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Peklo je ten druhý

Vzhledem k pandemii se pražská pre-
miéra Manželské historie Divadelního 
spolku JEDL konala v Divadle X10 až 
4. června. Po repríze o dva dny později 
se zde předávaly Ceny divadelní kritiky 
a JEDL, připomínající si letos desáté 
výročí svého trvání, získal ocenění 
nejen za inscenaci roku, ale rovněž za 
mužský a ženský herecký výkon.

Pro režijní práci Jana Nebeského 
posledních let jsou příznačné dvě 
tendence – tíhnutí k experimentům na 

hraně body-artu, což se patrně nejvý-
razněji projevilo v poctě Samuelu Bec-
kettovi Pan Pros, a péče o divadelní zje-
vování moudrosti, do jejíhož paláce lze 
podle W. Blakea většinou proniknout 
jen cestou krajností. Obě tendence jsou 
jako dva konce jedné pomyslné režisér-
ské hůlky, která se při jejich sbližujícím 

„ohýbání“ nikdy nezlomila.
Nejinak tomu bylo i u zpracování 

scénické kompozice Lucie Trmíko-
vé Manželská historie, série obrazů 

z nevydařeného manželského sou-
žití Augusta Strindberga s jeho první 
ženou, herečkou Siri von Essen. Jako 
u všech dosavadních hlubinných 
portrétů (Weilová, Čep, Zahradníček) 
nejde o krotký digest o „životě a díle“, 
ale o pokus divadelně vyjevit hlubinné 
důvody rozhodnutí a činů postav. Jistý 
francouzský homme d’esprit kdysi 
prohlásil: Život nechť za nás odžijí 
naši sluhové. Naše životy pomíjejí, 
tím podstatným, co zůstává, má být 
dílo. Nemusí jít jen o personál našich 
příbytků, ale rovněž o naše instinkty 
a smysly, a tedy o personál duše. Dobrý 
sluha, ale zlý pán lze přece říci nejen 
o ohni. Co si o sobě nalháváme a co 
lžeme těm druhým? Jde-li v manžel-
ském svazku o tendenci oboustrannou, 
houstne postupně třaskavá směs, která 
musí vybuchnout.

Jako prolegomena k celému příběhu 
přednáší nejprve David Prachař Strind-
bergovu mizogynskou filipiku z jeho 
Bláznovy obhajoby, poté genderová 
vědkyně v podání Anny Fialové čte 
psychiatrický posudek, ve kterém je 
dramatik diagnostikován jako oběť 

dualistického rozporu mezi láskou 
tělesnou a láskou duchovní. Vyjmeno-
vané fáze rozkladu vztahu předzname-
návají scénosled obrazů oddělovaných 
hudebními vstupy Emila Viklického 
a Ladislava Kozderky a písněmi (text 
Vojtěch Nebeský).

Prachař dokáže u Strindberga (navíc 
se mu hodně podobá) vystihnout 
všechny polohy jeho rozpoložení – 
jeho gesta jsou navíc i ve vyhrocených 
situa cích nenapodobitelným způso-
bem uměřená až minimalistická, od 
sebestředných grimas imponujícího 
charmeuera po ušlápnutou sebelítost, 
v níž je schopen zraňovat a zároveň 
lamentovat nad svou zraněností. Jako 
macho se objeví v kovbojském kabátci 
s třásněmi, jako domácí téměř podpan-
toflák luxuje koberec mechanickým 
vysavačem. Lucie Trmíková v roli Siri 
vtrhne na scénu jako diva mainstre-
amové popkultury s oušky zajíčka 
z Playboye. Roli špatné herečky, jež 
si tolik zakládá na svém přirozeném 
deklamačním talentu, zvládá s lehkostí, 
a to i v těch „nejvykřičenějších“ pasá-
žích. Anna Fialová si osvojila Nebeské-
ho poetiku, její Marie zpočátku působí 
jako méně zkažený živel, ale nakonec 
dokáže být ve svých ambicích stejně 
bezohledná.

Jedním z vrcholů představení je 
návrat namol opilé Siri z maškarního 
plesu – zvrací do kabelky a je přepá-
saná velkým hadrový penisem, s nímž 
si před mužem provokativně pohrává. 
Nejde o prvoplánovou provokaci, jako 
tomu při užívání podobných rekvizit 
bývá, ale o materializaci mužovy žár-
livosti a jeho podvědomého komplexu. 
Peklo jsou ti druzí, to by u spirály praní 
hodně špinavého prádla, při kterém si 
manželé nezůstávají nic dlužni, vyzně-
lo moc obecně. Peklo je ten druhý. Jak 
toto vše smířit se závěrečným zpěvem 
o lásce? Amor vincit omnia? Jde spíš 
o ztišení a zkonejšení, o jakousi sever-
skou nirvánu, vnímanou jako řešení.

JEDL už delší dobu prožívá vrchol-
né období. Oba konce hole se k sobě 
podařilo přiblížit i nyní. Spokojí se 
s prodlužováním dosavadní již tak 
náročné linie, nebo bude čelit novým 
výzvám?

