
 

První premiérou sezony 2021/22 v Divadle v Dlouhé bude česky dosud neuvedená hra Juliena 

Greena Zítřek se nekoná v režii Hany Burešové a dramaturgii Štěpána Otčenáška. Premiéra je ve 

čtvrtek 23. září, první repríze v sobotu 25. září bude od 18.15 hodin předcházet setkání s tvůrci 

inscenace. 

Volbu titulu přibližuje dramaturg Štěpán Otčenášek: „Zítřek se nekoná je zvláštní hra, hra 

s tajemstvím. Na první přečtení by se mohlo zdát, že to je přímočará moralita, ale to není přesné a ani 

ji tak nechceme inscenovat. Je to spíše obraz. Obraz společnosti, která se ocitla před katastrofou, 

kterou cítí, ale nechce si ji připustit, nechce ji reflektovat. Vlastně toho ani není schopna. Je to hra 

zajímavá i z hlediska žánru, protože obsahuje mnoho poloh od ironické salónní komedie 

čechovovského typu přes symbolistní drama, blížící se mystériu i hororu. Tato polyžánrovost je 

inscenačně nesnadná, ale dodává hře na zajímavosti. Je to také hra dobře vystavěná, neustále v ní 

narůstá napětí, které graduje až k samotnému konci. Je to hra vzrušující, inscenačně značně obtížná, 

herecky náročná.“ 

Režisérka Hana Burešová pokračuje: „Zvláštní je i v tom, že člověk nevidí všechny motivace a mnoho 

důležitého se odehraje za scénou. Každá postava má nějaké tajemství a nikdy se úplně přesně 

neodhalí. Divák má tím pádem velký prostor pro svou fantazii, pro domýšlení a vciťování se do 

situací. Ani my se nesnažíme vše přesně rozkrýt, ale klást spíš další otázky. Autor ve hře ukazuje 

společnost, která se dá nazvat lidé na kře. Plují a nevědí, čeho se chytit. Stabilní hodnoty rodiny ještě 

existují, ale v zásadě už velmi formálně, a lidé mají minimální schopnost empatie či vzájemného 

naslouchání si. Nejsou schopni se podívat sami na sebe, neustále si něco nalhávají, aby se dokázali 

sami před sebou obhájit. Na první pohled to ale není společnost nijak zvláštní, je nám vlastně velmi 

podobná, všechno se děje zcela běžně, až na to, že to skončí katastrofou. Není přitom důležité, jaká 

konkrétní katastrofa přijde. Tady je to skutečné zemětřesení v Messině v roce 1908, které bylo 

největším zemětřesením na evropském kontinentu, s obrovským počtem obětí. Proto jsme dobový 

kontext cítili jako důležité východisko a stylizovali jsme minimálně pod úhlem inspirací starého filmu, 

dobových fotografií, opery či symbolistního dramatu, což spolu všechno souvisí.“  

Julien Green (1900–1998) byl významný francouzský prozaik, esejista a dramatik, nositel řady 

literárních cen a od roku 1971 člen Francouzské akademie. Jeho literární dílo je neobyčejně rozsáhlé, 

řada románů vyšla v překladu i u nás, psal také povídky, úvahy a eseje a dramata. Zítřek se nekoná je 
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jediná z jeho sedmi her, která byla přeložena do češtiny, a v našem divadle bude mít českou 

premiéru. Spadá do linie společensko-kritického a duchovního dramatu, kterým se dvojice Burešová - 

Otčenášek zabývá dlouhodobě a opakovaně (v Dlouhé např. Konec masopustu, Běsi, Polední úděl, 

Slečna Jairová). 

Julien Green 

Zítřek se nekoná 

Přihodit se může cokoliv a kdykoliv, a proto je třeba dělat, jako že se nikdy nic nepřihodí. 

Překlad Kateřina Lukešová Úprava Hana Burešová a Štěpán Otčenášek 

Režie Hana Burešová Dramaturgie Štěpán Otčenášek Scéna Martin Černý Kostýmy Kateřina Štefková 

Hudba Ivan Acher 

Hrají Magdalena Zimová, Jan Sklenář, Samuel Toman, Eva Hacurová, Štěpánka Fingerhutová, Jan 

Vondráček, Tomáš Turek, Martin Matejka, Pavel Neškudla, Miroslav Zavičár, Ondřej Rychlý, Tomáš 

Weisser/Daniel Toman, Renáta Matějíčková/Berenika Anna Mikeschová 

Česká premiéra 23. září 2021 

 

Fotografie v tiskové kvalitě budou po premiéře k dispozici na této stránce: 

https://www.divadlovdlouhe.cz/foto-a-video/fotografie-v-tiskove-kvalite/zitrek-se-nekona/ 


