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Úvod 

Tématem mé diplomové práce je rumunská dramatická tvorba v 60. a 70. 

letech XX. století. Podobně jako v tehdejším Československu i v Rumunsku toto 

období znamenalo pro tamější umělce "ideologické uvolnění". Vznikala významná 

díla ve všech uměleckých odvětvích, tedy i v literatuře. Já jsem se zaměřila na 

rumunské drama, jehož historie doposud nebyla v Čechách zpracována. Po 

konzultaci s paní PhDr. Libuší Valentovou, CSc., a s panem Sebastianem Vladem 

Popou jsem si pro svou práci vybrala čtyři dramatiky: Iona Baie~a, Teodora Mazila, 

D. R. Popesca a Marina Soresca. Na jejich divadelní tvorbě, kterou vytvořili ve 

zmíněné éře, bych ráda ukázala nové směry, tendence a postupy. Autoři se pokoušeli 

dohnat ztracený čas z minulých let, kdy byli omezováni vládnoucím režimem a 

nemohli tvořit podle vlastního vkusu a přesvědčení. 

Dramatická tvorba se dočkala v Rumunsku velkého rozkvětu na přelomu 

XIX. a XX. století díky vynikajícímu autorovi divadelních her 1. L. Caragialovi. Ve 

svých satirických komediích, zejména Scrisaarea pierduta (1884, Ztracený dopis), 

přesvědčivě a s vtipem vykreslil svět rumunského maloměšťáka, ale především 

předvolební metody a zejména "morálku" kandidátů, která se velmi podobá té 

dnešní. Možná proto se jeho hry těší i dnes velké oblibě a dramatik je považován za 

otce rumunského dramatického umění. Navíc bezobsažné promluvy postav povýšené 

na jediný prostředek společné komunikace vyústily po druhé světové válce v 

"tragédii jazyka" a staly se základem pro absurdní divadlo Eugena Ionesca. 

V meziválečném období se psaním divadelních her zabývali známí 

spisovatelé jako byl Lucian Blaga, Camil P etres cu, Octavian Goga či Mihail 

Sebastian. Ti se soustředili zejména na vykreslení povahy, chování a pocitů hlavních 

hrdinů a jejich vztahu k současné, často povrchní společnosti, nebo se nechali 

inspirovat národní mytologií jako v případě Luciana Blagy a jeho expresionisticky 

laděné hře Me§terul Manale (1927, Mistr Manole). I během války dál tvořili Mihail 

Sebastian - Ultima ara (1945, Poslední zprávy) i Camil Petrescu - Iata femeia pe 

care a iubesc (1943, To je žena, kterou miluji). 
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V padesátých letech jsou hry ovlivněné nástupem ideologií. Jedním 

z hlavních témat bylo průmyslové prostředí a dělnický kladný hrdina; autorem 

takových her byl např. Mihail Davidoglu. Aurel Baranga psal politická dramata o 

ilegálním hnutí a poválečném třídním boji. Jiní autoři, např. Horia Lovinescu nebo 

Lucia Demetriusová, se soustředili na morální problémy a krize současného člověka. 

V šedesátých a sedmdesátých letech spisovatelé začínají objevovat nové 

postupy a zpracovávat i jiné náměty, než jen ty, které byly povoleny v předchozím 

desetiletí. Zajímají se především o vnitřní svět svých hrdinů. Popisují chování, 

myšlenkové pochody a duševní stavy protagonistů v různých situacích. Zároveň se 

soustřeďují na celkové vyznění a poselství díla. Velký důraz je kladen i na výstavbu 

dialogů, vyjadřování a způsob mluvy postav. Jejich řeč je plná metafor a narážek na 

současnou politickou situaci. Někdy má hra spíše filozofický ráz, jindy jde o satiru 

nepřímo kritizující totalitní režim. Vznikají i dramata inspirovaná absurdním 

divadlem. 

Za jeden z největších talentů osmdesátých let v rumunské divadelní tvorbě je 

považován dramatik Matei Vi~niec, jenž ale od roku 1987 žije ve Francii. Tématem 

nemožnosti opravdové komunikace mezi lidmi navazuje na hry Samuela Becketta a 

Eugena Ionesca. 

K nejznámějším porevolučním autorům se řadí Alina Mungiu, Vlad Zografi, 

Horia Gárbea a Radu Macrinici. Mnozí se snaží poukazovat na nutnost politických a 

sociálních transformací, jimiž musí po pádu Berlínské zdi Rumunsko projít, aby se 

mohlo stát opravdovou součástí nové Evropy.! Právě hra Vlada Zografiho Petru sau 

Pe tele din soare (1995, knižně 1996, Petr aneb Skvrny na Slunci), jež vypráví o 

pařížském pobytu ruského cara Petra I. v roce 1717, je nejen meditací o věčném 

protikladu Východu a Západu, ale také upozorňuje na nevyhnutelnost proměny 

rumunské společnosti po roce 1989. 

V posledních letech se prosazují mladí dramatici, např. Carmen Vioreanu, 

Bogdan Georgescu, Gabriel Pintilei nebo Nicoleta Esinescu. Tématem 

jednoaktových her je např. dnešní přetechnizovaná doba a její negativní vliv na 

jedince. U nových her si lze všimnout i často drsné mluvy postav, v dřívějších letech 

I Srov. Popescu, Marian. Scenele teatrului romanesc 1945-2004. Bukurešť: Editura Unitext. str. 183. 
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jev naprosto nemyslitelný. Hrdinové používají někdy velmi vulgární jazyk, tím však 

jejich výpovědi působí naléhavěji a sugestivněji. 

Od každého ze zvolených autorů jsem vybrala jeho pět her, které napsal 

vobdobí 60. a 70. let. Nejprve seznámím s jejich tématem a dějem a poté je 

podrobím literární analýze. V poslední, páté kapitole se pokusím o celkové shrnutí. 
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Teodor Mazilu 

Narodil se 11. 8. 1930 v Bukurešti a tamtéž 18. 10. 1980 zemřel. Nejznámější 

je především jeho divadelní tvorba a próza, ale věnoval se i psaní básní a esejů. 

Absolvoval gymnázium a dělnickou fakultu. Navštěvoval Literární školu 

Mihaie Eminesca v Bukurešti. Od roku 1946 se stal redaktorem novin Tineretea 

(Mládí) a Tánarul muncitor (Mladý dělník), později byl spolupracovníkem časopisů 

Contemporanul (Současník), Flacara (Plamen), Luceararul (Hyperion) a Románia 

literara (Literární Rumunsko). 