Josef mleJnek

Divadelní spolek JEDL, Praha – Lucie 
Trmíková: Manželská historie. Režie Jan 
Nebeský, hudba Emil Viklický, scéna Jan 
Nebeský a Petra Vlachynská, kostýmy 
Petra Vlachynská. Premiéra 4. června 
2021 v Divadle X10 (psáno z reprízy 
6. června).

Od historie k hysterii
Téma holocaustu se na českých scé-
nách neobjevuje zdaleka tak hojně 
jako v sousedním Polsku, o to častěji je 
však prezentováno s až patologickým 
smyslem pro zjitřenou emocionalitu, 
přičemž zvolené jevištní prostředky 
působí tváří v tvář soudobým divadel-
ním postupům až muzeálně. Taková 
je i adaptace knižního bestselleru 
Aleny Mornštajnové Hana, kterou pro 
Besedu hradeckého Klicperova divadla 
vytvořila Diana Šoltýsová.

Hanou režisérka navazuje na své 
předchozí jevištní zkušenosti (Bernar-
da, Vyhnání Gerty Schnirch), v nichž 
se bez výjimky věnovala ženské psyché. 
Jako by snad záměrně kompenzovala 
nadbytek testosteronu v historii oboru. 
A nejsou to jen ženy-hrdinky na poza-
dí nahodilých dějinných zvratů, ale 
i ženy-herečky, které tvoří páteř jejích 
inscenací. Mužské postavy buď zcela 
absentují, nebo je pomocí (zjednodu-
šujícího) znaku zpřítomňují právě ženy.

Ženský svět je také daleko emocio-
nálnější než mužský. Citovost, vzruši-
vost, iracionalita jsou kategorie, na něž 
Šoltýsová klade důraz a které scénicky 
všemožně posiluje, ať už vyhrocenými 
situacemi, nebo hereckou akcí. Příběh 

zvláštně paralyzované Hany, která 
se po tragické smrti sestry a švagra 
během tyfové epidemie v padesátých 
letech ujímá jejich dcery Miry, má 
své kořeny v minulosti. Svou lehko-
vážností a liknavostí totiž způsobila 
smrt mnoha blízkých a nakonec 
sama prošla Terezínem a Osvětimí. 
Rodinná anamnéza spojená s literárně 
v(d)ěčnou otázkou viny a trestu, navíc 

vsazená do období druhé světové války, 
je materiálem k takovému zpracování 
více než vhodným. A Diana Šoltýsová 
se jím vysloveně opájí. Interpretky 

si pod jejím vedením mohou vyřvat 
hlasivky, sborově pějí písně v jidiš, dra-
maticky vzlykají či poulí oči. Bohužel 
až na výjimky (v čele s excelentním, 
z inscenace vyčnívajícím výkonem 
Lucie Andělové v roli Hany) se jejich 
herectví nedostává pod povrch. Starší 
herečky i díky podobným temným 
splývavým šatům vypadají jako sbor 
černých vran, mladší naopak připomí-
nají energií překypující diblice.

Schémata a slabiny retušuje přítom-
nost Lucie Andělové, která do inscena-
ce navzdory veškerému režijnímu hlo-
mozu vnáší klid, hloubku a především 
preciznost. Svoji postavu buduje plas-
ticky s důrazem na práci s tělem, jeho 
fyzickými možnostmi i nedostatky. Je 
fascinující sledovat její tělové napětí, 
hru svalů i detailní změny mimiky. 
Zpočátku leží bezvládně na lůžku, 
vypadá, jako by právě vydechovala 
poslední vzduch z plic, které už navždy 
ustrnou. Z předsmrtné ochablosti se 
velmi pomalu aktivizuje, obchází scé-
nu – přesněji se po ní mrákotně šourá 
krok za krokem. Ve druhé části insce-
nace Andělová prožije fyziognomickou 
metamorfózu. Z mentálně „stoleté“ 
stařeny se proměňuje v zamilovanou 
dvacetiletou dívku, která chce ze všeho 
nejvíc žít. Její vitalita ale ani na oka-
mžik nesklouzne k exaltaci ani povrch-
nímu veselí, jako se to děje u většiny 

jejích kolegyň. Důstojnou partnerku 
nalézá pouze v Anně Kratochvílové, 
představitelce dívky Miry.

Obě kreace ale nakonec stejně tupí 
množství vnějškových prostředků, 
zbytečně doslovně ilustrujících kon-
krétní dění. Z reproduktoru se napří-
klad ozývá zlověstný štěkot psů nebo 
neúčastný výčet zemřelých a naka-
žených tyfem, vše v řádu hlasitosti 
o desítky decibelů intenzivnějším, než 
daný hrací prostor vůbec snese. Avšak 
nejde ani tolik o hladinu hluku, jako 
spíš o expresi na mnoha místech hra-
ničící s hysterií. Inscenace se emočně 
obnažuje až na kost, a jak se zdá, větší 
část publika na tohle citové vydírání 
slyší. Ovšem úkolem umělců – nebo 
alespoň těch, kteří pracují na scénách, 
jež dosáhly určité míry subverze a cha-
rakteristického uměleckého výrazu, 
a mezi ně Klicperovo divadlo svou 
historií bezesporu patří – je narušo-
vat komfortní zónu. Jinak totiž hrozí 
nebezpečný precedent.

marcela magDoVá

Klicperovo divadlo Hradec Králové – 
Alena Mornštajnová: Hana. Režie 
a dramatizace Diana Šoltýsová, 
dramaturgie Lenka Smrčková, scéna 
a kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak, hudba 
David Hlaváč. Premiéra 1. června 2021 
(psáno z reprízy 5. června).

