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Nápadná proměna společenského klimatu posledních let přinesla nečekanou reinkarnaci 

pozapomenutých přízraků rasismu, xenofobie a obav z ohrožení svobody. Tím před 

divadelními tvůrci zřejmě s větší naléhavostí než kdy dříve vytanula otázka reflexe minulosti, 

chování národa v traumatizujících momentech dvacátého století, jako byly nacistická okupace 

nebo krutě potlačená vidina svobody v roce 1968. Dvě přední pražské scény, Divadlo 

v Dlouhé a Národní divadlo, se ve svých novinkách k neuralgickým bodům vracejí. Každá 

v úplně jiném poetickém klíči – první je tradiční, druhá novátorská, ale obě pozoruhodné. 

Rasismus, heydrichiáda a tma v Dlouhé 

Spisovatele Jana Otčenáška potkal hned dvojí neblahý osud. Příliš rychle byl zařazen do 

nepopulární přihrádky čítankového autora a v popřevratové době navíc získal visačku 

prorežimního umělce. Jak ukazuje inscenace v Dlouhé, je načase nahlížet alespoň na část 

Otčenáškova odkazu bez předpojatosti. Dramatizace slavné novely Romeo, Julie a tma, 

poprvé vydané v roce 1958, potvrzuje výsostné literární kvality díla a jeho nadčasovost. 

Témata rasismu, poddajnosti i odvahy čelit zlu dnes znovu rezonují se zvláštní intenzitou. 

Adaptace režisérky Hany Burešové a spisovatelova syna, dramaturga Štěpána Otčenáška, 

s drásavým milostným příběhem z časů heydrichiády nepolemizuje, nemá ambici vykládat ho 

nečekaným způsobem. Naopak usiluje o to, aby myšlenky novely vyjádřila divadelně čistou, 

přehlednou a srozumitelnou formou, ačkoli se občas právě proto nevyhne lehkému náznaku 

didaktičnosti. Naštěstí emotivní náboj představení je díky ústřední herecké dvojici Pavel 

Neškudla – Marie Poulová tak výjimečný, že případné výhrady téměř nedovoluje. 

Jako jeden ze základních principů dávajících představení jasný rytmus a umožňujících rychlé 

střihy používají Burešová s Otčenáškem osmičlenný herecký chór, z nějž se občas vyloupne 

některá z vedlejších postav. Posláním chóru je vyjádřit zlověstnou atmosféru doby okolo 

atentátu na Heydricha, davovou psychózu, jindy naopak vyslovit nahlas skryté pocity 

ústředního hrdiny nebo se změnit v hlouček vyděšených židovských obětí nacistické zlovůle. 

Účinnost zvoleného prostředku je omezená, v některých okamžicích vstupy chóru drama 

vygradují, jindy sklouznou k prosté ilustraci. 

Výtvarně čistou scénu Davida Marka člení krátké schodiště a uprostřed umístěná šikmá 

plošina. Ta znázorňuje pokojík, v němž Pavel ukrývá židovskou dívku, která se ze strachu 

vyhnula úředně nařízenému transportu do Terezína. Zadní posuvné panely nahrazují vrata, 

dveře či domovní průhledy a mají sloužit jako efektní, jednoduchý prvek rychlé změny 

prostředí. Jsou však používány velmi často a v některých okamžicích jejich pohyb narušuje 

hutnou atmosféru úzkosti a ohrožení, zpřítomňovanou kromě herecké akce také působivým 

nasvícením a hudbou Ivana Achera. 



Nejzásadnější vliv na vyznění inscenace mají ideálně zvolení představitelé ústřední milenecké 

dvojice, maturanta Pavla a židovské dívky Ester. Pavel Neškudla osvědčil v každé ze svých 

dosavadních rolí v Divadle v Dlouhé, jak vzácný má dar odzbrojující přímosti, otevřenosti 

a nestrojené citovosti. Plně těchto zbraní využívá i při ztvárnění Otčenáškova Pavla. 

Zpočátku je to úplně obyčejný kluk, jenž spíš impulzivně než s pocitem šlechetnosti nabídne 

azyl fňukající židovské holce. Záhy a ruku v ruce s rodícím se milostným citem si začne 

uvědomovat rizika svého konání. Při letmých setkáních se starostlivými rodiči neumí zakrýt 

nervozitu, zatímco během schůzek s ukrytou dívkou se snaží zachovat laskavou tvář, mužnou 

rozvahu a rozhodnost. 

Marie Poulová u Ester zdůrazňuje skoro dětskou vzdorovitost, třeba když staví na odiv 

potupné znamení židovské hvězdy, ale i zranitelnost a úzkost tvora lapeného do pasti. Ve 

zpola snové taneční scéně s Pavlem vystihne dívčí touhu po normálním, ničím nespoutaném 

životě a v úplném závěru zase bolest štvané oběti. 

Precizního hereckého vyjádření se dostalo vedlejším postavám. Martin Matejka vdechl milou 

švejkovskou potutelnost krejčovskému pomocníkovi Čepkovi, Miroslav Hanuš naopak 

odpudivou, lepkavou pragmatičnost věčně opocenému kolaborantovi a udavači Rejskovi. 

Tomáš Turek dodal postavě Pavlova otce niterný svár panického strachu a jímavého záblesku 

lidskosti ve chvíli, kdy jde skutečně do tuhého. 

Plastickým zobrazením srážky jedince s temnou dobou a odhalením různých podob chování 

v atmosféře smrtelného ohrožení představuje novinka Divadla v Dlouhé upřímnou výzvu 

k lidskosti. 

Přízračný osmašedesátý ve Stavovském divadle 

Po novátorské adaptaci Fuksova Spalovače mrtvol a úderné Maryše bratří Mrštíků se režisér 

Jan Mikulášek pustil do třetí spolupráce s činohrou Národního divadla. Tentokrát v tandemu 

s dramaturgyní Martou Ljubkovou převedl do divadelní podoby osmnáct let starý román 

Jáchyma Topola Noční práce. 

Inscenace s názvem Kouzelná země se vrací do roku 1968, ale stejně jako prozaická předloha 

překračuje úzký rámec a míří k obecnější, drsné i poetické vizi českého venkova a české 

společnosti od válečných let až do doby po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Na diváka, jenž 

dogmaticky netrvá na konvenčně odehraném příběhu a umí vnímat smysl režijní imaginace, 

čeká odměna v podobě silného zážitku. 

Topolův kompozičně i jazykově vrstevnatý příběh dvou pražských brášků, které otec z obavy 

o bezpečnost pošle v srpnu osmašedesátého ke strejdovi do vesnice v pohraničí, je vyprávěn 

útržkovitě a přerývaně, volně přeskakuje v čase. Některé motivy zůstanou nevysvětleny, 

jejich interpretace je ponechána fantazii čtenáře. Realistický základ naleptávají magické 

odbočky a všudypřítomné tajemno. 

Autorova zřejmá nechuť k lineárnímu vyprávění podivuhodně rezonuje s poetikou Jana 

Mikuláška. Velký prostor Stavovského divadla režisérovi umožňuje, aby se v ideálním sladění 

se scénografem Markem Cpinem rozmáchl ke grandióznímu, obrazivému představení. Se 

zřejmým odkazem na filmovou poetiku šedesátých let vyčaruje na jevišti širokoúhlé plátno, 

před nímž se pohybují postavy v kostýmech s výrazně potlačenou barevností. 



Hned úvodní výjev z pražského bytu, jemuž dominuje malá zrnící televizní obrazovka, 

evokuje v efektní zkratce dobový kolorit. Stejně tak jako neonové zářivky ve tvaru stromků, 

které se v průběhu děje několikrát prudce rozsvítí, nebo projekce starých snímků a naivních 

školáckých kreseb s vojenskou tematikou. Dětská optika nazírání na některé ze situací nejspíš 

způsobuje, že postavu matky vidíme na scéně jako přesnou kopii tehdejší národní ikony Věry 

Čáslavské. Tereze Vilišové se v této roli na omezené ploše a v přísně choreograficky 

stylizované miniatuře podaří vyjádřit tragédii nemilované ženy, která propadá alkoholu. 

Důraz na vizuální vjem zůstane určujícím znakem i poté, co se děj přenese do drsného 

venkovského světa. Neznamená to však, že by se někam poztrácely individuální lidské 

příběhy, staré i nové hříchy nebo xenofobní zločiny. Zatímco starší z bratrů, Ondra, výtečně 

ztělesněný hostujícím Oskarem Hesem, prožívá klukovské konflikty a smutný milostný vztah 

s dcerou hostinského, stálí obyvatelé vesnice reagují každý po svém na zjitřenou situaci po 

okupaci „spřátelenými vojsky“. Lidské osudy se tady prolínají s mýty, skutečnost se snem, 

realita s báchorkou. Strýc Polka Davida Prachaře líčí s prášilovskou duchaplností zážitky 

z cirkusáckých tažení světem, ale časem poodkryje i svou tajemnější a záludnější tvář. 

V hospodě jako centru venkovského společenství dochází k ostrým střetům zdejších opilců 

i k zaujímání více či méně odbojných postojů vůči místnímu policajtovi Frídovi v podání 

Roberta Mikluše a zlověstnému Fízlovi, jak ho ztělesnil Pavel Batěk. Krvavé legendy, které 

s gustem vypráví hostinská Irena Lucie Juřičkové, jdou ruku v ruce s demytizací lidského 

chování, ať už v přímočarém rozhovoru tří dívek o jejich sexuálních zkušenostech, nebo 

v zobrazení iracionální agrese vůči romskému mladíkovi. 

Pod hospodu scénograf umístil obrovskou zející díru, propast nebo hrob, odkud se noří 

přízraky minulosti a kde v jednom z nejděsivějších momentů zmizí kočárky s nenarozenými 

dětmi, oběťmi pokoutních potratů staré andělíčkářky. Důležitou roli hraje po celou dobu 

symbolika vody jako smrtícího i očistného živlu. 

Prostor dostává i humor laděný do sarkasticky sžíravých tónů. Třeba v kontrastu 

zapomenutého letního šlágru Lilky Ročákové a projekce zvětšených fotek opilců, domácích 

palíren a shořelých chalup. Nebo při převyprávění trpce groteskní pověsti o tom, jak praotec 

Čech s hrstkou nemohoucích, neschopných a líných uvízl v malé kotlině, aby dal vzniknout 

našemu národu. 

Zvláštní krása Kouzelné země spočívá v tom, jak plynule jsou zde řetězeny uhrančivé 

scénické obrazy, jak citlivě se střídají dialogy s monologickými pasážemi interpretovanými na 

mikrofon nebo jak přesně režie pracuje s reprodukovanou hudební koláží. Mikuláškova temná 

vize české povahy není právě lichotivá, ale nese pečeť pravdy a básnické ryzosti velkého 

jevištního mága. 

 