U Teodora Mazila existuje několik tzv. hlavních témat např. láska, osamělost, 

strach z nemoci, či smrt, jež se vyskytují nejen v satirických črtách a povídkách ve 

sbírkách lnsectar de buzunar (1956, Kapesní sbírka hmyzu), Galeria palavragiilor 

(1957, Přehlídka žvanilů), Vara pe veranda (1966, V létě na verandě), Proza satirica 

(1969, Satirické prózy), Palaria de pe noptiera (1972, Klobouk na nočním stolku) a 

Doamna Voltaire (1979, Paní Voltairová), nýbrž i v divadelních hrách Pro~tii sub 

clar de luna (1962, Hlupáci za měsíčního svitu), Ace~ti nebuni fa/arnici (1970, Tito 

blázniví pokrytci), Frumos e zn septembrie la Venefia (1973, Krásně je v září 

v Benátkách), Mobila ~i durere (1980, Nábytek a bolest) aj. Z těchto základních 

témat pak autor odvozuje další, která sleduje a rozvíjí. Rozebírá např. problém 

sebevraždy, žárlivosti, lži, vulgárnosti aj. Navíc v divadelních hrách je satira 

dovedena až k absurditě, postavy jsou zredukovány na karikatury bez morálky a citu, 

často jde o nemilosrdnou ukázku současnosti, která je plná korupce, demagogie 

podnikových funkcionářů, lhářů a hlupáků. Teodor Mazilu napsal i několik románů. 

První z nich Bariera (1959, Periférie) se odehrává na bukurešťském předměstí za 

druhé světové války, autor za něj dostal téhož roku cenu lona Creangy od rumunské 

akademie. Román Íntr-o casa straina (1975, V cizím domě) zachycuje formování 

mladého malíře v groteskních situacích poválečných let. Obě tyto rozsáhlejší prózy 

mají autobiografický charakter. Naopak romány Aceste zile ~i aceste nop/i (1962, 

Tyto dny a noci) a O singura noapte eterna (1975, Jediná věčná noc) se věnují bud' 

dělnickému prostředí nebo zpracovávají téma hledání a nedosažitelnosti lásky. Ve 

srovnání s povídkami nebo divadelní tvorbou romány nepatří mezi nejlepší Mazilova 
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díla. Z esejistiky lze zmínit svazek Ipocrizia disperarii (1972, Licoměrnost 

zoufalství), v němž vypracovává různé teorie o lidské existenci, které pak použil ve 

svém dalším díle. V témže roce mu vyšla i sbírka básní Cántece de alchimist (Zpěvy 

alchymistovy). 

Jeho tvorba, především divadelní hry a próza, byla velmi dobře přijata nejen 

veřejností, ale i literárními kritiky, ne však tehdejšími autoritami. Měl pověst 

nonkonformisty. Nebál se neduhy a problémy společnosti nazývat pravými jmény, 

což v té době byl velice odvážný krok. Než aby se podrobil režimu a jeho 

představám, jak má vypadat "správná" literatura, snažil se tvořit co nejvíce, a tak 

svými texty "zamořit" tehdejší prostředí. Nikdy nelpěl na uvedení určitého svého 

díla. V jeho případě se ukázalo, že kvantita může někdy znamenat i kvalitu. 

Hlupáci za měsíčního svitu (Pro~tň sub dar de luna) 

Tato hra se skládá z prologu a třech děj ství. Napsána byla v letech 1961-1962 

s podtitulkem - falešná tragédie s prologem a třemi dějstvími. Děj se odehrává 

v současnosti. Autor ji napsal bez jakékoliv zkušenosti s tvořením dramatického díla, 

navíc předtím příliš neholdoval chození na představení a styky s divadlem byly velmi 

sporadické. 

Hlavními osobami jsou zde Gogu a Clementina, Emilian a Ortansa. Obě 

dvojice jsou naprosto symetrické, mazaný Gogu má za manželku sentimentální a 

citlivou Clementinu; čestný, finanční úředník Emilian je ženatý s malichernou 

Ortansou. 

V prologu obě ženy opěvují a připomínají si muže (Goga), do něhož jsou 

zamilované, ale zároveň si uvědomují, jaký je to podvodník a defraudant. 

První dějství začíná odchodem Goga od Clementiny. Ta je zdrcena a 

přemlouvá ho, aby zůstal. Při odchodu jí vyčítá její přílišnou poctivost, dobrotu a 

zásadovost a neustálé předhazování jeho nečestných obchodů. V dalším obraze 

hovoří Clementina s Ortansou, jež si stěžuje na přespříliš poctivého manžela 

Emiliana, který v životě nevzal úplatek a navíc ji pořád nutí pracovat. Vychvaluje 

Goga, k němuž by se podle svých slov, mnohem více hodila. Ortansa také odchází od 

svého muže, ale je šokována jeho reakcí, protože on nedělá scény zhrzeného 
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manžela, ale naopak jí pomáhá s balením šatů. Pak se Emilian sejde s Ortansinými 

rodiči, kteří se ho snaží uklidnit v domnění, že je jejich zeť naprosto deprimovaný, 

opak je ale pravdou. Rozmlouvají mu rozvod, protože podle nich by život bez své 

ženy nezvládl. Rozčilený ze starostlivosti své tchýně i tchána přistoupí na hru a 

předstírá, jakje zničený a vyhrožuje sebevraždou. 

V druhém aktu se Emilian sejde se svojí dávnou přítelkyní Vasilicou, které 

vypráví o odchodu své ženy. Cítí úlevu aje šťastný. Vasilica mu poradí, že pokud si 

chce zachovat aspoň pár hezkých vzpomínek, musí trpět. Emilian se tedy 

programově rozhodne strádat a jde svůj žal zapít do hospody. Zde se náhodou potká 

s Gogem, kvůli němuž ho Ortansa opustila. Gogu se svému společníkovi, aniž by 

tušil s kým má tu čest, svěří, že má obavy z finanční kontroly. Spoléhá ale na svou 

milenku, jejíž bývalý manžel pracuje na tomto úřadě. Je přesvědčen, že když se 

Ortansa vrátí ke svému muži, dotyčný přimhouří oči nad jeho nekalými obchody. 

Emilian se chce dozvědět jméno svého rivala, a proto naoko přemlouvá Ortansu 

k návratu, ta mu v rozčilení jméno vyzradí. I Clementina se chce vrátit ke Gogovi. 

Tvrdí mu, že se změnila podle jeho představ. Na radu Vasilicy přichází Emilian ke 

Gogovi udělat žárlivou scénu, a dokonce mu vyhrožuje smrtí, jestliže se nevzdá 

Ortansy. Gogu samozřejmě zpočátku dělá drahoty než zjistí, že jeho případem se 

bude zabývat právě Emilian. V ten moment obrátí a slíbí, že opustí Ortansu, pokud 

na oplátku Emilian přivře obě oči nad jeho spisem. 

V posledním jednání Gogu přesvědčuje Ortansu, aby se vrátila ke svému 

manželovi. Uvědomuje si, co ztrácí, a je skleslý. Když se dozví, že Emilian už 

manželku zpátky nechce, dostane strach z finanční kontroly a žádá Clementinu i 

Ortansu, aby mu poradily správné chování zkroušeného a zničeného člověka. Ani 

jedna mu nedokáže poradit. Samy to nevědí nebo si nemohou vzpomenout. Hra 

končí Gogovými neúspěšnými snahami o vhodná gesta zlomeného muže. 