Lucie Andělová  (vpravo) buduje posta-
vu hany plasticky s důrazem na práci 
s tělem, jeho fyzickými možnostmi 
i nedostatky (na snímku s Jaroslavou 
koškovou) foto JARMILA ŠtUKoVÁ

David Prachař  (strindberg) a Lucie 
trmíková (siri von essen)  
foto ZUZANA LAZARoVÁ

všude, kde je 
hugo (Petr Boro-
vec), inscenace 
jiskří.  na snímku 
s ředitelem ale-
xandra Postlera 
(vpravo) foto JAN 
fAUKNER

kritika

Bez topůrka ani věrtel nezakopeš!
Jako by se cosi z věčně hovadné absur-
dity Havlovy poetiky přelilo i 5. června 
do hlediště pardubického divadla, kde 
se za provozně dosud stresujících okol-
ností konala aktualizovaná premiéra 
Zahradní slavnosti v režii Břetislava 
Rychlíka. Tajemníci Likvidačního ústa-
vu, kteří náš život svými sofistikovaný-
mi technologiemi řídí – přesněji likvi-
dují –, si už před rokem usmysleli, že se 
kromě školství další obětí jejich byro-
kratismu až do června – tj. po celou 
sezonu – stane živá kultura. A v ní nej-
citelněji divadlo (zejména to postavené 
na zpětné divácké reakci: komedie).

Ať žIJí DůChODCI

Divadlo – každé divadlo – je ovšem 
tak či onak obrazem stavu společnosti. 
A tak není divu, že po dětech školou 
povinných, předem otestovaných, 
a přesto až do června nucených sedět 

v respirátorech a rozestupech, došlo na 
divadelní publikum. Ač i ono bylo před 
příchodem testováno/vakcinováno, 
likvidačním tajemníkům to nestačilo 
a už předem divadlu naprogramovali 
zmrzačený kontakt až osmimetrový-
mi mezerami v hledišti (v řadě, kam 
mi dali umístěnku, jsem až na jednu 
kolegyni seděl sám). Rozestrkávání 
už tak poloviční množiny diváků do 
všech koutů sálu odebíralo hereckým 
výkonům už předem punc regulérnosti. 
Květnová a červnová představení mi 
tak připomněla normalizační uzavře-
né předváděčky – „tvůrčí“ atmosféra 
podobná. Jak jiná byla na předpremiéře 
pro důchodce! Ti se prý sesedli do prv-
ních řad a tvořili skutečné publikum. 
Tomu odpovídaly i herecké výkony, na 
poloprázdné premiéře naopak stísně-
né či přehrávané do drastiky. To jsou, 
jak jsem se v minulosti sám na sobě 
přesvědčil, dvě běžné strategie, jak 

prázdný sál přežít – jedna horší než 
druhá. Což bohužel ukázala právě ona 

„neregulérní“ premiéra.

vIvAt hUgO!

Kromě samotné hry – pokud se ji 
podařilo přenést do hlediště v tempu 

a bez redundantního pitvoření (Petr, 
Amálka, Plzák) nebo naopak nedohrá-
vání (otec Pludek: Havlova dadaistická 
moudra lze říkat jakkoli, třeba jako 
na Starém bělidle, ale ne jako že se za 
ně stydíme) – byl vítězem premiéry 
Hugo (Petr Borovec). Naštěstí ústřední 
a navíc nejaktuálnější postava: jako 

kdyby nám Havel už před šedesáti lety 
naprogramoval premiéra. V úvodu 
hraje šachy sám se sebou, ale časem 
hraje společenské šachy i s ostatními. 
Nejdřív pozoruje, pak jedná. Ví, že 
podmínkou kariéry jsou úbytě bytí 
(Josef Šafařík): nebude Někým, dokud 
nebude nikým. Z jeho závěrečného 
monologu z balkonu jde děs (škoda 
škrtu pointy Mat!, dodatečně přemístě-
né na zcela zbytnou obrazovku, stejně 
zbytný je i monstrózní klobouk Ferdy 
Plzáka). Všude, kde je Hugo, inscenace 
jiskří (viz jeho brilantní verbální duet 
v prestissimu s Ředitelem ve třetím 
dějství). Na to, zda se i ostatní „usadí“ 
(uberou, přiberou), se budu těšit až na 
regulérní repríze.

VlaDimír JUsT

 
Východočeské divadlo Pardubice – 
Václav Havel: Zahradní slavnost. Režie 
Břetislav Rychlík, dramaturgie Jana 
Pithartová, scéna Svatopluk Sládeček, 
kostýmy Markéta Oslzlá, hudba Petr 
Hromádka. Premiéra 5. června 2021.


