
Romeo a Julie ze zlého času s hvězdou 
Jiří P. Kříž 

Do projektu Dlouhá cesta ke svobodě v Divadle v Dlouhé, otevře ho 6. února v rámci 

Festivalu 13+ diskuse Proč nám chybí Václav Havel?, nemohli nezařadit českou 

premiéru Romea, Julie a tmy podle novely Jana Otčenáška (2. února). 

Stejnojmenný film Jiřího Weisse léčil před šedesáti lety od uhranutí ideologicky 

pokřivenými pionýry: Pavlíkem Morozovem, Timurem a jeho partou, z českých 

zdrojů Malým partyzánem nebo Juráškem. Chvályhodně otevíral oči důvěřivé první 

poválečné generaci. Zrání ve druhé polovině 40. let narozených pak ještě o pětiletku 

později dokončila Hrubínova Romance pro křídlovku. 

Dva proti světu 

Příběh maturanta Pavla a jeho za nacistické okupace lidských práv zbavené, žlutou 

hvězdou ocejchované vrstevnice, Židovky Ester, povýšila Hana Burešová s 

dramaturgem Štěpánem Otčenáškem na panychidu za nevinné oběti doby vymknuté 

z kloubů. S chórem hereckého okteta, akcentujícím zlomové okamžiky tragického 

osudu, podmíněného běsněním moci za heydrichiády. 

Z něho vystupují moudré i čecháčkovské typy obyvatel pražského činžáku na dohled 

od místa posledního zápasu atentátníků. Starostliví rodiče, krejčí, jeho prostořeký 

tovaryš, Pavlův kamarád, spolužačka, opatrní, ale i právem ustrašení sousedé, opilec 

okázale kolaborující s mocí: Tomáš Turek, Marie Turková, Martin Matejka, Jan 

Meduna, Eva Hacurová, Michaela Doležalová, Čeněk Koliáš, Miroslav Hanuš 

v rolích světonázorových archetypů Čechů za každého režimu. 

Ty dva nad vším, v poblouznění první lásky, odvážně vzdorující, ale bezmocné, 

zoufalé a prohrávající, ona za cenu nezvratného sebeobětování, hrají v rozpoutanosti i 

zmaru jako citem zaskočené, a v ten okamžik dospělé, za dětstvím už se jen ohlížející, 

ještě však na chvíli třeba jen s jeho dikcí - skvělí Marie Poulová a Pavel Neškudla. 

Scéna Davida Marka s prosvětleným horizontem přesně vypichuje čistotu, v popředí 

třeba jen se siluetami osob. Ivan Acher hudbou epochu dokresluje názvuky zneužité 

velikosti wagnerovských monumentů, kontrapunktických, a vlastně nepatřičných 

tanečních cajdáků a židovské, staletími pogromů často naléhavě zoufalé semitské 

melodičnosti. Kostýmy Hany Fischerové jsou náznakové, ale dobově přesné. 

Proč nám chybí tváře? 

Příběh zasazený do května a června 1942 už zase křičí. Kolik nenávisti, nerozumu, 

drzé nevzdělanosti, na odiv vystavovaného hulvátství, kolik gaunerů, vysmívačů 

donedávna nezpochybnitelným faktům a rychlokvašených kariéristů s koupenými 

diplomy a posty! Pavel a Ester je nenapraví, nám ostatním však aspoň připomenou, že 

to už tady přece bylo. A že je také navýsost jasné, proč nám chybí Václav Havel. 

Divadlo v Dlouhé Praha - Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma. Dramatizace Hana 

Burešová a Štěpán Otčenášek. Ve scénáři jsou použity citace z dobových dokumentů a 

knih Jiřího Weila Život s hvězdou a Josefa Škvoreckého Sedmiramenný svícen. Režie 

Hana Burešová, dramaturgie Štěpán Otčenášek, scéna David Marek, kostýmy Hana 

Fischerová, hudba Ivan Acher, pohybová spolupráce Martin Pacek, světelný design 

Filup Wiesner. Česká premiéra 2. února 2019. 
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