Celá hra těží především z typologických symetrií založených na 

charakterových protikladech hlavních postav. Gogu je dokonalý ničema, zatímco 

Emilian (Ortansin manžel) se naopak zdá být zcela chladným vůči "trápením" své 

manželky. Povahově citlivější Clementina dramatizuje rozchod, její přecitlivělost je 

navíc umocněna Gogovým cynismem. Ortansa se oproti ní rozvést chce, ale i ona 
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začne dělat scény, ne proto, že by ještě chtěla zvážit tento významný krok, nýbrž pro 

naprostý nezájem svého muže vůči vlastní osobě. Emilianovo chování, jež ji připadá 

naprosto nevhodné, v ní vyvolává jisté pochyby o jejích kvalitách. 

Nabízí se jednoduché řešení. Pouhým vyměněním partnerů by mohly 

vzniknout dokonalé páry. Avšak Teodor Mazilu chce ve své hře ukázat, že morální 

lidé si ve skutečnosti nerozumějí jen s morálními a nemorální pouze s těmi 

nemorálními. Nic na světě není černobílé. I takový ničema má občas světlé chvilky a 

naopak největší poctivec se může dopustit odsouzeníhodného činu. Gogu si 

v některých chvílích ověřuje svou lidskost. Pokaždé ale používá k vyjádření pocitů 

slova, jež často vyznívají jako klišé. Například když mluví o své lásce k Ortanse: ( ... ) 

"Moc ji miluji. ( ... )Hurá ... Mám lidské rysy ... Nejsem bestie ... Mám spoustu citů. ( ... )Hle, 

Ortansa má zpoždění a já se sám sebe ptám: Bože, nestalo se jí snad něco?" Další důkaz, že 

moje kšefty nezměnily můj morální základ: vzrušení kolem příchodu milenky ... To je 

typicky lidská reakce. ,,2 * Rovněž nepodplatitelný finanční kontrolor Emilian, 

kterého žena opouští právě kvůli jeho zásadovosti a "nepřizpůsobivosti" v 

zaměstnání, se jeví jako bezúhonný morální člověk, přesto se v některých 

momentech chová nečekaně tvrdě a lhostejně. Stává se to v případě, kdy se svěřuje 

své kolegyni Vasilice se svými obavami, že nepozná vlastní ženu Ortansu. Říká: 

( ... )"Mám velké obavy, že nepoznám Ortansu. Jak poznám, že je to ona, když si už 

nepamatuji ani jak vypadá v obličeji? Je blondýna, nebo bruneta, má malou postavu, nebo je 

vysoká? .. ( ... ),,3 

Mazilovi Hlupáci napodobují život, přetvařují se, že žijí. Vytvářejí si pomocí 

automatismů falešný vnitřní svět, falešnou kulturu a stávají se z nich neupřímné 

osobnosti. Postavy žijí v nepřetržitém citovém neklidu, bud' útočí nebo se naopak 

stáhnou do ústraní, tíhnou ke vznešenosti, ale svými činy působí spíše směšně. 

Protagonisté nejsou schopni cokoli opravdu prožít a vyjádřit své skutečné emoce, 

2 ln Mazilu, Teodor. Teatru. Brašov: Editura SIGMA. 2001. str. 37( ... ) ,,0 iubesc foarte mult. ( ... ) 
Ura ... Am trasaturi omene~ti ... Nu sunt o fiara ... Am foarte multe sentimente. ( ... ) Dite, Ortansa 
intarzie ~i eu ma í'ntreb: "Doamne, oare nu i s-a intamplat ceva?" Alta dovada ca afacerile mele n-au 
alterat fondul meu sufletesc: emo!ia in preajma sosirii iubitei ... Asta e o reactie tipic omeneasdi." 
* Pracovní překlady provedla autorka diplomové práce, pokud není uvedeno jinak. 
3 Ibid. str. 32 ( ... ) "Tare mi-e teama ca n-am s-o recunosc pe Ortansa. Cum imi dau seama ca e ea, 
daca nu mai ~tiu nici cum arata la fata? E blonda, e bruneta, e mica de statura, e í'nalta? .. ( ... )" 
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neprocházejí duševním vývojem pouze svou skvělou výmluvností odhalují pravou 

totožnost a morální prázdnotu. 

Na začátku to může vypadat, že se děj vyvíjí zcela běžným způsobem. Během 

hry ovšem dojde díky bizarnímu a absurdnímu chování postav k nečekanému obratu. 

Gogu se dá dohromady s Ortansou, protože ona je ze stejného těsta jako on, čili 

cynická, všemi mastmi mazaná, líná a neschopná jakýchkoliv hlubších citů. Oba se 

schovávají pod stejným deštníkem chránící agresivní bídáctví a nezkrotné 

velikášstvÍ. Gogu je ale nenapravitelný padouch a nechce se upínat na někoho, kdo 

by pro něj mohl v budoucnu znamenat spoustu problémů, proto se z obav z finanční 

kontroly a ze strachu, že všichni se nedají obelhat a obelstít, nakonec s Ortansou 

rozejde. Autor přesně nezmiňuje dobu schůzky s finančním kontrolorem, ale jeho 

stále hrozící příchod vytváří napětí s dramatickými následky. Gogu se chce změnit, 

bohužel toho není schopen. Snaha o proměnu v jeho podání znamená pouze 

nostalgické bědování. Teodor Mazilu navrhuje zajímavé řešení, jak ho vyřadit ze 

scény. Protagonistova neschopnost chytit se rukama za hlavu a projevit tak svou 

lidskost zřetelně dokazuje naprostou absenci svědomí. 

První čtení může vyvolat dojem, že postavy mluví běžným jazykem 

okořeněným některými vyšroubovanými výrazy, které ovšem z jejich úst vyznívají 

směšně a nevěrohodně. Jejich záměrným používáním autor odhaluje nevzdělanost 

svých hrdinů. Mluva všech protagonistů je nedokonalá, protože si ještě nestačili 

řádně osvojit slova vyjadřující novou, pro ně neznámou realitu. Na druhou stranu se 

snadno učí různé dobové fráze a formulky a použijí je ve chvíli, kdy chtějí udělat 

dojem. Nedokáží se přizpůsobit okolí, rychle si nacházejí vlastní modus vivendi, 

v němž převažuje povrchnost, podlost a neupřímnost. 

Hra nabízí i prvky určující dramatikův styl. Ironie je nasměrována současně 

několika směry a povrchní chování má později nečekané následky. Dramatik dává 

příležitost představit si svět nejen bez morálky, ale i bez etických a duchovních 

principů. 

Hlupáci za měsíčního svitu patří bezesporu mezi nejdivadelnější Mazilovy 

hry, obsahuje jak zápletku, tak i konflikt, vyvíjejí se tu nejenom tzv. záporné 

postavy, ale i ty kladné, jako jsou Emilian nebo Clementina. 

