. Obom sa nám
uľaví, inak sa tu utýrame.
ONDRO: Tak čo ti bráni?

ONDRO: Ber, keď dávam. Ja už kone nepotrebujem. Zober
si ich. Pre mňa za mňa aj všetky. Zavolaj deti, každé nech si odvedie svojho koníka.

KATARÍNA: Čo ja môžem robiť s majetkom? Nemôžem sa
starať aj o dom a o zvieratá aj o pole.

KATARÍNA: Neviem. Nechcem od teba odísť.

ZUZA: Ale Ondro, čo by sme s nimi robili?

ONDRO: Tak si zožeň pomoc.

ONDRO: Prečo?
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KATARÍNA: Toľko sme spolu zažili. Si môj manžel, prekristapána. Boli dobré časy, teraz sú zlé, ale po nich
istotne zase prídu dobré.
ONDRO: Never tomu. Zachráň sa, Katarína, choď. Pri mne
už nikdy nebudeš šťastná a to ti viem odprisahať.
KATARÍNA: Neprisahaj. Viem, že bude najlepšie, keď pôjdem, ale najprv mi musíš dať dôvod.
ONDRO: Nevieme byť v jednej miestnosti bez toho, aby
sme sa nehádali, to nie je dobrý dôvod?
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KATARÍNA: Myslela som si, že je, ale aj tak neviem odísť.
Vždy si mi bol dobrý manžel. Staral si sa o mňa,
gazdoval si, zabezpečil si nás, aby sme si dobre žili.
Nerád sa hádaš, nefajčíš, nechodíš sa opíjať, netúlaš
sa po nociach, nechodíš za inými ženami, nikdy si
ma neudrel ani si mi nič zlé nespravil. Nedokážem
od teba len tak odísť. Chcem, ale nedokážem.

ONDRO: Nemôžem ťa udrieť, si moja žena.

KATARÍNA: Tak čo mám robiť?

(kút, zemiaky)

KATARÍNA: Je to pre naše dobro. Po ulici sa motajú ľudia, udri ma, ja ti spravím scénu a odídem, veci už
mám pobalené.

ONDRO: Čo ja viem, vynadaj mi.

ONDRO: Zobrala si si aj peniaze?

ONDRO: Nie tak.

KATARÍNA: Áno, niečo som si zobrala, zvyšok som ti nechala.

KATARÍNA: Ogrgeľ, papľuh, grobian, somár, špinavec,
kravské lajno!

ONDRO: Postaráš sa o seba?

ONDRO: Nie, nie, nie.

KATARÍNA: Áno.

KATARÍNA: Už ma udri konečne!

ONDRO: Naozaj? Ja sa už o teba neviem postarať, ale
sľúb mi, že sa budeš mať dobre.

ONDRO: Nemôžem!

KATARÍNA: Ak chceme zjesť zemiak, musíme ho najprv
vytiahnuť zo zeme. Má na sebe veľa hliny. Hlina sa
trúsi, i pri malých pohyboch padajú zo zemiaku
hrudky. Preto ho umyjeme. Keď je zemiak umytý,
začneme ho bieliť. Treba obieliť hrubú šupu, lebo
nie je chutná. Iba ak sa zemiaky pečú, vtedy nevadí, ak ostane šupa, ale ináč je horká. Varené, strúhané, ani roztlačené zemiaky by sa nedali pripraviť so šupou. Zemiak bez šupy má teda najväčší
úžitok. Šupu necháme plávať medzi ostatnými šupami v zemitej vode a krásny obielený zemiačik bez
šupy položíme do hrnca k ostatným krásnym zemiačikom. Takto z neho môže mať osoh veľa hladných krkov. I z tohto zemiačika môže byť úžitok.
Len čo ho zbavím šupy. (umýva zemiak, bieli, šupy
padajú do špinavej vody) Tam máte, šupy, nič iné
si nezaslúžite, lebo ste len na oštaru. Plávajte si
v kalnej vodičke, odtiaľ vás už nikto nevyloví. (načrie rukou do vody, robí kruhy) Budete sa krútiť
a krútiť, ani čo by vás mlynské koleso poháňalo.
Mlynské koleso... (svetlo sa pomaly vytráca, vidno len obrysy, zo strechy sa spustí prúd po jej ľavej strane, potom i po pravej, i za ňou po stene
steká voda) Už je čas... Snáď mi to Ondro odpustí.
Chcem byť šťastná. Na tom mieste, kde netečie čas,
len voda, tam sa mlynské koleso stále točí. Pomaly,
bezpečne, vytrvale. Dokola, dokola, dokola. (spustí sa prúd vody rovno na ňu, vojde Ondro, svetlo
sa opäť vyjasní, Katarína je namočená do sudu
s vodou, vidno jej len nohy)

KATARÍNA: Budem. A ty, choď za tetkou Kubíkovou, daj
jej všetku hydinu, bude ti variť a keď jej budeš platiť, príde ti aj poupratovať.

ONDRO: Čo s tým?

KATARÍNA: Odroň, pecivál, paskuda!

KATARÍNA: Tvoja mama je kurva, rúhala sa ako suka, preťahovala ju celá dedina, ty i tvoji súrodenci ste obyčajní bastardi!
ONDRO: Ale to je pravda.

ONDRO: Opatruj sa, Katarína.
KATARÍNA: Daj mi dôvod. Povedz mi niečo, o čom neviem, nejaký románik spred rokov, nejaké závažné
klamstvo, niečo, čo predo mnou skrývaš a ak sa to
dozviem, strašne ma to raní, hocičo, povedz niečo.

KATARÍNA: Udri! Udri! Udri!!!
KATARÍNA: Ty sa opatruj, Ondrík, hlavne ži, prosím, ak aj
nebudeš šťastný, no hlavne ži. Sľubuješ?

(vyčerpane si sadne k nemu na lavičku)

ONDRO: Sľubujem. Bola si dobrá manželka, Katka.

ONDRO: Sme stratení.

KATARÍNA: Aha. Tak potom zostáva už len jedno.

KATARÍNA: Nešetri ma, čím viac ma to bude bolieť, tým
viac ťa znenávidím.

(tma, vidno len posteľ, na ktorú tečie prúd vody, Katarína
si zastane pod prúd, usmieva sa)

ONDRO: Čo?

ONDRO: Mám ťa rád, Katka, ale musíš odísť.

KATARÍNA: Udri ma.

KATARÍNA: Ja viem, Ondro, aj ja ťa mám rada, ale musíš ma udrieť.

KATARÍNA: V zátočine je každý človek čistý, lebo voda
zmyje každú špinu. V zátočine sa všetko točí a točí,
musí to byť krásne, nechať sa unášať vodou. Ničím
sa netrápiť, na nič nemyslieť, len byť, jestvovať, bez
príčiny, bez cieľu, bez zmyslu. Dokola, dokola, dokola. To by bolo nádherné.

ONDRO: Nemám pred tebou žiadne tajnosti.

ONDRO: Nie.
KATARÍNA: Chceš, aby som odišla? Tak ma udri.

ONDRO: Dobre. (napriahne sa) Ale nemôžem ťa len tak
z ničoho nič udrieť, aj ja na to potrebujem dôvod.

ONDRO: Ježišikriste! (rýchlo ju vytiahne, Katarína nevníma, búcha ju, stláča hruď, snaží sa z nej dostať vodu, Katarína konečne lapí dych, Ondro si
ju k sebe pritisne) Ty jedna hlúpa ženská, čo to robíš? Mňa presviedčaš, aby som žil a ty? Toto mi nerob, Katarína. Nemôžeš ma tu len tak nechať, čo ti
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to napadlo? A ešte sud s vodou, ako nejaká sliepka,
strčiť si hlavu a prestať dýchať. Si sliepka?

že nám tečie do domu, ešte nám z toho splesnejú
steny. Nebudeš už robiť žiadne hlúposti, všakže?

Tu je dôkaz. (v posteli sa pohýbe perina, Ondrík,
asi osemnásťročný chlapec, sa prehodí na druhý
bok) Môj zázrak, môj poklad, môj drahý synček.

ONDRÍK: Ja už som.
KATARÍNA: Ty? Ondrík! Veď máš celý život pred sebou.
Jediný, kto tu je starý, som ja, ale neboj sa, všetko mám premyslené, o všetko som sa postarala.

KATARÍNA: Vo vode je dobre. Tam človeka nič netrápi.

KATARÍNA: Nie, už nie. Ale poriadne sa obleč.

ONDRO: Netráp sa. Prosím, netráp sa, Katarína. Nemôžeš
za to. Ani ja za to nemôžem, nikto za to nemôžem.
Proste to tak je a treba to prijať.

ONDRO: Beriem si kamizolu.

(Ondrík sa pomechrí, prebúdza sa) Ondrík, potešenie
moje, dobre si sa vyspal?

KATARÍNA: Aj klobúk.

ONDRÍK: Ešte by som si trošičku...

ONDRÍK: Dnes hovoríš veľmi zvláštne, nejako sa mi to
nevidí.

KATARÍNA: Ale veď ani tebe už na ničom nezáleží.

ONDRO: Dobre, aj klobúk.

KATARÍNA: Dnes nie, Ondríček, mám pre teba návštevu.

(klopanie)

ONDRO: Záleží mi na tebe. Nesprával som sa tak, ale napravím sa, Katarína, vydrž to ešte so mnou. Spolu
pokojne dožijeme. Budeme si tu gazdovať, starať
sa jeden o druhého.

KATARÍNA: A nepríď neskoro na večeru.

ONDRÍK: Akú návštevu?

ONDRO: Zavoláš ma, budem len tu.

KATARÍNA: To uvidíš. Rýchlo sa obleč, bude tu každú chvíľu.

KATARÍNA: Rýchlo, už sú tu, ako to máš tie vlasy? (upravuje ho, naslineným prstom mu prebehne líce.
Opäť klopanie) Idem, idem! (otvorí dvere, stojí
v nich Žoﬁa s rodičmi)

KATARÍNA: A dávaj si pozor, keď budeš liezť po streche,
nieže spadneš.

ONDRÍK: Ale kto?

KATARÍNA: Gazdovať? Veď už si všetko rozdal a čo si nerozdal, je hrozne zanedbané.

KATARÍNA: Všetko sa dozvieš. Obliekaj!

KATARÍNA: Poďte pekne ďalej, vitajte u nás, nehanbi sa
Žofka. Usaďte sa. Čo vám dám?

ONDRÍK: Dobre, dobre.

OTEC: Ja by som...

KATARÍNA: Si každý deň krajší, vieš? Stále viac a viac.

MATKA: Vodu, Katka.

ONDRÍK: A ty stále viac a viac táraš.

OTEC: Ja by som radšej...

KATARÍNA: Ondrík! Nepatrí sa takto rozprávať s matkou.

MATKA: Všetkým trom vodu.

ONDRÍK: Prepáč, ale je to tak.
KATARÍNA: Poriadne si umy tvár. Počkaj, učešem ťa.

ONDRÍK: Tiež vás vítam, prepáčte, vstal som len pred
chvíľou, ešte som sa ani poriadne neupravil. Nevedel
som, že máme návštevu.

ONDRÍK: To zvládnem aj sám. Nie som malý chlapec.

MATKA: Ako to nevedel?

KATARÍNA: To nie. Ty si už veľký chlapec. Tá košeľa sa mi
nezdá čistá. Daj si druhú.

KATARÍNA: Povedala som mu až ráno, Ondrík do noci pracuje, niekedy sa celý deň poriadne nevidíme.

ONDRÍK: Pre koho robíš také orácie?

MATKA: Ach tak, takže práca ti ide od ruky.

KATARÍNA: Kto je zvedavý, bude skoro starý.

ONDRÍK: Snažím sa, zatiaľ som spravil všetko, čo som mal.

ONDRO: Nerobím to prvý krát.
ONDRO: Máme veľa času, všetko dám do poriadku. Bude
nám spolu dobre, ak sa obaja posnažíme. Budeme
sa starať jeden o druhého, dobre?
KATARÍNA: Ja neviem, Ondro, toto nie je len tak, že sa
na to dá zabudnúť zo dňa na deň. Susedovci budú
mať vnúčatá, pravnúčatá a my sa budeme len prizerať a starnúť.
ONDRO: Nehovor o tom, Katarína, dobre? Aj mňa to trápi
a ešte aj bude, ale sľúbme si, že sa tým viac nebudeme zaoberať. Každý sa s tým vyrovnáme po svojom, ale nebudeme sa trápiť. Dobre?
KATARÍNA: Ondrík, ty si moje jediné šťastie. Máš také
krásne oči. Nevinné, verné, zdá sa mi, ako by sa
na mňa smiali.
ONDRO: Aj sa smejú. Musím na dvor, mám veľa práce.
Veď treba opraviť tú strechu, aj mňa už rozčuľuje,

KATARÍNA: Dobre, Ondrík, si veľmi šikovný, vieš? (Ondrovi
vtlačí bozk na čelo, potľapká ho po líci) Bež, nech
to stihneš, kým je svetlo. (Ondro odíde, Katarína
za ním pozerá z okna) Ale je podarený, ten môj
Ondrík. Naozaj – podarený.
II.
(Katarína sedí pri posteli, vije venček)
KATARÍNA: Svätá Anna samodruhá, toľký čas si za mňa
orodovala, počúvala si moje náreky a prosby, a teraz? Nikdy ti neprestanem ďakovať, každý boží deň
ťa chcem velebiť, i teba svätá matka, lebo takej milosti, ako ste mi vyprosili, to hádam ešte žiaden smrteľník nedostal. Nemôžem začať deň bez toho, aby
som ťa velebila a vzdávala ti vďaku. Pre nášho pána
nie je nič nemožné. Ani babizňa, ani doktor, nikto
nemá takú moc ako ty. Ešte stále jestvujú zázraky.
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MATKA: Máte riadny kus poľa. Vládzeš na ňom robiť?
ONDRÍK: Vždy mám zožaté ako prvý.
KATARÍNA: Ondrík je veľmi pracovitý, šikovný.

MATKA: Žofka hocikedy napečie, aj navarí, v nedeľu vždy
varí ona. Aj sliepku zareže, polievku navarí, všetko,
však, Žofka?

ONDRÍK: Nebudem sa ženiť.

ONDRÍK: Viem sa o seba postarať aj sám.

MATKA: Nebudeš?

KATARÍNA: Nie, potrebuješ ženu.

ŽOFIA: Baví ma to. (Matka ju drgne) Aj zametať ma baví.
A pranie bielizne mám najradšej.

ONDRÍK: Nie. To je moje posledné slovo.

ONDRÍK: Nájdem si pomocníčku, zaplatím niekomu, len
mi nehľadaj manželku.

tvorba

MATKA: Tato, povedz niečo.

MATKA: Vidím, že zvierat vám ubudlo.
KATARÍNA: Vidíš, zo Žofky je riadna žienka do domácnosti.
KATARÍNA: Máme len tie, ktoré potrebujeme. Kravu a hydinu.

ONDRÍK: To veru je, vyrástla do krásy, šikovnosti.

MATKA: Mávali ste kone.

MATKA: Takže sa ti páči Žofka?

KATARÍNA: S koňmi je veľa práce. Mali sme s nimi viac
oštary, než úžitku.

ONDRÍK: Prečo nie? Do tváre je ako slniečko.

OTEC: Ondro, však sa neondej, Žofka je dobré dievča, postará sa o teba.

KATARÍNA: Chcem len, aby si bol šťastný, aby si sa mal
dobre, aj keď tu nebudem.
ONDRÍK: Nehovor o tom!
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ONDRÍK: Žofka, neber si to príliš k srdcu, ty za to nemôžeš.
Ja sa nemienim ženiť. A ty prestaň rozhodovať za mňa.

KATARÍNA: Aj keď o tom nebudeme hovoriť, nezastavíme to.

KATARÍNA: Chcem sa ti postarať o budúcnosť.
MATKA: Ja som vedela, že sa dohodneme.

MATKA: Chápem. Tato, povedz aj ty niečo.

ONDRÍK: To nechaj na mňa.

ONDRÍK: Ešte žiješ, tak sa nepochovávaj. Ešte si čiperná,
varíš, upratuješ, smeješ sa...

ONDRÍK: A na čom sme sa dohodli?
OTEC: No, Ondro, dobre vyzeráš. Veľmi dobre vyzeráš.

KATARÍNA: Dobre, nájdi si nevestu sám.
MATKA: No na sobáši.

ONDRÍK: Ďakujem, báčik.

KATARÍNA: Nesmejem sa. Robím si starosti, o teba, to si
si nevšimol?

ONDRÍK: Nebudem si hľadať nevestu, nechcem sa ženiť.
ONDRÍK: So Žofkou? Veď má trinásť.

ONDRÍK: Tak si nerob starosti a smej sa. Smiech je zdravý.
KATARÍNA: Nebojte sa, on si to rozmyslí.

(ticho, Matka štuchá Žoﬁu)
MATKA: Štrnásť. O dva mesiace.
ŽOFIA: Máte veľmi pekný dom.

KATARÍNA: Mňa nevylieči.

ONDRÍK: Aké neskôr?

ONDRÍK: Nič si nerozmyslím, toto je jedno veľké nedorozumenie, mrzí ma to, báčik, tetka, nehnevajte sa
na mňa, ani ty, Žofka, raz sa budú o teba chlapci
biť, uvidíš. Ďakujeme za návštevu, ale toto je omyl.
Prepáčte. (vyprevadí ich k dverám)

MATKA: To Žofka sama piekla.

KATARÍNA: Keď Žofka dorastie. Ja tu už zrejme vtedy
nebudem.

MATKA: Toto sa vôbec nepatrí. My sme prišli na hotovú vec.

ONDRÍK: To je od teba pekné.

ONDRÍK: Prestaň takto hovoriť! Zakázal som ti to.

KATARÍNA: Veď ja ho ešte presvedčím, tetka.

ŽOFIA: Ochutnáte?

KATARÍNA: Ja viem. A veľmi rada by som si nahovárala, že
budem žiť ešte dvadsať rokov, ale pravda je iná a my
to vieme. Preto musím všetko zariadiť tak, aby si sa
mal dobre, aby ti nič nechýbalo, keď tu nebudem.

ONDRÍK: Spánombohom. (zatvorí za nimi dvere) Čo to
malo znamenať?

ONDRÍK: Nič, lež.

KATARÍNA: Musím mať istotu, že o teba bude postarané.

KATARÍNA: Pichol si sa?

ONDRÍK: Ďakujem, pomestíme sa tu, väčší nám netreba.

KATARÍNA: Pokoj, Ondrík, nebudete sa brať hneď teraz,
teraz sa len dohodne sobáš a zoberiete sa neskôr.

ŽOFIA: Doniesla som koláč.

ONDRÍK: Zase tie reči. No počkaj. (začne ju štekliť,
Katarína pred ním uteká, smeje sa, naháňajú sa
po izbe, zrazu sa jej popletú nohy, zvalí sa na
Ondra, Ondro ju zachytí, Katarína nevníma, Ondro
ju kriesi)
(Katarína leží v posteli, Ondrík si pláta krpce, pichne sa,
zasyčí, cmúľa si prst)
KATARÍNA: Čo, Ondríček?

ONDRÍK: Hm, dobrý.
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ONDRÍK: Už je dobre.

ONDRÍK: (zahriakne ju) Čššššššššš!

KATARÍNA: Daj sem tie krpce, to nie je robota pre chlapa.
ONDRÍK: Ja sa nesťažujem.

KATARÍNA: Zomriem! Zomriem, ak nie od choroby, tak od
nepotrebnosti... chcem ti aspoň s niečím... (vstáva z postele)

KATARÍNA: Chytro, sem s nimi.

ONDRÍK: Už aj si ľahni! (pribehne k nej)

ONDRÍK: Ty lež! Doktor povedal, že sa nesmieš namáhať.

KATARÍNA: Nechaj ma, pokiaľ si nenájdeš ženu, budem
robiť všetko v tomto dome ja. Nemienim tu zhniť
na posteli ako staré nepotrebné poleno a pozerať
sa, ako si picháš do prstov a drhneš vykypenú kašu.
Akoby som sa rovno prizerala, ako budeš žiť, keď
sa poberiem.

KATARÍNA: A či je to námaha, plátať krpce?
ONDRÍK: Možno nie je. Ale ani pre mňa.
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KATARÍNA: Poď sem, nech sa na teba pozriem. Aká si bola
maličká, keď som ťa naposledy videla. Len také dieťatko. A teraz, no hotová labuť. Ondrík, pamätáš sa
na Evičku?
ONDRÍK: Ja sa pamätám, čoby nie. Len ju tiež nejako nespoznávam. A ty si nás pamätáš, Evka?
EVA: Len málo, ujo Ondro.
KATARÍNA: Vraj ujo! Dievča, dievča, veď ste temer rovesníci, žiadne poklonkovanie, žiadne vykanie, pre teba
je to Ondrík a hotovo.

KATARÍNA: Nedovolíš mi, aby som ti bola aspoň trochu
nápomocná!

ONDRÍK: Katarína!

ONDRÍK: Nepotrebujem pomoc.

KATARÍNA: Nevolaj ma tak!

KATARÍNA: Potrebuješ. Nechaj krpce krpcami, ber klobúk a choď si hľadať ženu.

ONDRÍK: Budem, je to tvoje meno!

ONDRÍK: Nevadí. Volaj ma, ako len chceš. Ja ti, dúfam,
smiem hovoriť Evička.

KATARÍNA: Pre teba som mama! Mama, počuješ?!

EVA: Pravdaže, veď ma nikto ani inak nevolá.

(klopanie na dvere)

KATARÍNA: Ondrík, postaraj sa o návštevu.

ONDRÍK: Kto je tam?
EVA: (spoza dvier) Eva, od tety Pavlovičovej.

ONDRÍK: (Ondrík jej pomáha z kabáta, odkladá ho, berie jej kufre) Takže ťa posiela teta Pavlovičová? To
máš za sebou dlhú cestu.

ONDRÍK: (ide otvoriť, vstúpi Eva, má veľké kufre)

EVA: Veru dlhú. Ale ani nie som ustatá.

EVA: Dobrý večer, prajem. Prepáčte, že tak neskoro chodím, zablúdila som. Ešte som nebola na tejto strane hôr.

ONDRÍK: Usaď sa. (nastaví jej stoličku, Eva si sadá)
Nesieš nám nejaké nové správy od tety?

(Eva sa zmätene zadíva na Ondríka, ten sťažka vzdychne)
EVA: Dobre teda, ak to nevadí... Ondríkovi.

ONDRÍK: Netáraj.
KATARÍNA: Ani sa nenazdáš, prídu Vianoce a kto vydrhne chalupu? Koláčov napečie? Kto nachystá štedrú večeru? Azda ty?

EVA: Rada, už som veľmi chcela odísť z domu, vidieť krajinu, spoznať nových ľudí.
ONDRÍK: Hádam nebudeš sklamaná. Ľudia sú tu jednoduchí, ale s dobrým srdcom. Dedina nie je ničím výnimočná, ale hory, tie stoja za to, vidieť ich. Najmä,
keď nasneží. Len neviem, či tu ešte vtedy budeš.
EVA: Pravdaže. Budem tu, dokým ma bude treba. Či do
Vianoc, do Nového roka, do leta... pokým ma nevyženiete. (smeje sa) Pobalila som si všetky veci
z domu, môžem tu byť, ako dlho chcete.
KATARÍNA: Ty si nám prišla, Evka, ako posol z neba, tak
som si želala, aby boli v tomto dome dve ruky navyše. Keď už si k nám merala toľkú cestu, určite si
vyhladla.
EVA: Práveže, nič sa mi nežiada po takej ceste, mám ešte
rozhojdaný žalúdok z toho záprahu. (Eva berie krpce, prezerá si ich)
ONDRÍK: Sú také všelijaké, ešte nemám cvik.
EVA: Začiatok je vydarený, ale potom si štopkal ďaleko
od seba, nebudú dobre držať.
ONDRÍK: Vypáram a spravím odznovu.

ONDRÍK: Vianoce sú ďaleko.
KATARÍNA: Neodvrávaj a bež na tancovačku.
ONDRÍK: Plátam krpce.
KATARÍNA: Choď tancovať, ja ich zaplátam.
KATARÍNA: Evička? Si to ty, dieťa moje?

EVA: Kdeže správy. Vyslali ma, aby som sa postarala o chorú tetu Katarínu.

ONDRÍK: Ty nebudeš robiť nič!
EVA: Ja, kto iný.
KATARÍNA: To aby som už len čakala na smrť.

ONDRÍK: To je ale veľkorysé. Teda aj od teba, Evka, že si
sa na to podujala.
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EVA: Kdeže, na to treba jemné ruky. (pláta krpce, ide jej
to rýchlo)
ONDRÍK: To naozaj nie je treba. Teraz si tu hosť.
EVA: Teraz som tu na výpomoc. (odhryzne nitku) A je to.
Vyskúšame, či dobre držia. (hneď sa zohne, schytí Ondríkovu nohu)
ONDRÍK: Ja sám, nechaj. (chce jej zobrať krpec)
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EVA: (mu capne po rukách) A nenechám! (hneď mu ho
obúva, viaže, obaja sa usmievajú)
KATARÍNA: Ondrík vie byť veľmi tvrdohlavý.
EVA: Ja viem by viac. No, vyskúšaj.
ONDRÍK: (postaví sa, kráča po chalupe) Namojveru, ako
nový.

ONDRÍK: (rozpačito sa pozrie na Evku)

ONDRÍK: Ale mama...!

EVA: Tancovať? Tetka, nežartujte. Veď toľko roboty tu je,
už aj metlu beriem.

KATARÍNA: Tíško, Ondrík, neprerušuj ma, aj tak sa mi ťažko rozpráva. Len ma vypočujte. Nechcem, aby ste
si robili výdavky, pohreb je drahá záležitosť a vy
musíte šetriť na svadbu. Ak už máte niečo na mňa
odložené, nič z toho nemiňte, chcem, aby ste mali
veľkú svadbu, bude na nej celá dedina. Keď zomriem, chcem, aby ste ma spálili a popol rozsypali do
vody. Do zátočiny, povyše mlyna.

KATARÍNA: Nechaj metlu metlou. Tá ti neujde. Práca počká do zajtra. Dnes sa budeme len zabávať, lebo je
výnimočný deň.
ONDRÍK: Vieš, že tanec mi nikdy nešiel.

EVA: Na plátanie treba ženskú ruku. (už aj berie ďalší krpec, Ondrík sa prechádza po izbe, skúša, obzerá
si krpec, potom si sadá k Eve)
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ONDRÍK: Nechceš aspoň vodu, mlieko, nech nám tu neodpadneš od smädu.
EVA: (odhryzne nitku, podáva mu krpec) Na, skús si ho!
ONDRÍK: Ale najprv sa napiješ.
EVA: Ondrík!
ONDRÍK: (rovnakou intonáciou) Evka!
(Chvíľu oproti sebe stoja jeden s krpcom, druhý s pohárom, Evka sa rozosmeje, napije sa vody)
ONDRÍK: (obúva si krpec) Sedí dobre, len či tak aj drží.
(prechádza sa, dupe, obzerá si ho zo všetkých
strán) Majstrovsky.

EVA: Tak to sme dvaja.
KATARÍNA: Deti, urobte chorej tetke radosť. Dnes sa bude tancovať. No, Ondrík, čo tam stojíš, ber ju do tanca! (začne
tlieskať) Hop, hop, hop, hop! (chytajú sa, nesmelo skúšajú) To je ono, pekne ju povykrúcaj! Hop, hop, hop! (osmeľujú sa, stále viac sa ponárajú do tanečného rytmu)
Horienka horička
Pod horou jedlička
Vydaj sa Evička
Ak ti je vôlička
Vôľa mi je vôľa
Za šuhaja iti
Lenže sa ja bojím
Že ma bude biti
Neboj sa Evička
Nebudem ťa bíjať
Len ta nechodievaj
Kde ja budem píjať
Tancujte, deti, tancujte! Ako o dušu! Ako na svadbe!
Hop, hop, hop, hop...

KATARÍNA: V takých krpcoch by sa i dobre tancovalo.
ONDRÍK: Hádam aj hej.
KATARÍNA: Nože zober Evku, vyskúšaj, či sa pri vykrúcačkách nepotrhajú.

(Katarína v posteli, Ondrík a Eva stoja pri posteli,
Katarína sťažka dýcha, chrčí)
KATARÍNA: Deti moje, kým ešte mám čas, musím
vám niečo povedať. Mám také posledné želanie.
Nevystrájajte mi pohreb.

ONDRÍK: Je mi ľúto, že ti musím protirečiť, ale pohreb
bude. So všetkými poctami.
KATARÍNA: Ale ja nechcem ležať v zemi, zem je špinavá,
ťažká. Chcem vodu, tá ma bude objímať, budem
sa točiť dokola...
ONDRÍK: Netáraj toľko! Ako by to vyzeralo? Že nemáme
na vystrojenie pohrebu, ale máme na veľkú svadbu.

nech vidím, ako vami prúdi láska. (pobozkajú sa)
To je ono, deti moje, takto si vás chcem uchovať.
Krajší obrázok sa mi ani naskytnúť nemohol. (všetko stmavne, okrem Kataríny, s námahou vstáva
z postele) Už ma volá, už na mňa čaká. Totiž, povyše mlyna je taká zátočina. Tam sa voda stále točí
dokola a dokola. Voda sa krúti do kolesa. Pomaly,
bezpečne, vytrvale. Také miesto ma napĺňa pokojom. Akoby tam ani nešiel čas, len voda. Voda, ktorá sa točí a točí a točí... Tá voda čaká na mňa. Aby
ma prichýlila. Každá kvapôčka sa chveje, aby mohla
spočinúť na mojom tele. Celú ma zahaliť. Cítim vlhký
vzduch. Som veľmi blízko. (Katarína stojí odovzdane, pozerá dohora, začne na ňu kvapkať voda) Už
ma nič nebude trápiť, žiadne starosti, chcem sa točiť dokola, dokola, až naveky v zátočine, pomaly sa
unášať vodou, nad ničím nerozmýšľať, len jestvovať.
Nikomu som nespravila nič zlé, ani dobré, voda nesúdi, tá berie i potrebné i nepotrebné veci, už ma
tu viac nepotrebujete, idem tam, kam patrím. Medzi
zemiakové šupy (prúd stále silnie) Tu je moje miesto. (Katarínu pohltí voda)

KATARÍNA: Nechcem vám byť na príťaž. Zaslúžite si krásnu svadbu, veľký svadobný sprievod, hostinu, na
ktorej budú všetci z dediny, aj zo susedných dedín.

(na ulici, vyzváňajú zvony)

ONDRÍK: Neboj sa, budeme mať presne takú svadbu.

ŽENA 1: Pekný sobáš.

KATARÍNA: Ach, ako ma hreje na duši, keď vás tu vidím
takto spolu. Evička, toľko je tu svetla, celý dom
sa rozžiaril, odkedy si prišla. A nielen dom. Dávno
som nevidela také iskričky v Ondríkových očiach.
Srdce mi len tak piští od šťastia. A neustále mi čosi
šepká. Priamo zo srdca počujem hlas, čo mi vraví,
vraví, že... budem mať vnúča. Ondrík, Evička, podajte mi rúčky. (podajú jej ruky, ona si ich pritisne na srdce) V tomto srdci sa skrýva veľa radosti,
no žiadna nie je taká veľká, ako radosť z vnúčaťa.
Pamätajte si, deti, nech sa deje čokoľvek, neprestávajte sa mať radi. (spojí im ruky) Pobozkajte sa,

ŽENA 2: Čudný.
ŽENA 1: Myslíš?
ŽENA 2: Nezdá sa ti to skoro?
ŽENA 1: Veď ubehli už... no síce len dva mesiace...
ŽENA 2: Katarína v hrobe ešte ani nevychladla. Patrilo by
sa držať smútok, nie chystať svadbu.
ŽENA 1: Možno sa už nemohli dočkať, kedy zomrie.
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ŽENA 2: Bola na tom už dosť biedne, chuderka, preto
nerozumiem, ako mohla podnikať takú dlhú cestu
k jej príbuzným na lazy.
ŽENA 1: Chcela ich pred smrťou pozdraviť, možno ich
niečím poveriť. Možno sa cítila dobre, veď nikto
nemôže vedieť, kedy zomrie. A možnože tam prišla zomrieť.
ŽENA 2: Celé sa mi to jednoducho nepozdáva. Naozaj ju
nemohli previesť sem na cintorín? Veď tu má pochovaných rodičov, starých, prastarých...
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ŽENA 1: Nechaj ju tam, kde je, zem je všade rovnaká, no
nie? Ticho, už idú.
(svadobný sprievod, na jeho čele mladomanželia – Evka
a Ondro, žiaden Ondrík, ale starý šedivejúci Ondro a po
jeho boku šťastím rozžiarená mladučká Evka, smerujú pred ich dom, všetko je vyzdobené, svadobčania sa
radujú, Ondro zodvihne Evku na ruky, odvedie si ju do
domu, svadobný sprievod sa ďalej veselí)

Lucia Mihálová-Šuľová (1990)
Absolvovala Gymnázium sv. Vincenta de Paul v Leviciach.
Momentálne študuje na Divadelnej fakulte VŠMU
v Bratislave tretí ročník divadelnej réžie a dramaturgie.
Jej prvotina WC UFO vyhrala prvú cenu v súťaži mladých
dramatikov Vejk Ap! (2011), hra odznela aj ako rozhlasová
adaptácia na Rádiu Devín. Za inšpiráciu k hre Synček
vďačí krátkej poviedke Katarína od Dobroslava Chrobáka,
ktorého diela sa radia do obdobia medzivojnovej prózy
slovenského naturizmu.
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vypadá dosti realisticky. Realisticky se tvářila i zblízka,
i na omak. Šikovné dílny! Na protější stráni pak kdosi zapnul mlhostroj. Nebo to byl spíš hazer? Kolik metrů kabelu je asi potřeba k nejbližší zásuvce s 380 volty? Nikde
jsem nezahlédl povědomou červenou koncovku, netrčela
ani ze stromů, ani pod žádným z těch zelených polštářků, které mohly techniku skrývat. Kdosi pravil – nehrabej se v tom mechu a koukej, páří se les. To určitě, přeci poznám divadelní vymoženosti. O chvilku později mi
dech vyrazil propeller, větrostroj. Nečekané použití ﬁlmové techniky, skvělé! Někdo další poznamenal, pojďme už
domů, zvedá se vítr a prší čím dál víc, ale já věděl svoje.
Déšť. Tolik vody by mi asi v Národním nepovolili. Natekla
by jim do elektrických rozvodů. Ale ten efekt! Písek a kamení na zemi je taky nemyslitelné, zadřely by hydrauliku jevištních stolů. Ostatně ten terén! Vypadal přirozeně,
plynule, nikde žádný hřebík nebo vrut, nikde netrčela neuříznutá deska, nikde se neválelo žádné nářadí.

Byl jsem v lese. V banálním, obyčejném lese kdesi za
Hradcem Králové, kousek od Dobrušky. Byl to příjemný,
všední výlet, pršelo jak z konve, boty mi na lesní cestě
začaly čvachtat jen o chvilku dřív, než moje sako nasálo
asi hektolitr dešťové vody a ztěžklo na stonásobek své
váhy. Ale navzdory povětrnostním podmínkám, které
pěší túře právě nepřály, mě stále trápila spousta otázek.

Nad mýtinkou jsem zahlédl lóži v druhém pořadí. Myslivci
ji z nepochopitelných důvodů nazývají posedem, ale mě
nikdo latinou neošálí. Ten výhled, scénograﬁe, terén i efekty se mi ukázaly v celé své kráse. Dokonalé dílo! Probíral
jsem v hlavě rychle bibliotéku dramat, která by se tu dala
inscenovat, naneštěstí jsem ale nemohl dramaturgický výběr konzultovat telefonicky, protože v tomhle netradičním
prostoru asi používají rušičku, aby při produkci diváci nerušili. Diváci! Jak jsem mohl zapomenout! Jak se sem proboha dostávají diváci, jaké tu mají zázemí? Nejbližší parkoviště několik kilometrů, od divadelního baru, který nese
nepochopitelné jméno Na růžku, jsem šel až sem pěšky
minimálně hodinu, jediná lóže, k sezení jen uříznuté špalky zabetonované do země (aspoň myslím, že byly zabetonované, neboť nešly zvednout)…

Když jsem ke zmíněnému lesu přicházel, vrtalo mi hlavou,
co je to přesně za barvu, tenhle odstín zelené a hnědé.
Kdo to asi celé natíral, kterému scénografovi je to podobné, jestli si dělal sám i light design a že zdálky ta kašírka

Sako těžklo, voda mi crčela z bot a ostatní se mi ztratili kdesi v dálce. Stál jsem, hleděl do dáli, počítal v duchu
kilometry kabelů, stál jsem, zdeformovaný divadlem, nepochopený. Stál jsem sám na lesní cestě a pršelo.

tiráž
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