
Inscenace Kalibův
zločin nahlíží pod
pokličku psychické-
ho nátlaku v rodině.

S výrokem z filmu Vesničko
má středisková, že na venko-
vě je morálka nezkažená, by
asi spisovatel Karel Václav
Rais nesouhlasil. Když v roce
1892 napsal Kalibův zločin, vě-
děl o venkově své. Včetně jeho
neduhů. Silné dramatické dílo
převedl do divadelní adaptace
Bedřich Vrbský. Sámho ale ni-
kdy neuvedl. Nyní ho přepra-
coval pro Východočeské diva-
dlo Břetislav Rychlík. Ten už
v Pardubicích úspěšně uváděl
Konec masopustu a nyní se
k podobnému tématu vrátil.

Starý mládenec a dobrák od
kosti Vojtěch Kaliba se nechá
vlákat do sňatku. Prsty v tom
má švagr Smrž, který Vojtu do-
vede k sestřenici své matky,
staré Boučkové, kterámá krás-
nou dceru Karlu. Z obou se
pak vyklubou drsnémanipulá-
torky. Vojtu sice varuje otec
Kaliba, ale nenímu to nic plat-

né. A tak se Boučková s Karlou
nastěhují k Vojtovi do domu
a rozjedou své intriky naplno.
Hodný Vojta si brzy musí volit
mezi láskou k nové ženě, kte-
rá ho ale odmítá, a dosud dob-
rým vztahem k otci. A jak to
tak při psychickém týrání ze
strany silných žen bývá, ne-
může bitvu vyhrát. Což vede
k tragickému konci.

Inscenace se opírá kromě
napínavého náboje samotné-
ho textu o silné herecké výko-
ny. Milan Němec ztvárňuje
Vojtu Kalibu s naléhavým
a později utrápeným výrazem
postavy, která se emočně hod-
ně proměňuje. Jeho starostli-
vý otec v podání Martina
Mejzlíka budí v divácích až
soucit, jak můžou rodinné
vztahy zasáhnout do života.
Vůbec mužské role zdobí in-
scenaci včetně souseda Kukel-
ky, kterého hraje ředitel diva-
dla Petr Dohnal, nebo oproti
knize mírně upozaděného
Smrže, jehož bohémsky, leč
trochu i vypočítavě hraje Ladi-
slav Špiner. Dvojice žen Bouč-
kových, tedy matka (Romana
Chvalová) a dcera Karla (Jana
Ondrušková), se jeví divákovi

až nepříjemně upřímně, což
vede k zamyšlení, jaký časový
přesah dílo Raise má. Samot-
né herečky přiznaly, že jed-
nou z inspirací pro ně byla
Jana Nečasová, dříve Nagyová,
a její chování v odposleších.

Další rovinou hry je vykres-
lení venkovského života po-
mocí dobových písní i emoč-
ně silných melodií v podání Ji-
řího Pavlici. Roli sehrají i ma-
sopustní masky, specifické
kostýmy či osobitá mluva 19.
století. Skvělá je scéna Jana
Štěpánka, kde se z několika
židlí, stolu a postele dá pomo-
cí lehkých úprav znázornit ně-
kolik místností a těžká vrata

symbolizují odchod ze statku,
ale i vězení. V horním patře
horizontálně dělené scény se
dokreslují obrazy, které do-
provázejí hlavní „dolní“ děj,
či odtud znějí zmíněné písně.

Kalibův zločin, v němž se
kvůli rodinným vztahům
a boji o majetek včetně intrik
a soudů stává z jednoho dobré-
ho muže zoufalý kriminálník,
má přesah i do současnosti. Ta-
kové pozdvižení na vsi, kde
o sobě všichni všechno věděli
a jedna pomluva stačila na po-
špinění, je potřebné připomí-
nat, protože mnohé z toho se
v různých podobách děje také
dnes. PAVEL URBAN

Kalibův zločin

Východočeské divadlo v Par-
dubicích uvádí inscenaci
v režii Břetislava Rychlíka.

● Scéna: Jan Štěpánek
Kostýmy:Markéta Sládečko-
vá Hudba: Jiří Pavlica
Nejbližší reprízy: dnes a zít-
ra v 19.00, 20. 2. v 18.00

Intrikářské ženy ONDŘE J BOUŠKA

Pozdvižení na vsi je třeba