II 



Tihle blázniví pokrytci (Ace~ti nebuni fatarnici) 

Mazilova komedie, jež obsahuje prolog a tři dějství, byla napsána v roce 

1970. Existují dvě varianty této hry. První byla publikována v roce 1971 a druhá o 

dva roky později. Podstatný rozdíl je především v rozuzlení. Poslední vydání z roku 

2001 vychází z první verze, která má v sobě zahrnut zmiňovaný prolog a obecně je 

považována za vytříbenější a textově bohatší. Za zmínku stojí, že reedice z roku 1986 

představuje hybridní podobu díla, jelikož prolog byl převzat z prvního vydání a zbylý 

text ze druhého. 

Hlavními postavami jsou zde Iordache, jenž projde morální proměnou, 

Camelia, která ničí mužskou morálku a Silvia, jež ji naopak mužům obnovuje. Adam 

představuje zásadového nepodplatitelného muže a Dobri~or je "divný", trochu 

mazaný člověk. Další rolí je postava Muže s hlavou v oblacích (Barbatul cu capu-n 

nori). V závěru se objeví Opozdilý ničema (O lichea í'ntarziata), z něhož se posléze 

stane druhý nepodplatilený muž. Vznešený v případě nutnosti (Sublimul í'n caz de 

f0rta majora) se zpočátku jeví jako kladný hrdina, ale v průběhu hry se jeho chování 

zcela změní. Celý děj se též odehrává v současnosti. 

Hra začíná prologem, v němž nejprve vystupují Camelia s Mužem s hlavou 

v oblacích pak se k nim přidává Vznešený, se kterým žena řeší boží existenci. 

Vznešený jí tvrdí, že opravdové radosti jsou ty duchovní a nikoliv světské. Pro něho 

samotného být vznešený je velice těžké a náročné, poněvadž nikdy předtím nebyl 

darebákem. Každý jeho neúspěch mu dává křídla, jež ho vynášejí stále výš 

k nebesům. Prosí Camelii o pomoc, protože se nechce stát věčným. Ona zůstane 

k jeho prosbám zcela chladná. 

V prvním jednání si Camelia nejprve povídá, ale nakonec se přímo vnutí 

Iordachovi a zcela změní jeho morální hodnoty. Nenavrhuje mu opravdový život, 

nýbrž ho pouze pomátne svou agresivní lehkomyslností a nabídne Iordachovi, pro 

něj dosud nepoznaný, přesto okouzlující a fascinující životní styl. Iordache si 

uvědomuje svou proměnu a komentuje ji slovy: ( ... )"Zjišťuji, že veškeré hodnoty, které 

jsem posbíral za jeden lidský život, všechny etické, filozofické hodnoty, všechny principy, 
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všechny naděje jsou pryč ... Jen láska k tobě mi ještě zůstala ... ,,4 V dalším obraze se obě 

ženy domluví, že Came1ia bude muže ničit, brát jim chuť do života, a Silvie je 

naopak bude dávat dohromady svou něhou a učit je anglicky. Jejich taktice neujde 

ani Iordache. Naprosto zdrcený Cameliiným odchodem se smíří se Silviinou péčL 

Ještě předtím se obě dámy se svým plánem svěří Adamovi, jenž o sobě prohlásí, že 

pouze on má právo soudit druhé, jen onje schopen ušlechtilých citů a nikdo jiný. 

V druhém jednání mají lordache i Dobri~or strach z budoucnosti, protože celý 

život podváděli a lhali ve svůj prospěch a nyní se nad nimi stahují černá mračna. 

Svým lžím nakonec sami časem uvěřili, jak ostatně poznamenává Iordache: "Lhal 

jsem, abych se sem dostal, dral jsem se, ostatní jsem zničil, ale když už jsem tu byl, a to je 

velice zvláštní, bezmezně jsem všem svým lžím věřil!"s Objeví se Vznešený a přemlouvá 

je, ať jdou do Ráje, kde se jim nic nestane a uniknou tak případnému trestu. Iordache 

se rozhodne, že s sebou vezme i obě ženy. Podle Vznešeného na cestu nepotřebují 

zavazadla, ani nesmějí oplývat žádným citem, pouze musejí být duchaplní a 

meditovat. Postačí, když budou přesvědčeni a věřit, že se tam dostanou. Nakonec se 

všichni vznesou. Vznešený je blahem bez sebe, protože jeho plánem je všechny 

muže dostat do Ráje, aby měl jen sám pro sebe ženy a vše co zůstane na zemi. 

V následujícím obraze se opravdu všichni ocitají v Ráji, ale jsou zde nespokojeni a 

vůbec se jim tu nelíbL Camelia si stěžuje: C ... )"Nenacházím tu žádného muže, kterého 

bych si mohla podmanit, a kterému bych mohla zničit jeho žebříček hodnot. Když nemají 

žebříček hodnot, jak je mám zničit? C ... )Všude věčná láska, jako by se zbláznili ... ,,6 Ani 

Silvia není šťastná, protože se nemá o koho starat a koho uzdravovat. Domluví se, že 

pokud se nechtějí pomátnout, musí okamžitě utéct. Podle Iordacha je jejich jedinou 

záchranou velká nenávist, jež by propukla mezi nimi. Dobri~or jeho přání vyhoví, 

začne ho nenávidět a v závěru druhého jednání jsou opravdu Iordache a obě ženy 

vyhnáni bičem z Ráje. 

4 Ibid. str. 216 ( ... ) "Observ ca toate valorile pe care le-am strans intr-o viata de om, toate valorile 
etice, filozofice, toate principiile, toate credintele, s-au dus ... Numai iubirea pentru tine mi-a mai 
ramas." 
5 Ibid. str. 232 "Am mintit ca sa ajung aici, am dat din coate, am strivit pe a1tii - dar o data ajuns aici -
foarte straniu - am crezut cu sfintenie in tot ce-am mintit!" 
6 Ibid. str. 239 ( ... ) "Nu gasesc nb un Mrbat pe care sá-l subjug ~i caruia sa-i distrug tot sistemul de 
valori. Daca n-au sistem de valori, ce sa le distrugi? ( ... ) Pretutindeni iubire ve~nica, parca au 
capiat... " 
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Třetí dějství se odehrává v lordachově bytě, kde se všichni sejdou po návratu 

z absolutna. lordache je nespokojený, protože přišel během své nepřítomnosti o 

postavení i peníze. Na scéně se objeví nepodplatitelný Adam, jenž je chce zničit a 

vykonat nad nimi Poslední soud. Jedinou možností jak by mohli uniknout trestu, je 

ho zabít. lordache si na to netroufá. V tu chvíli přichází Opozdilý ničema, jehož 

lordache neúspěšně přemlouvá k likvidaci Adama. I Ničema je ale přesvědčen o své 

nepodplatitelnosti, citlivosti a poctivosti. Této skutečnosti využije Camelie. Namluví 

mu, že má konkurenta v neúplatnosti, Adama. Oba dva si navzájem pokládají otázky, 

jimiž zjišťují, jak jsou si ve všem podobní. Čím dál víc roste mezi nimi nenávist a 

dialog vyústí v souboji, v němž se navzájem zastřelí. Zde končí jednotnost obou 

variant Mazilovy hry. 

První verze je poněkud delší. Ostatní se zbavili svých soudců, vyvázli bez 

trestu a mají v úmyslu se pomstít Vznešenému, jemuž nevyšel plán na potrestání 

lordacha i obou žen. Chtějí ho poslat do absolutna, pokud jim neřekne, kam schoval 

lordachovy peníze. Vznešený s nimi vyjednává, vše jim prý prozradí, ale pouze pod 

podmínkou, že Camelia se Silvií vyhodí lordacha na ulici. Obě to bez zaváhaní 

udělají. Zrazený muž odchází, po chvíli ho následuje i Silvie. Zamilovaná Camelia 

se vrhne Vznešenému do náruče, avšak ten ji probodne dýkou. Domnívá se, že se 

tímto činem zbavil svého břemene vznešenosti. Najednou se ozve Dobri~orův hlas a 

volá ho do absolutna. Cameliin vrah se zdráhá zuby nehty, nakonec se neubrání a 

vznese se do nebe. Na scéně se v závěru objeví Muž s hlavou v oblacích (Barbatul cu 

capu-n nori) a ve skříni najde ukryté peníze. 

Druhá varianta je kratší. Po duelu Adama a Opožděného ničemy najde 

lordache peníze, ale dlouho se z nich neraduje, protože je zastřelen Mužem s hlavou 

v oblacích, jenž si je poté přivlastní. 

Ve hře Tihle blázniví pokrytci hrdinové neskrývají své společenské 

postavení, ale naopak ho přímo s bláznivým potěšením ukazují a dávají jakoby na 

odiv. Teodor Mazilu dává na srozuměnou, že se nejedná o hloupé darebáky, 

neschopné cokoliv pochopit. Jde vlastně o "chytré" ničemy, kteří se navzájem 

ovlivňují, v jistých chvílích si snad i pomáhají, ale pokud cítí možnost si nějakým 

způsobem polešit ve svůj vlastní prospěch, neváhají zradit jeden druhého. Oplývají 
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obrovskou drzostí domýšlivě a s velkým přesvědčením sdělovat největší banálnosti a 

cítí ustavičnou potřebu vystoupit z anonymity. Mazilovy komedie a zvlášť tato 

upozorňují na možnosti, jakými se prostřednictvím divadelních postav dá poukázat 

na lidské neřesti. Rutina vzniklá z pohodlí může lehce vést k automatismům, k určité 

omezenosti v myšlení a používání klišé, čímž se vytrácí lidskost, což považuje autor 

zajeden z hlavních problémů tehdejší, avšak lze říci i dnešní společnosti. lordache i 

ostatní postavy nejsou hrdinové v pravém slova smyslu, ale spíše představují reálný 

život. Neskrývají své společenské postavení, naopak se jím bláznivě chlubí. 

Upřednostnili obrano-příživnický postoj, čímž se stále ocitají pod tlakem správné 

volby vybrat si tu nejvýhodnější nabídku. Rychle se pokoušejí začlenit do 

společnosti, osvojit si nové mluvnické kódy, jsou ochotni postavit se jakékoliv 

situaci čelem, ale bez opravdového zájmu. Svými ostrými vybroušenými a někdy 

velice těžko přeložitelnými replikami Teodor Mazilu vytváří maximální napětí, 

kterým se snaží, aby se žádný z jeho významů nevytratil. Autor je proti jakémukoli 

druhu pokrytectví, ať se jedná o licoměrnost předstíranou, či o tu, jež je výsledkem 

určité zběhlosti, nebo takovou, ze které má člověk prospěch, pokud se stane jeho 

krédem. Dramatik ve svých hrách bojuje zejména proti této nectnosti. 

Klobouk na nočním stolku (PaHírie de pe noptiera) 

Tato jednoaktová tragikomedie byla napsána v roce 1968. Protagonistou je 

Demeter, dalšími postavami jsou jeho matka, přítel a baletka. 

Na začátku hry se Demeter ve svém monologu rozhodne všem říct a uznat, co 

se mu v životě povedlo i nepovedlo. Pouze jednu skutečnost si chce ponechat pro 

sebe. Zapřísáhne se, že nikomu nepřizná, i kdyby ho to mělo stát život, kde má svůj 

klobouk ležící na nočním stolku. Vzápětí ho přichází navštívit jeho matka, jež se ho 

okamžitě začne ptát, proč nemá na hlavě klobouk. On se jí pokouší vysvětlit, že ho 

nikdy nenosil a tudíž ani neví, kde by ho mohl mít. Matka mu nevěří a nepřestává se 

ho vyptávat a vyvracet mu jeho tvrzení. Když ovšem zjistí, jak je její syn neoblomný, 

zcela obrátí svůj postoj a zavrhne ho slovy: ( ... )"Od této chvíle už nejsi můj syn, jistě, je 

to bolestivé rozhodnutí, ale budu prosit Pánaboha, ať mi dodá sílu to překonat. Zvládnu i tuto 
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zkoušku. ( ... ) Radši bych tě viděla mrtvého s kloboukem než živého a prostovlasého."? 

Demeter se snaží zapomenout na místo, kde leží klobouk, a prosí boha o pomoc. Na 

scéně se objeví kamarád, jenž jde ihned k věci a stejně jako matka i on se zajímá 

pouze o protagonistův klobouk. Příteli se nezamlouvá Demeterovo tajemství, protože 

on sám žádné nemá a komentuje to slovy: ( ... ) "Když ty neřekneš, kam sis schoval 

klobouk, jiný neřekne, kam má v úmyslu jet na letní prázdniny, další zamlčí, kam chodí k 

holiči. Kam bychom přišli, Demetere, kam bychom přišli?"8 Když ale vidí, že 

s Demeterem to vůbec nic neudělalo, rázem se změní, a z milého starostlivého 

kamaráda se stává zlý a vyhrožující nepřítel. Poslední, kdo Demetera navštíví, je jeho 

milá, baletka. Zprvu se k němu chová něžně, posléze ale i ona chce vědět, kde má 

klobouk. On jí odmítá cokoliv říct, tanečnice mu tedy přikáže, aby se podíval na 

noční stolek a nasadil si dotyčnou pokrývku hlavy. Demeter jejímu naléhání 

podlehne, klobouk si nasadí a v ten moment zemře. 

Klobouk na nočním stolku je hra, která obhajuje uchování identity. Pro 

Demetera se klobouk stává symbolem šikanování a obtíží, které jsou vyvolány 

dotěrnými a obtěžujícími rozhovory s matkou, přítelem a nakonec i baletkou. Hra se 

snaží upozornit, co může způsobit přílišný zájem společenství o jedince. Zároveň 

ukazuje, že unavující poučování a poroučení vede ke ztrátě osobnosti člověka. 

Demeter, hlavní hrdina, se bez okolků přiznává k vlastním nedostatkům, ale touží i 

po nějakém "tajemství", s nímž by se nikomu nesvěřil: ( ... )"Sice ksakru nevím, na co 

mi to bude, ale ijá chci mít nějaké tajemství. Nechci si přiznat, že jsem si zapomněl klobouk 

na nočním stolku. Mám na to právo! Uznám cokoli, jenom tohle nemůžu, to je nad moje 

síly."( ... )9 Co se na začátku zdá jako hra, se nakonec změní v tragédii. Demeterův 

postoj nenosit klobouk je okolím chápán jako výsměch a všichni se snaží přivést ho 

zpět na "správnou" cestu. Hrdina ale odmítá zažité klišé, zkostnatělou představu, že 

doma může být člověk jiný než na ulici. Naopak se domnívá, že kdokoliv má právo 

? Ibid. str. 117 ( ... )"Din aceasta clipa nu mai e~ti fiul meu. Sigur, e o hotarare dureroasa, dar am sa rog 
pe bunul Dumnezeu sa ma í'ntareasca. Am sa trec cu bine ~i aceasta í'ncercare.( ... ) Mai bine sa te ~tiu 
mort cu palaria pe cap decat sa traie~ti in capui gol." 
8 Ibid. str. 118 ( ... )"Daca tu nu spui unde ti-ai ascuns palaria, altul n-are sa spuna ce are de gand sa 
faca in vacanta de vara, altul o sa treaca sub tacere cooperativa la care se barbiere~te. Vnde am ajunge, 
Demeter, unde am ajunge?" 
9 Ibid. str. 116 "Nu ~tiu la ce dracu imi folose~te, dar vreau sa am ~i eu o taina. Nu vreau sa recunosc 
ca mi-am uitat palaria pe noptier:i Am ~i eu dreptul asta. Recunosc orice, numai asta nu pot sa 
recunosc, asta intrece puterile mele. "( ... ) 
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toužit po různorodosti a má mu být povoleno chovat se kdekoliv a kdykoliv, tak, jak 

uzná za vhodné. Hra přesto končí rezignací jedince. Dramatik si kvůli poučení vybral 

fatalistické řešenÍ. 

Jako by chtěl Teodor Mazilu prostřednictvím své jednoaktové tragikomedii 

Klobouk na nočním stolku říci, nechte konečně lidi na pokoji, nesnažte se proniknout 

tolik do jejich duší, stále na nich nevyzvídejte, neobtěžujte je neustále nějakými 

nesmysly. Tato krátká hra ukazuje, jak násilně a krutě si minulost pohrávala s duší 

člověka. 

Krásně je v září v Benátkách (Frumos e in septembrie la Venetia) 

Další jednoaktová hra, kterou Teodor Mazi1u napsal v roce 1961, v tomto 

případě jde o komedii. 

Vystupují zde pouze dvě osoby, Pán a Paní, kteří oba inklinují k me~afyzičnu. 

Děj se odehrává, jak sám název napovídá, přímo v Benátkách. 

Oba odpočívají na terase italského penzionu a vedou spolu rádoby 

duchaplnou konverzaci v podzimním podvečeru. Paní zpočátku nemůže ani uvěřit, že 

se dostala do Benátek, po chvíli je ale poněkud znuděná výhledem a celkově 

zklamaná z "přítomnosti", protože podle jejího názoru, jakmile už se jednou dostala 

do Benátek, nemůže již po nich toužit. Muž se jí snaží vysvětlit, že právě vzpomínky 

na určité místo či rozhovor budou mnohem hezčí a úžasnější až za takových deset let 

a říká: "Vzpomínky budou překrásné. Ve vzpomínkách nebudeme pít oranžádu, ale víno 

Chianti ... Vzpomeneme sijen na jaderské slunce ... ,,10 Paní mu zakrátko navrhne, jestli se 

nechce stát jejím milencem. On tuto nabídku zamítne, protože nechce přijít o svou 

naději, že někdy v budoucnu potká dokonalou ženu a potvrzuje to slovy: 

( ... )"Nepotřebuji dokonalou ženu ... Potřebuji mnohem víc ... Potřebuji naději, že možná 

někdy potkám takovou ženu ... Naději, paní, ne ženu ... Neberte mi naději, protože jinak 

skočím do moře!,,11 Závěrečná replika patří ženě, jež v hloubi srdce doufá, že aspoň 

jednou v životě se jí podaří navštívit Benátky. 

JO Ibid. str. 272 "In amintire va fi foarte frumos. In amintire vom bea nu o oranjada, ci vin de 
Chianti ... In amintire discu!ia no astra stupida va muri ... N-o sa ne ramana decat soarele Adriaticei ... " 
[lIbid. str. 273 ( ... )"N-am nevoie de o femeie ideala ... Am nevoie de mai mult ... Am nevoie de 
speran!a, doamna, nu femeie ... Nu-mi lua!i speran!a, dí ma arunc ln mare!" 
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Obě postavy ze hry Krásně je v září v Benátkách jsou dokonale směšné, i 

když se snaží svým chováním a tvrzeními vypadat jako normální lidé. Komičnost 

vzniká především z povýšenosti a povrchnosti obou dvou. Nacházejí se v Benátkách, 

přesto je touží vidět a mají strach, že se jim nikdy nesplní toto velké přání. Snění je 

pro ně mnohem důležitější než naplnění. Uskutečnění jejich tužeb by pro ně 

znamenalo katastrofu, ztratili by smysl života. Pán v jednu chvíli podotýká: "Smůla 

je, že někdy se nám naše ideály vyplní."( ... )12 

Nekonečné oddalování a čekání na vyplnění snu, marná zasněnost a toužení 

jsou prostředky, jimiž si vytvářejí iluzi života. Opravdová skutečná realita je děsí. 

Ženiny i mužovy sklony k metafyzičnu představují jejich sílu, jak se postavit 

skutečnosti klamnou realitou. Mazilova hra dešifruje hrůzný mechanismus, jímž lze 

zlikvidovat opravdový život a skutečnost pomocí imaginárních plánů a iluzí. Zdát se, 

že jde o repliku na Beckettovu hru Čekání na Godota, v níž čekání nebere konce, zde 

neštěstí vzniká z nesplnění ideálu, u Mazila vychází naopak z jeho uskutečnění čili 

zničení "zázraku". Benátky se stávájí minulostí a přítomnost není důležitá. 

Dramatikův záměr vysmát se lidské průměrnosti se mu dozajista podařil. Hra 

je opravdová divadelní poema o licoměrnosti naděje a vzpomínky. Jde o neschopnost 

žít, jež je nahrazena fikcí a chimérou. V této krátké komedii, v níž účinkují postavy 

neobyčejně si podobné, je opravdový život obětován ve jménu touhy a očekávání. 

V Mazilově světě drama nastává mezi ustavičným přemýšlením a 

bezvýsledné tužbě po poznání, odtud pramení nepřetržité dlouhé zpovědi a časté 

promrhané možnosti dobrat se nějakého poznání. 

Knížecí hostina (Sarbatoare princiara) 

Jednoaktová tragédie, v níž vystupují čtyři postavy kníže Varga, jeho 

manželka Iuliana s dcerou Apolonií a knížecí rádce Neme~, vznikla v roce 1968. 

Hra začíná ve chvíli, kdy se chystá poprava nevolníků a rádce Neme~ vybírá 

pro knížete místo, odkud bude exekuce nejlépe vidět. Zároveň se celý dvůr 

připravuje na příjezd císaře z Vídně. Rádce sděluje svému pánovi, že jejich dcera 

byla zabita nevolníky. Kníže mu vyčítá jeho přílišnou horlivost při plnění rozkazu. 

12Ibid. str. 271 "Nenorocirea este ca, uneori, idealurile noastre se ímplinesc." 
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Ten se hájí, že pouze plnil nevyřčené panovníkovo přání. Podle Neme~ova názoru je 

mnohem přijatelnější, aby se z Apolonie stala mučednice, nikoliv zajatkyně a později 

třeba i žena jednoho z nevolníků, proto se uchýlil k takovému řešení. Navíc to jistě 

vyvolá u císaře soucitný výraz ve tváři a slova pochopení, pro které by kníže Varga 

obětoval cokoliv, třeba i život vlastní dcery. Oba manželé se tedy smiřují s údělem 

rodičů, jejichž dcera zemřela mučednickou smrtí, nevidí v tom tragédii/ ale spíše 

možnost, jak se zalíbit císaři a získat si tak i slábnoucí vážnost u poddaných. O to 

větší je jejich rozčarování, když jim rádce sdělí, že jejich dcera je naživu. Nedokáží 

se vyrovnat s touto novinou. Iuliana to komentuje slovy: "Zvykla jsem si na myšlenku, 

že naše drahé dítě nežije a nemám v úmyslu měnit svůj strašný osud nešt'astné matky ... ,<13 a 

Apolonin otec dodává: "Děsí mě myšlenka, že bych mohl přijít o císařův úsměv. Než 

abych ztratil císařův úsměv, to radši zemřu ... " a vzápětí dodává: ( ... ) "Rozhodli jsme se, 

že naše dcera je mučednice a mučednicí zůstane. Já chci být otcem mučednice.,,14 Ve svém 

zaslepení, aby nepřišli o císařův soucit a přízeň, donutí vlastní dceru k sebevraždě, a 

dokonce jsou rozzlobení, když Apolonia po vypití jedu zapomene zvolat, "ať žije 

císař." V závěru se dozvídají, že císař kvůli nečekaným povinnostem návštěvu jejich 

dvora odložil. Závěrečná replika patří knížeti: "Apolonia už není. Možná, že by bývala 

měla žít... Pánbůh nás pochopí. Nevyzpytatelné jsou Tvoje cesty, Bože ... ,d5 

Hra Knížecí hostina je tragédie, jejíž hlavním tématem je morální svoboda. 

Klíčovými momenty celé tragédie, jež odhalují skryté myšlenkové pochody hlavních 

postav jsou mučení nevolníků, kteří povstali v roce 178416 a návrat Apolonie, o níž 

se domnívali, že je mrtvá. V obou případech se roviny zcela převrátí, protože ze 

zločinců se současně stávají i oběti; oběti svého vlastního strachu ze smrti. 

Jelikož se jedná o tragédii, dal by se očekávat jistý patetismus v jednání i 

mluvě postav, to by ale nesměl být autorem Teodor Mazilu. Jeho protagonisté se 

13 Ibid. str. 130 "M-am obi~nuit cu ideea mortii scumpei noastre copile, eu n-am de gand sa-mi schimb 
destinul meu lngrozitor de mama nefericita ... " 
14 Ibid. str. 131"M-apuca groaza la gandul ca a~ putea pierde zambetul ímparatului. Decat sa pierd 
zambetul ímparatului, mai u~or mi-a~ pierde via!a ... " ( ... ) "Am stabilit ca fiica no astra e martira, 
martirií ramane. Eu vreau sa fiu tatal unei martire." 
15 Ibid. str. 136 "Apolonia nu mai exista. Poate ca ar fi trebuit sa existe ... Dumnezeu sa ne mai 
ín!eleaga. Incurcate sunt dile tale, DOaInne ... " 
16 V tomto roce se v říjnu vzbouřili nevolníci v Sedmihradsku proti šlechtě, která jim zvyšovala 
robotnické dávky. Hlavní postavy revolty byli Horea, Clo~ca a Cri~an. Povstání bylo feudály násilně 
potlačeno v únoru následujícího roku. 
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chovají spíše s brutálním cymsmem. Sadismus rodičů vůči nebohé dceři se jaksi 

vymyká počínání normálně smýšlejících lidí. Jeden z důvodů je Apolonin "hřích", 

jenž se podle nich zrodil během povstání nevolníků. Tímto domnělým prohřeškem si 

ospravedlňují své rozhodnutí, obětovat ji. Navíc jsou v tom utvrzováni i rádcem 

Neme~em. Další projev hraničící až se sadistickým potěšením je způsob, jímž Varga 

s Iulianou komentují týrání nevolníků. Jejich největším štěstím je dívat se na popravy 

z místa, jež jim všichni ostatní závidí. Podle Iuliany by byl mnohem vhodnější trest 

pro vzbouřence, nechat je oběsit, a proto odmítá sledovat mučení odsouzených. Její 

muž je jiného názoru, považuje lámání v kolem za mnohem působivější a pozorování 

celé "zábavy" za svou knížecí povinnost. Varga de facto představuje aristokracii jako 

společenskou třídu, která dává najevo svou přísnost a krutost ve chvíli, kdy jsou 

ohroženy její základní principy i samotná existence. 

Postavy představují stejně jako v komediích i v této hře jisté symboly, jimiž 

chce autor ilustrovat některé morální zásady. Když se objeví Apolonia, jejíž smrt 

Neme~ pouze zinscenoval, je to pro manžele nepříjemné až pobuřující překvapení. 

Mají pocit, že náhlým obratem situace by mohli přijít o vyjádření soucitu z císařovy 

strany, čímž by ztratili možnost upevnit si své společenské postavení. Jejich 

nelidskost brání jakémukoliv pokusu o nastolení normálního chování lidí, jimž se 

zachrání dítě považované za mrtvé. Řeči, jakými se snaží přesvědčit Apolonii, že už 

"neexistuje" a musí tedy nadobro zmizet, vrhají na oba rodiče hrůzné a 

odsouzeníhodné světlo. Tragično dostává úděsné tvary, rodiče zaslepeni vztekem 

používají strašlivé metody s krutým cynismem a bez jakýchkoliv ohledů. Původní 

nářky nad ztrátou dcery se přemění v ohavné argumenty, kterým nakonec Apolonia 

podlehne, i když ještě předtím tvrdě obžaluje násilí a ničemnost, jež její rodiče 

bohužel považují za zákon. 

Varga s Iulianou přemýšlejí o zločinu, komentují ho a kladou si různé otázky 

s cynickou až pobuřující upřímností, jako kdyby ho ani nespáchali. Celá diskuse 

probíhá v banálním duchu bez velkých výčitek svědomí. Pachatelé žádají po oběti, 

aby veškerou odpovědnost za čin vzala na sebe, a dokonce ho i vykonala. 
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Kolem celé tvorby Teodora Mazila a především o jeho divadelních hrách se 

v šedesátých letech vedly živé polemiky. Někteří v něm viděli druhého 

I. L. Caragiala 17, čemuž se tvrdě bránil. Jiní ho naprosto zavrhovali, našli se ale i 

mnozí, kteří ho srovnávali s Eugenem Ionescem. Stejně jako Caragiale i Mazilu ve 

své tvorbě poukazuje na protiklady a rozpory své doby. Hlavním cílem jeho satiry je 

nehodnověmost (neautentičnost), jež nepředstavuje jen poslední krůček ke lži, ale 

zároveň jde o vyjádření lidské hlouposti. Pokud je člověk omezený, nikdy nedokáže 

skutečně prožívat svůj život. Sám autor prohlásil, že má stejně velký strach 

z hlouposti jako ze smrti. K jednomu z autorových novátorských rysů v jeho 

divadelní tvorbě patří "upřímnost", s níž jeho hrdinové na sebe nevědomky 

prozrazují své neřesti. Pro Teodora Mazila se hloupost rovná nemorálnosti, kterou u 

svých postav považuje za účelnou, nikoliv vrozenou. Dramatik také kritizuje touhu 

zúročit a vytěžit co nejvíce z lidského "duchovního bohatství", jde o leitmotiv jeho 

divadelní tvorby, ale i krátkých próz, z nichž některé byly zdramatizovány, jiné se 

staly jádrem hry. 

Teodor Mazilu po sobě zanechal dílo plné idejí a filozofie. Snažil se, někdy 

až umíněně, jasně vyjádřit některé základní myšlenky; proto je možné se s určitými 

typy postav stejně jako situacemi setkat ve více hrách. Iordache jako by z oka vypadl 

Gogovi a podobně lze mluvit i o ženských rolích. V Hlupácích se objevuje jak 

démonická a temperamentní Ortansa, tak i manželovi zcela oddaná Clementina. 

Shodná dvojice se jistý způsobem vyskytuje i v Bláznivých pokrytcích, ovšem zde 

Camelia se Silvií mezi sebou nesoupeří, nýbrž navzájem spolupracují, aby společně 

zničili Iordacha. Dramatikovi hrdinové často neprocházejí nějakým osobním růstem 

nebo vývojem, jsou stejní od začátku až do konce, přesto v sobě mají určitou 

uměleckou sílu. Další důkaz toho, že velké talenty, jakým Teodor Mazilu bezesporu 

byl, mohou porušovat a bořit zažitá pravidla. Pro tohoto dramatika se pravda opírá o 

dva pilíře: inteligenci a lásku. Hlavním cílem jeho satiry, jak už bylo řečeno, je 

hloupost, dalším je zkáza druhého pilíře. Láska pro něj neznamená pouze opak 

podvodu, nýbrž i hlouposti a necitelnosti, jež zákonitě vedou ke lži. Podle něj 

17 Ion Luca Caragiale - nejznámější rumunský dramatik 19. století, jehož hry se hrají s velkým 
úspěchem dodnes. 
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neexistuje pravá láska, ale jen ta, která zůstane uchráněna před pošetilými 

zklamáními. Ješitnost všech těch lhářů, šarlatánů a poběhlic, s níž si chtějí vytvořit 

pomocí používaných klišé svůj sentimentální svět, je společným jmenovatelem pro 

všechny jeho hry. Jedna z nejsilnější stránek v Mazilově dramatickém textu je 

bezesporu charakteristika osob. Všudypřítomné komičnosti a někdy až absurdnosti 

dosahuje především mluvou a způsobem, jakým se postavy chovají. Autorovým 

hrám chybí epičnost, fabule v pravém slova smyslu, mnohem větší důraz je kladen 

zejména na dynamiku řeči. Samozřejmě, že jazyk má v divadelním umění důležitou 

úlohu a zvláštní sílu, ovšem u Teodora Mazila získává nadvládu. Postavy se hojně 

vyjadřují zažitými klišé, používají modelové fráze. Pro autora bývá velmi příznačné, 

že banální konverzace v mžiku sklouzne do rozhovoru na závažné téma, čímž se mu 

podaří překvapit diváka a zároveň udržet jeho pozornost. Tento přechod je téměř 

nepostřehnutelný. Postavy jsou schopné samy si zničit hromaděním otřepaných frází 

vlastní konvenčnost a říkat děsící pravdy. Dramatik se nepokoušelo ironická cvičení 

na určité téma, nýbrž o vážnou meditaci na zásadní témata kupříkladu o lidské 

povaze a existenci, jež jsou poznamenané banalitou a výsměchem. Mnohé jeho 

divadelní kusy končí smrtí nebo zničením hlavního hrdiny. Toto gesto je čistě 

symbolické v alegorické rovině, má být morálním ponaučením. Neustálý rozpor mezi 

zanikající citovostí a neúprosnou kritikou vyvolává napětí téměř v každé hře. 

Komika divadelního tvůrce bývá převážně trpká a krutá, zároveň inteligentní 

a překvapuje svou pravdivostí. Objektem jeho satiry nejsou neřesti, nýbrž ctnost. 

Neodhaluje hloupost, ničemnost a snobismus, ale kulisy počestnosti. Touha po ní se 

totiž stává nejdůležitějším motorem pro komičnost. Dramatikův úsměv se většinou 

stáhne do jakéhosi úšklebku, zabývá se lidským osudem v konkrétních liniích. Jistě 

není náhoda, že mnohé hry nazval "falešná tragédie", "tragikomedie", čímž 

připravuj e čtenáře či diváka na pravý smysl textu. 

Teodor Mazi1u byl obviňován z mizantropie. On ale pouze viděl lidi takové 

jací doopravdy jsou, bez příkras a střízlivě. Právě střízlivost s níž pohlíží na své 

postavy je důkazem jeho lásky a hlubokého zájmu o své hrdiny. 

Začátek her bývá většinou velmi klidný, postavy vedou banální rozhovory a 

mc nenasvědčuje tomu, že by se v průběhu děje mělo odehrát něco závažného. 
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Diváci nejprve sledují běžný vývoj vkusné komedie a až posléze jim je 

naservírována pravá! někdy krutá skutečnost. Autor tím chce zdůraznit možná 

zpočátku nevinně a roztomile vyhlížející provinění, jež ale mohou vést k 

bezvýchodným situacím a tím ke katastrofálním řešením. Komedie proto mívají 

převážně poněkud drsný závěr. 

Mazilův skepticismus je nedůvěrou spisovatele, jenž věří v život, v člověka a 

jeho schopnost řešit a překonávat nástrahy života. Dramatik tvrdí, že tragično 

znamená vzpouru proti osudu a lidskému postavení. Vzbouření může být nádherné a 

velkolepé, avšak vždy je poraženo. