Milý čtenáři,

nám, že právě toto zimní období představuje vhodný čas zamyslet se nad
až podezřele horlivě: je jím duchovno.
Připravili jsme pro vás tento podzim číslo zaměřené právě
vzali nejrůznější pomocníky. Téma otevíráme malou anketou na
římskokatolickým knězem nazývaným „pastor undergroundu,“ dále
článkem Lovci ve sněhu, zkoumajícím genia loci ve slavném Brueghelově
obrazu, nebo druhým článkem Noční pouť do Almonte, který se
pokouší zachytit zážitek noční mariánské pouti na horkém španělském
jihu. Otiskli jsme také krátkou hru Talíře autorky Karin Vápeníčkové
Přeji ti, milý čtenáři, aby se ti během svátků podařilo zalézt si
alespoň na chvíli se čtením do postele, do vany nebo třeba za komín
obávanou šéfredaktorskou štafetu dál mladším ročníkům, jak si to věčný
koloběh správně žádá.

šéfredaktorka Eliška Raiterová
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Kdy naposledy
pro vás bylo
divadlo duchovním
zážitkem?

JIŘÍ HAVELKA
dlo dotklo nějak daleko vnitřněji, než jsem normálně zvyklý,

TA

Campana
ním divadle. Po obou představeních jsem odcházel jiný, než

VERONIKA ŠTEFANOVÁ
redaktorka Českého rozhlasu Vltava
nás přesahuje. Duchovní je pro mě moment, ve kterém se mi
sílu má ve vzácných případech. Jako třeba během tanečního
představení Outvitting the Devil od Akrama Khana uvedenény, do níž přichází troufalý člověk nucený konfrontovat se
-
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ROMAN SIKORA
dramatik, divadelní kritik
co říci. Spirituálnímu či duchovnímu divadlu se velkým obmoc neláká.
HANA BUREŠOVÁ
divadelní režisérka
Zapomenuté světlo
-

JANA PILÁTOVÁ
divadelní teoretička, kritička,
LeŤ

divadlem, respektive divadlem, které klade otázky morálro všichni, ale František to opravdu stavěl jako program

-

-

třeba přesah.

VLADIMÍR MIKULKA
divadelní kritik
vadle poslední dobou míjely. Ba co hůř, snaha nejprve se
chybnostem, zda je vůbec divadlo pro podobný druh zážitků
vhodným prostředím. Nebo zda si za to mohu já sám. Až se
dávné době nejvíc znejistěla, budu mít náskok.
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ACH, BÍDNÝ
ORESTE
autorka: Eliška Raiterová

Katedra činoherního divadla
autor: Euripidés
překlad: Jaroslav Vostrý
režie: Štěpán Pácl
dramaturgie: Vít Kořínek
produkce: Karolína Soukupová,
Magdaléna Bejdáková, Jan Fíla, Miriam Čandíková
hrají: Michael Goldschmid, Jessica Bechyňová, Anna
Randárová, Zuzana Novotná, Zuzana Černá, Eliška Zbranková,
David Krchňavý, Čeněk Vaculík, Kryštof Dvořáček, Viktor
Kuzník, Jakub Svojanovský, Lýdie Šafářová
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I.
Orestes je letošní druhou absolventskou inscenací ka-

že Euripidovo zpracování se všem známým mytickým variantám vymyká.

smrt přeje mykénská obec, Oresta začínají kvůli prolití matčiny krve pronásledovat Erínye, ony bohyně pomsty, zosob-

Orestes herce souboru režíroval
goval přitom student třetího ročníku bakalářského studia Vít
Kořínek. Oresta
-

bám, debatám, přemlouvání, přesvědčování, výhružkám

Čechovově Višňovém sadu si nyní vyvolil nesnadnou antickou látku. Orestes
II.
-

Oresta ocitá
-

máme číst? Je například Pylades věrný přítel, který by pro
Oresta zemřel, nebo maniakální manipulátor, který podnítí

Oresta
pomazaný červenou barvou), Elektra začíná svůj litanický
monolog. Přednes Jessicy Bechyňové je smrtelně vážný,

mocná deklamace
plná hrdelních zalknutí

gesty, jako jsou rozevřené dlaně, rudě zbarvené, nebo ruce
křečovitě svírající vlasy na temeni hlavy. Následuje krátká
jít položit obětiny na Klytaimestřin hrob, ale obává se nenávisti mykénského lidu, proto se pokouší poslat Elektru. Ta

teatrální gesta,
Orestovo šílené hýkání

šelém černém oblečení (skromná varianta sboru argejských

působí jaksi nemístně
komicky.

ky, nalákala ho jeho žena Klytaimestra do horké vany uvnitř
memnonova bratrance) Aigistha zavraždila. Orestes si poté
došel do delfské věštírny pro Apollonovo božské požehnání

-

soudem. Na přímluvu Apollona je viny zbaven, rozřešení je
překvapivé: matka je pouhou nádobou pro otcovo sémě, otec
je tím, kdo dává život. Orestes se tedy vraždou matky neprohřešil tak zásadně.
-

Přibližně ve dvou třetinách hry, poté co mykénský lid od-

jejichž cílem bylo vymýtit matriarchální předhelénské
6
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krátce před koncem jako úlevný záchytný bod uprostřed stylově rozlomeného představení.

To přeci nemohou myslet vážně, říkám si. Sálem proběhne

IV.
-Káidy vydírá Menelaa (David Krchňavý), aby nechal jeho

tikáblů připomínají stejně tak zákulisí kulturního domu ze
Úžasňákových, záleží

situaci může pochopitelně vyřešit pouze deus ex machina,
tomným, jak dále žít. Orestovi moudrým shovívavým hlasem
doporučí, aby si vzal za ženu Hermionu, které chtěl ještě před

Orestovi
se sváří dva naprosto
rozdílné inscenační
přístupy, přičemž ani
jeden zcela nefunguje:
psychologicky realistické

že jsme skokem zpět ve vážně míněné tragédii.
III.
mám jeho Oresta číst? Jeví se mi to podobně enigmaticky

divákovi zodpovědět. Respektive divák by měl být vybaven
Orestovi
se sváří dva naprosto rozdílné inscenační přístupy, přičemž
ani jeden zcela nefunguje: psychologicky realistické hraní

nedá zařadit do žádné konkrétní doby ani stylu, Menelaos
-

Je otázka, jestli není psychologicko-realistické herectví
Orestovi, které při

Ne že by to nepůsobilo dobře, naopak dokáže být jako jeden
sovém projevu, spíš to zkrátka „vyčuhuje“ mezi ostatními.

představení množily (příchod Menelaa, který se ptá, kdepak
je Orestes, když ten se přitom nepřehlédnutelně svíjí na zemi
před ním; Elektra nahlas deklamující nad spícím bratrem,

působí taktéž současně, ovšem jsou nakloněni zase blíže
-

vou látku, zjevně odkaz na jejich božský původ, jsou tedy
kompatibilní vzájemně (víceméně, látky se stylem přeci jen
nápadem; když jsem si pokoušela odmyslet realistický „rásukni.
– božské světlo. Ovšem podobného prostoru pro fantazii je
-

ročníku sluší. Výstup fryžského sluhy (Jakub Svojanovský),

9

efekty, je zřejmé, že se tvůrci vydali cestou úsporné minimalistické estetiky. Ta ovšem není uchopena kreativně. Celé

na jevišti svobodně zakašlat, mi připadalo metaforicky postihující celou potíž inscenace, která se snaží něčím velmi

Orestovi

Élek-

– něha, napětí, prostor
pro kreativitu herců –
Orestovi nebylo
Zarážející je to především
proto, že je to Štěpán
Pácl, kdo inscenaci
režíroval. Kdo jiný by
měl dovést studenty ke
svobodnému projevu než
právě pedagog?
“ Jako
Orestovi
je to především proto, že je to Štěpán Pácl, kdo inscenaci

studenty ke svobodnému projevu než právě pedagog? Je

členové talentovaní mladí lidé, kteří toho mají na srdci určitě
spoustu. Přála bych si jako divák dozvědět se konečně něco
od nich samotných, co je láká, co je baví, co mi chtějí jako
lidé říct. To se mi ve Višňovém sadu
Orestovi bohužel
spatřit nepoštěstilo. •
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ALTERNA
HLEDÁ
IDENTITU
autorka: Veronika Švecová

soubor: Katedra alternativního
režie: Tinka Avramova
dramaturgie: Ran Jiao
produkce: Zdeňka Valečková,
Ondřej Melíšek, Dominik Sosnovec
účinkují: Jiří Brnula, Daniel Horečný, Fedir Kis,
Lenka Nahodilová, Sai Psyn
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Dalším projektem tzv. open callu Katedry alternativního
divákům divadla Disk, se stala inscenace Rockets and Bombs
-

Není zcela jasné, co je pevným neměnným bodem, opakujípředstavení mohou dopřát. Jediným jednotícím pravidlem je
počítání kroků přes sportovní hodinky, které jakmile napočítají
-

identitě pátrají herci Jiří Brnula, Daniel Horečný, Fedir Kis,

dosažení desetitisícovky.
Tvůrci zkoumají své bezprostřední bytí na jevišti, drobné

vágní pojem, který sice dobře vypadá na papíře, jenže naplnit
problematické.

zkoušejí… Ano, zkoušejí. Zkoušejí hrou. Celý večer nápadně
připomíná výchozí pozici autorské inscenace. Jenže skutečně
jen začátek. Sledujeme tohle zkoumání, hraní si, vtipkování

Téma hledání identity je
zkrátka natolik široké,
že při dobré vůli si určitě

mu výzkum dochází. Téma hledání identity je zkrátka natolik

“to svoje”.

málo?”. Veškeré použité postupy mají určitě svůj potenciál pro
samotný tvůrčí proces, stejně tak je divácky atraktivní jejich
zveřejnění. Ono „hraní si“ se však nikam nevyvíjí, neobjevují se
čitelné motivy, které by inscenaci dávaly jasněji zformulované
téma nebo nějakou autorskou výpověď, hry se akorát střídají
ve volném sledu. Rockets and Bombs jsou až dětsky lehkovážné, fungují jako otevřená laboratoř, což na umělecké škole
určitě není na škodu. Domnívám se ale, že do Disku podobné
natálním stádiu. Namísto toho, aby tvůrci předložili hotové
stanovisko, vlastní názor, tvorbu, za kterou si sebevědomě
motným, kteří určitě mají divákovi co nabídnout, ale shovávají

-

vyprávění nemají zjevnou jednotící linku, jsou to rozdílně pojaté osobní zpovědi, jejichž cílem ale není směřování výpovědi
různě přerušováni, ať už sami sebou navzájem, nebo vnějšími

jako míček během “představovacích” her na letních táborech
Rockets and Bombs.
Johan Huizinga ve svém díle Homo ludens
„dobrovolnou činnost, která je vykonávána uvnitř pevně sta-

Je přínosné si podobnou
laboratoří projít, hry si
vyzkoušet, zodpovědět

přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má
-

školním divadle je třeba
nabídnout víc.

hrají pohybovou hru patrně inspirovanou Harry Potterem,
se jim je nepodaří odrazit jiným určitým pohybem, kácejí se

týmy - teplákové soupravy, které hrajícím umožňují volnost
na gymnáziu. Například, že někdo ze skupiny řekne libovolný
vištěm uprostřed, které je ještě přepůleno červenou oponou.
14

tilehlé diváky, což ještě podporuje společnou náladu komu-

se pak nabízejí jiné platformy - například work in progress,
hotové inscenace je třeba podobným hledačstvím něco obje-

že sleduji teprve rozpačitý začátek zkoušení spíše než hotový
projekt, ještě umocňuje neustálá přítomnost osoby režisérky

Naplnit formu obsahem. Rozhodně bych nerada tvůrce od
podobného konceptu experimentu odrazovala, či jim snahu
Věřím, že je pro tvůrce přínosné si podobnou laboratoří
projít, hry si vyzkoušet, zodpovědět si palčivé otázky ohledně
veřejnosti otevřeného divadla. •

zkušenostmi publiku, ale ve veřejném divadle (byť školním)
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„KDYŽ
JI MILUJEŠ,
NENÍ CO
ŘEŠIT.“
autorka: Kateřina Vaněčková
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Můžete se, prosím, představit našim čtenářům?

no ještě zvrátí, protože se objeví živý. Je to takové drama.
Je ještě zajímavé, že vypravěč vypráví příběh lidem,
kteří předem vědí, jak dopadne. Markovo evangelium
-

Ladislav Heryán, řeholník, salesián Dona Boska. Jsem
kněz, ale neživím se tím. Učím na Jaboku, Vyšší odborné
ventem je speciální pedagog nebo sociální pracovník.
„Teologická“ v názvu je přibližně jen
my vytváříme

Řeknu příklad, Evangelium podle Marka začíná větou:
„Evangelium Ježíše Krista, Syna božího
že Ježíš je Syn boží? Vypravěč, posluchači, protože vědí,

Olomouce na teologickou fakultu, kde mám dva semi-

Učedníci Ježíše jako Syna božího začnou vyznávat až po
jsem kněz. To znamená, že za mnou pořád někdo chodí,

vzkříšení, nevědí to jeho nepřátelé ani ti lidé, kteří tvoří

něco dá, tak jsem moc rád.

otázku Ježíšova sebeuvědomění. Existuje tolik různých

Co vás navedlo na tuto cestu?
Abych byl kněz? Znáte tu reklamu na Kofolu: „Když ji
miluješ, není co řešit
nácti letech mi bylo jasné, že budu knězem. Je to boží
povolání, člověk si ho nevybírá, jako se někdo může rozhodnout, že bude dělat psychologii nebo sociologii. Prostě
dává smysl. Nevybíráte si mezi alternativami, je to odpověď na jednoznačnou otázku, které my říkáme povolání.

Pokud jste vypravěčem, jaké máte techniky vyprávění?
Narážím na to, že při svých kázáních například hrajete na
kytaru.
Nevím, jak je to na našich školách, ale já jsem studoletiky (
). Každý tedy mluví, jak se
řeč tak, jak se mu osvědčilo.
při speciálních příležitostech, občas na kytaru zahraju, to
je pravda. Při pohřbu kytara vnese do situace jiný rozměr.

-

jako herce?

mám odpor. Také na svatbě kytara vytvoří jinou atmosféru

síte mluvit tak, abyste lidi zaujala. Záleží na tom, jak ty

která není brána jako manipulace, ale výraz toho, jak se

kostela až tak moc nechodí. Většinou docela zírají, že je
to něco úplně jiného, než si oni ve svém klasickém předsudku mysleli.

pracujete?
Nervózní bývám tehdy, když mám pocit, že nejsem
připravený. Někdy se připravit úplně nedá, ale pokud jsem

liturgie. Vnímám ji jako rituál obsahující různé symboly,
se kterými člověk musí být ztotožněn. Musí to dělat prav-

-

součástí. Já bych se nebál říct, že tento rituál je určité
divadelní představení, které bylo takto sestaveno. Když se
podíváme na evangelia, ta jsou vlastně také taková. Existuje odborná diskuze, jestli má evangelium jako literární

jsem nervózní byl. Musel jsem si řeč napsat, normálně
si to nepíšu. Papír mě hrozně svazuje, píšu si jen body,
kterých se někdy ani nedržím, ale mám takovou jistotu,
že jsem si promyslel, co chci říct. Takže nervózní spíš nej-

ale má prvky antického dramatu. Na začátku je nějaká

Rozhovor
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Zaznamenal jste kauzy kolem kontroverzních inscenací
Naše násilí
vaše násilí

důležitý, na kom záleží. Vždycky je to záležitost těch lidí, co
nedělám, jen přemýšlím nebo se modlím.
Dostáváte zpětnou vazbu na svá kázání?
Občas mi někdo napíše, že se mu kázání líbilo, oslovilo ho, nebo mi to řekne, není to nijak masivní.

zabránit uvedení hry. Potřebovali se zaštítit několika jmé-

Dostáváte také negativní vazbu?
Ano. Jeden kolega ve škole mi dává takovou kritickou
Hlavní slogan, pod kterým se vedla celá diskuze, zněl,
že Ježíš znásilnil muslimku. Tomáš Halík řekl, že zaprvé,
silnění pouze naznačoval, takže to není tak, jak se říká. Ta
hra pro mě byla takovou metaforou dnešní doby, protože je
pravda, že za ten bordel, který ve světě je, můžeme vlastně
za posledních dvě stě let my ze Západu. Jen sklízíme, co

Já mám vždycky pocit, že nepochopil, co jsem chtěl
říct (smích). Spíš se mě nedotýká, jsem zvyklý.
Chodíte někdy do divadla?
Skoro ne. Víc chodím na operu než na klasické divadlo, ale ani tam jsem už dlouho nebyl. Já nebyl dlouho ani

ostatní kultury, vzniklo pochybné pojetí křesťanství nebo
mocenské zaštiťování se křesťanstvím, ale ve skutečnosti
-

bych si to naplánovat půl roku dopředu. Nemám čas.
Když už do divadla zavítáte, co od něj očekáváte? Má být

pravdivá. Také si myslím, že kdyby se sám Ježíš dostal do
poměrů, ve kterých by měl situaci posuzovat, vůbec by ne-

Podle čeho si vybíráte?
Určitě bych nešel do divadla pro zábavu. Nikdy jsem
svého poselství, zakomponoval by sdělení do nějakého
zvládnu sám. Kdybych šel do divadla, čekal bych, že mi
dá něco do života, nějakou hloubku. Naposledy jsem byl
Obchod
na korze
moc rád ani popovou muziku, nenaplňuje mě.

Ale nevyčítám jim to.
Takže by se takové hry neměly dělat?
Ne, že by se neměly dělat, ale mělo by se přemýšlet,
rodu nepomohlo něco jiného. •

vé duchovní obnovy pro puberťáky, kde vždy při mši hrají
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DVAKRÁT
PŮL CESTY
NA MĚSÍC
autorka: Adéla Kalusová

hudba: Filip Homola
produkce: Zdeňka Valečková, Kateřina Pavlíčková, Jakub Philipp
hrají: Jakub Vaverka, Edita Valášková, Stephanie Van Vleet,
Daniel Horečný, Fedir Kis, Radka Caldová
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Moře klidu začíná scénou, kdy herečka Lenka Nahodilová jištěná lanem zkoumá stav beztíže. Herečka se skokem vyvě náročný akrobatický prvek opakuje tak dlouho, až vidíme,
jak se její kůže rosí potem. Výstup přeruší přicházející Šimon
Dohnálek jako Neil Armstrong, Jakub Vaverka jako Buzz Al-

palačinky. Vizuální stránka inscenace je tvořena především
promítáním obrazů na zadní stranu jeviště. Princip live cinema je využíván od začátku inscenace. Nejzajímavější obrazy
však můžeme sledovat až ve chvíli, kdy astronauti vkročí na

se objevuje obraz připomínající měsíční krajinu, který Lenka
napodobeninu měsíční krajiny. Neil Armstrong popisuje, co
úhlu. Do ticha bzučí vysílačky, kterými se astronauti po celou
-

jeviště. Po moučné měsíční krajině se prochází postavička
-

zcela utichá. Sled viděných scén ve mně vyvolává očekávání,
okouká.
Vzápětí po příchodu již zmíněných astronautů se tato
představa rozpadá. Režijně-dramaturgický tým Ludvík Píza
ká akce už nám nadále nabízí pouze příběh cesty na Měsíc posádky Apollo 11, který je vystavěn pomocí tezovitých

Herci snímají mouku
ní kreslí různé obrazce,
velmi věrohodnou
napodobeninu měsíční
krajiny.

komentují svou cestu, nebo aktivistku (Stephanie Van Vleet)
„Peníze do vzdělání! Stop cestě na Měsíc!“
indiánka (Radka Caldová), která prohlašuje, že Měsíce bychom se neměli dotýkat. Konstruktér rakety Wernher von

si pro zpracování tématu zvolili, pouze na půl cesty. Kdyby inscenace nabízela více scén, jako byla například výše

pracoval pro nacistické Německo. Téměř všechny postavy
zejí hlubší interpretaci. Nedozvíme se, jaký postoj zaujímají

tvůrci zobrazit dobový politický kontext. Kdyby pokračovali
scény, bylo by mi jasné, že se skládá mozaika vesmírných
představ. Tvůrci však na počátku nadějně připraví atmosféru,

společností se nesly názory, které cestu na Měsíc považovaly za americkou rozpínavost či dobývání něčeho, co mělo

vyprávěním příběhu obsahujícím zcela základní fakta bez
hlubší interpretace.
Očekáváné první kroky Neila Armstronga jsou vedené
velmi klidným tempem. Pomalé kroky po jevišti jsou doprovázeny hlasitým oddechováním, které zní lehce nervózně

nijak rozvíjeny, natož pak tematizovány.
Jediným momentem, který mě dokázal přesvědčit
americkou televizi. Žena připravuje manželovy oblíbené
-

Inscenaci uzavírá odchod Neila Armstronga, kdy se otevře
-

za kterou stojí politická propaganda. Lehká hysterie, bezmoc
reálné prožívání cesty na Měsíc těmi, kterých se tato událost
dotýkala osobně. Kdyby inscenace nabízela takových scén
více, postoj tvůrců by byl čitelnější.
Jeviště zůstává po celou dobu inscenace prázdné až

tématu zůstává. Inscenace je možná malým krůčkem pro
tvůrce na jejich cestě, ale velkým sebejistým krokem pro
diváky tato inscenace není. •
26
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nadořirozený speciál I.

NOČNÍ
POUŤ DO

ALMONTE
autorka: Eliška Raiterová
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I.
ovšem soupeří Macarena

-

Guadalquivir. Jakkoli bláznivě nám to může znít, Španělé se
snědá Esperanza de Triana, které byl pod záplavou drahých
látek na rozdíl od Macareny vidět kromě tváře alespoň krk.

střelba. Pokud existuje divoký západ, pak ho hledejte tady,

celého zástupu španělských mladíků, kteří na Panenku dob-

Jakkoli bláznivě
nám to může znít,
Španělé se skutečně
dohadují, která
Panenka je půvabnější

momentů, kdy muži na Panenku vzrušeně volali „Jsi kočka,

její nosítka. Není tomu ovšem tak, že by Panenky sloužily jako
-

dlouhém rozvažování
vyhrála snědá
Esperanza de Triana,
které byl pod záplavou
drahých látek na rozdíl
od Macareny vidět
kromě tváře alespoň krk.

chvíli si představuji, že by na Vítkově místo Žižkovy jezdecké
-

II.
Španělé ji nazývají hned několika silně archetypálními jmény:
Nuestra seňora del Rocío
Blanca Paloma, Bílá Holubice, La Pastora Divina, Boží Pastýřka, nebo
také La Reina de las Marismas, Královna Mokřadů. Rocijská
Panenka je patronkou obce Almonte, pod níž El Rocío spadá,

oceánu. Právě tady můžete zahlédnout ptáky, kteří putují
do teplých krajin, růžové plameňáky, velké plaché jeřáby,
nebo brodivé volavky. Kraj mokřin, teplých mělkých lagun
představuje pro stěhovavé ptáky ráj na zemi. Do El Rocía

se koná velká pouť Romería de El Rocío. Jednotlivá bratrství
vyrážejí ze svých domovů ve velkých průvodech se slavnost-

nevídanému exotickému hávu. Tím důvodem je rocijská Panenka Marie, La Virgen del Rocío.
Španělé mají na rozdíl od jiných národů mnoho různých
Panenek1
-

Jejich cílem je poutní bazilika Ermita de El Rocío.
Virgen de la Espe-

Alfons X. Kastilský, zvaný moudrý nebo také učený, milovník

ranza Macarena
matadorů, kterou chrámu Basílica de La Macarena věnoval
1 Španělé Pannu Marii nazývají Virgen
užívám termínu Panenka po vzoru Jiřího Měsíce, který napsal krásný článek
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zpět na své původní místo ve stromě. Právě na tom místě
měla být bazilika zbudovaná.
Malovaná socha vysoká 156 centimetrů vyřezávaná
-

Společně nejspíš odpočítávali poslední minuty, které ve své
bazilice stráví, než se budou moct vydat na cestu.
nenka přenášena již mnohem dřív. Dělo se tak vždy, když do-

ve tváři se na rozdíl od trpitelské Macareny Esperanzy de
Triana zdá být spíše zamyšlený, její plné narůžovělé tváře
Ve tři hodiny odpoledne, když jsem se zrovna ukrývala
teplota nezdolně šplhala ke čtyřicítce, ozvala se venku moctinto de
verano
ská Panenka byla na nosítkách vynesena před baziliku, aby
ve vsi před cestou obešla všechna hermandades, bratrstva,
-

Stejně jako ostatní Panenky má také Virgen del Rocío
nespočet šatů. Rocijská Panenka střídá dva základní druhy:
ným oděvem, ve kterém ji poutníci po většinu roku naleznou

pušek, podle kterýchžto ukazatelů šlo Panenku snadno loje tuhá brokátová sukně prošívaná obvykle zlatými nitěmi,
nazývaná acampana nebo saya. Vrchní část těla panenky
přikrývá živůtek nebo dublet zdobený výšivkou, drahými ka-

bílých domků na chvíli ztratili.
Když začalo kolem deváté hodiny večerní slunce pomalu
zapadat, připravili jsme se na cestu. Panenka byla vynesena
cestou bohatě zdobenou řetězy bílých papírových květů na
kraj El Rocía. Tam byla za pronesení emotivní modlitby dvě-

pokrývka ze zlata, tzv. rostrillo, jejíž předchůdce můžeme

vuje atributy rocijské Panenky. Jejich předobraz nalezneme
Na
nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod

Bílé Holubici.
¡Viva la Virgen del Rocío!
¡Viva esa Blanca Paloma!
¡Viva la Reina de las Marismas!
¡Viva el Pastorcito Divino!
¡Y que viva la Madre de Dios!
Ať žije Panenka Rocío!
Ať žije Bílá Holubice!
Ať žije Královna Mokřadů!
Ať žije Boží Pastýřka!

hvězd.“
Druhý oděv, šaty pastýřky, nosí Panenka pouze při své

III.
Když jsem krátce po poledni dorazila do baziliky, všude
kolem už se shlukovaly stovky poutníků, kteří se chystali na
Panenčinu pouť do Almonte, hlavního městečka stejnojmenné obce vzdáleného patnáct kilometrů. Panenka samotná

IV.
První úsek cesty, než se poutníci rozvolnili do rozestupů podél trasy, byl velmi náročný. Člověk téměř nemohl jít,

ský oděv připomínaly oděv dam, které se chystají na cestu.
Hedvábnou sukni ve tvaru zvonu se zlatým brokátem doplňo-

nasvěcovaly (ano, skutečně). Bagry představovaly na trase
do Almonte podivuhodné technické řešení situace, působící trochu nepatřičně. Každý za sebou navíc táhl vůz, na
němž seděla prominentní skupinka důchodců, která měla

lokny. Vypadala opravdu jako živá. Taktéž Ježíšek byl slav-
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na Panenku skrz kabinu bagristy docela dobrý výhled. Tato
skupinka neustále něco pokřikovala na poutníky, kteří se

Všichni kolem ale působili tak klidně, děti si povídaly jako by
vou túru, řetízky poutníků se pokojně vinuly písečnou nocí.

Viva!“. Jen Panenka pod pláštěm
jakoby nic. Silueta její hlavy byla zvláštně hrozivá, neboť se
-

opravdu mocně.
Naprosto nevídané pro mě bylo hojné zastoupení všech
věkových skupin mezi poutníky. Navzdory nočním hodinám,

V.
Postupně získala většina poutníků před Panenkou ná-

písečného terénu, do kterého se při chůzi nepříjemně boří
Panenka měla na své cestě několik zdobených altánů, ve

Když nad ránem
kolem třetí hodiny
docházím do cíle,

Pušky jsou hned vedle bagrů dalším podivuhodným prv-

uprostřed mocné
střelby na chodník.
Spánek za neutuchající
střelby byl jedním

-

nezávislost. Guerillovými výpady odolávali francouzskému
D'Ossaux. Za zabití kapitána měli být obyvatelé do jednoho

Překvapilo mě, že je
skutečně možné spát,
když vám pálí rány
těsně za hlavou.

-

-

Co bylo ovšem vůbec nejpřekvapivější, byly četné skupiny
-

Rány jsou to opravdu hlasité; když nad ránem kolem tře-

procházela tak blízko, že jste si ji mohli natočit). Nic proti sluchátkům, koneckonců nějaká adrenalinová píseň by mohla
pomoct zdolat ty úmorné duny, ale to není smyslem pouti do
Almonte. Pro všechny kolem jako by smysl spočíval hlavně
hlédnou Panenku, je úžasné, ale především si tu konečně

sousedy, aby mohli všichni sledovat příchod Panenky, skoro
jako fotbal. Přede mnou se na silnici perou dva asi osmiletí
kluci, jsou to poslední, co spatřím, než usínám. Právě spánek

pálí rány těsně za hlavou. Zmateně se budím přibližně každých patnáct minut, pouze abych zkontrolovala, že Panenka

nestíhají. Mají na to celou noc.
Kolem jedné hodiny mě dostihla krize. Věděla jsem, že se
mě únava. Pod šátkem proti prachu se špatně dýchalo, do-

teplý, nestíhá nejspíš vychladnout.
Panenka doráží do Almonte kolem šesté hodiny ranní.
36

Je pořád tma, Španělsko se neřídí časem svého časového
pásma (od dob, kdy Franco čas posunul na výraz solidarity

Také Panenka Rocío se se západem slunce halí celá
včetně hlavy do pláště, aby urazila cestu tmou, která není

šeni) vyzdobeným koridorem do altánku na náměstí. Nerozumím, jestli je příchod Panenky tak bravurně načasovaný, ale

potom za rozbřesku opět objeví její tvář, je tu nový den, nové
zrození, nový život.
Nám Čechům, pragmatičtěji uvažujícím ateistům nebo,
-

rozbřeskne. Těžké černé pásy prořízne světlemodré svítání

-

VI.
tuře nevyskytuje náhodou. Taktéž býčí zápasy, tato nádherná
padů mladými vegetariánskými generacemi, které mají ve

jednu zásadní schopnost: měnit význam všeho předchozího. Umožňuje mi povznést se nad fyzickou bolest, psychický

vždy naplánována tak, aby začínala za plného slunce vlitého
-

noční pouti stejně jako při účasti na býčích zápasech děje
-

náhlý rozbřesk po dlouhé noční cestě. •

neustále na paměti.
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LOVCI
VE
SNĚHU
Cesta do zimy roku 1565
autor: Adam Kratochvíl
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I. Úvod

ce (odshora se pomalu spaluje jako papír) tvoří znak konce
světa. Říká: tento života běh doprovázený pozemskými rozmary jednou skončí. Tímto sdělením může být příbuzným
Tarkovského Solaris.

Obraz Pietera Bruegela staršího Lovci ve sněhu (Jagers
in de sneeuw, 1565)
ských zobrazení zimního období. Je součástí souboru šesti
ních obdobích. Tento cyklus velkoformátových maleb byl
vytvořen na zakázku pro jídelnu antverpského mecenáše

II. Modrozelená imaginace
Nejprve si však řekněme, co je „na scéně“. Ocitáme se
na zasněženém kopci, který dominuje levé straně kompozice.
Zde jsou čtyři holé stromy osazené černými siluetami ptáků, opodál hospoda, před kterou skupinka lidí živí rozdělané

bylo rozděleno na brzké jaro (Chmurný den)
Senoseč
Ženci). Když před sebou
spatříme tyto více jak čtyři sta padesát let staré obrazy, klademe si otázku: čím to je, že na nás působí tak sugestivně?
Budeme se soustředit na Lovce ve sněhu, tedy vypo-

kopcem, tedy na pravé straně, malé město nebo ves, je zde

-

bruslí drobné tmavé siluety. Za kostelem ve vsi pokračuje

Tarkovskij nebo Lars von Trier.
Tarkovskij Bruegelovy Lovce
Solaris (Солярис, 1972), kde je

stojí jakási tvrz. Pokud dohlédneme dále na obzor, nachází se
zde další obec, která je téměř identická (včetně dominantní
tailů je zamrzlé mlýnské kolo vpravo pod kopcem, ze kterého

Lovci

zlého kola doslova). Tento princip dodává celé scenérii na
autenticitě starobylé vesnice, kde čas plyne pomalu.
řilo vytvořit dokonalou impresi zimy. Podobně tak je tomu
Chmurného
dne
Lovcích dominuje modrozelená barva, náležící obloze

-

Zrcadlo (1975),
-

zpoza kterého vyletí pták, jenž se usadí na klukovu beranici.
Je zcela jasné, že autor formátu Tarkovského nedal tento

okrové domy se zasněženými střechami. Čarovným akcentem je oheň se žhnoucím rudobílým jádrem, který šlehá
vysoké žlutavé plameny doleva kosené větrem. Vytváří živý,

Solaris to nedotvr-

užívá jako symbol nostalgie, tedy svého velkého tématu.
Upozorňuje nás tímto na jedinečnost díla starého mistra,
sděluje nám skrze něj emoce postav, ba dokonce emoce
tenciálu Bruegelova obrazu.
Melancholii, osobně jsem pocítil, proč dodnes stále inspiruje moderní mistry vizuálního umění. Disponuje totiž atmosférou,
co nazýváme geniem loci
lancholie (Melancholia

Bruegel totiž umístil klasickou vlámskou architekturu pod
hory alpského vzezření. Imaginární krajina je vždy přitažlivějciálem extenze běžné reality. Když stojíme před Bruegelovým
dílem, chceme do něj vstoupit, vypravit se do onoho kraje
fyzicky, nikoliv jen opticky.
Vůbec však nejvěrnější zachycení atmosféry Brugelových Lovců
se Sedlmayra (žel politicky kontroverzního). Ten totiž celý

-
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-

ztuhlost

IV. Návrat do vsi (Punctum)
Dobrý teoretický podklad ke zkoumání Bruegelova genia loci
text francouzského teoretika Rolanda Barthese Světlá ko(La chambre claire. Note sur
la photographie
díla způsobem, který jako by přesně vyjadřoval mou impresi
Lovců ve sněhu. Píše:
„Rozhodl jsem se, že vodítkem své nové analýzy učiním
boť přinejmenším touto přitažlivostí jsem si byl jistý. Jak ji
nazývat? Fascinace? Nikoli, protože tento snímek, který je

-

chlad
zpodobeno. Další složkou celkové souhry je ticho
zachumlání

zakuklení

něné zimním převlekem. Tajemství účinku celého díla je

ve mně pravý opak otupělosti; je to spíše vnitřní rozrušení,
svátek, také práce, tlak nevyslovitelného, jež chce být vyřčeno. Tedy? Nazvat to zájmem? Ten trvá příliš krátce; nepotřebuji dotazovat své pohnutí, abych vypočetl různé důvody,

znázorněné skutečnosti.“1
III. Kdo se dívá?
Lovců je úhel pohledu „neviditelného“ pozorovatele, který nám výjev zprostředkovává. Tento
úhel nahlížení, tzv. „balkonová kompozice“, je společný všem

totiž možné toužit po krajině, tělu, které snímek představuje;
poznáváme; anebo být ohromen tím, co vidíme; obdivovat
-

trojici lovců doprovázenou psy, pod kopcem se rozprostírá
ves nebo menší město, kde jsou výrazně velké zamrzlé plochy, na kterých bruslí lidé, vše je odtud jako na dlani. Při bliž-

vyburcovalo
(provizorně) mohlo označovat onu přitažlivost, kterou pro
mne jisté snímky mají, by bylo slovo dobrodružství. Tady se
něco přihodilo, tady nikoli.“3

vždy pod úhlem. Zde se dotyčné jsoucno, neznámé stvořeširokého rozhledu, odkud vidí až do nejzazších koutů krajiny.
Ocitáme se na kopci nad městem, jsou tu výrazné tři
stromy, na kterých sedí ptáci. Naskytuje se nám myšlenka, že
mimo rám výjevu je další strom, kde na větvi sedí další ptáci,
2

Lovcům nebyl
schopen popsat než prostřednictvím Barthese, který sice homalby. Ano, tím správným výrazem je dobrodružství. Barthes
také ve Světlé komoře
sice tzv. punctum. Punctem
„Cítím, že
pouze jeho přítomnost mění mou četbu, že se dívám na nový

Tím

představu můžeme považovat za pilíř genia loci Bruegelova
genia loci obecně: Tím je cosi skrytého
šíme, víme, že ovlivňuje prožitek našeho vnímání, ale nejsme
-

je právě punctum (to, co se do mne vbodne).“4 Takové punctum

onu stimulující fascinaci konkrétním prostorem/dílem.
1

městem. Doprovází je rozmanitá smečka třinácti psů. Tato
dominantní skupinka tvoří na obraze zásadní emoci. Psi
jsou všichni do jednoho skleslí, mají sklopené utrápené

NEUMANN, Jaromír: Pieter Bruegel. Praha: Státní nakladatelství krásné

2
(En
duva satt på en gren och funderade på tillvaron). Sám uvedl, že ho inspirovali
Brugelovi Lovci,

3 BARTHES, Roland:
Miroslav Petříček. Fra, Praha 2005, str. 25
4
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Tamtéž, str. 45

Přeložil

hlavy, stejně tak lovci chmurně nahrbení zírají do země.
ohlodán, je podemlet masivní těžbou, která probíhá všude
okolo něj, kde jsou zbídačené pusté černavé plochy. Moderní
lovci sestupující dolů do města mají jen neblahé tušení, že
až se budou vracet příště, dole už nikdo nebude.

obec plnou lidí působí poněkud zlověstně, čekáme, že se

VI. Závěr – Epilog 2
konec starých časů, bídná liška značí nejistotu hojnosti. Dole
ještě nikdo nic netuší, lidé bruslí na zamrzlých vodních plo-

genia loci
psání eseje byla již dlouho hluboko uložená osobní touha
prozkoumat magii Bruegelových Lovců. Chtěl jsem si zod-

malebnosti, tmavé postavy smutných lovců tuto malebnost

ra tato možnost odpovědi vznikla, nicméně nemůže být nikdy

Na kopci pokrytém rozbředlým bahnitým sněhem stojí tři
to. Umělé kluziště před obchodním centrem, náměstí plné

závěru, když si můžeme stále pokládat další otázky ohledně

Okolo na kopcích rozličné novostavby olemované spoustou
barevných vánočních světélek, na větvích pár holých stromů
sedí černé ptačí siluety. Ve druhém plánu se na obzoru rýsuje trojice komínů spalovny, opodál na levé straně dlouhý
viadukt osazený vysokými lampami, na něm nekonečný had

punctum.
strašidelným mementem alespoň popis jeho vyfabulované
moderní varianty. •
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Hra Karin Vápeníčková – Ostravská. Mnoho času věnovala české
životu dominují knihy, nejradši má ty, které právě nerecenzuje, každý
Milovnice vína, eko-bio nadšenec, vegetarián, ryba ve vší doslovnosti
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1. mírně prohloubená nádoba
ONA
ON
ONA
ON
ONA
ON

Promiňte...
Ano?
Mohu se zeptat...
Kolik je hodin?
Ne. Na talíře.
Na talíře?

ONA
ON

stejně lákavé, liší se pouze tvarem. Koupíte si sadu
kulatých nebo hranatých?
ONA Je to manipulační hra?
ON
Vůbec jsem si nechtěl hrát. Dobíráme se podstaty,
nemanipulujeme.
ONA Podstaty skrze regál?
ON
Skrze talíře.
ONA Kulaté.
ON
Prosím?
ONA Kulaté. Koupila bych si kulaté.
ON
No jistě.
(On odchází.)
ONA Kam jdete?
ON
Prosím?
ONA Kam odcházíte?
ON
Odcházím.
ON(A) To je všechno?
ON
Všechno.
ONA

zcela vyhýbat.
Ale zníte, jako byste byl prodavač talířů.
Mohl bych teoreticky být, ale nevím,
jaké bych prodával.
Zřejmě kulaté.
Myslíte?
Nevím, upřímně mě to nezajímá,
Ta kulatost je onen zásadní problém.
Mně osobně nikdy nevadilo, že je talíř kulatý.
je to Vaše podstata.
(Ona si povzdechne.)
Povzdechla jste si, ale bohužel je to tak.
Nemyslím si, že má podstata je kulatý talíř.
Tak si představte...

ON
ONA
ON
ONA
ON

Prosím Vás, já nerozumím, proč musím někam
patřit? Vy mě nutně škatulkujete.
Vás chci jenom zeptat...
Přijde mi to nepřirozené.
Ano! Ale kdybych se Vás zeptal, kolik je hodin,
přijde Vám to přirozené.
Jistě, to je normální otázka.

Nebyla to hra.

tak složité. Proč bychom řešili, zda jsou kulaté nebo

je hodin, kolik je hodin …. začala byste přemýšlet,
proč to dělám...
Ano, proč byste to dělal?

ONA
ON

nejsem prodavač talířů, takže...

minimálně na jednu sekundu Vás to překvapí, řekl
bych nepříjemně. Rozumíte? Já osobně si už
deset let zkouším koupit hranaté talíře. Mám hranaté
talíře? Nemám.
Třeba je to jen zvyk.
používají hranatý talíř.
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rozhovor můžeme ukončit.
Mohla byste si chvíli něco představovat?
Ne.
mnohé vyvrátit, zvrátit, převrátit, obrátit…

Hra

Přede mnou?

Promiňte, Vy prodáváte talíře?
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(Ona zavírá oči.)
Představuji si.
Představujete si regál.
Regál?
Ano, regál.
Jaký regál?
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Ne.
Tak odkud to víte?
Mám pocit, že Belgie je země tak podivně
neukotvená, že by tam lidé mohli jíst

ONA
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ON
ONA

Ne, každý svou.
Koupíme dvě sady hranatých talířů?

ON
ONA

...Vaší teorie.

ON
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ON

se přidat.
Založte vlastní.
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Myslíte, že bych Vám mohla nějak pomoci?
Proč mi teď chcete pomáhat?
Nevím. Jste jako hranatý talíř.
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předpokládám...
ONA
ON

ONA

hranatých talířů.
Jednu dohromady?

rozhodně krachuje.
Dvě sady hranatých talířů nemohou zachránit
Ale mohou změnit naši podstatu.
Pochopila jste to.
Ne.
Ale to, co jste právě řekla, znělo, jako bychom
si rozuměli.
To nevím, víte, lidská konverzace je jako talíř,
•
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Hra

Interní komiks
Interní
název kapitoly
komiks
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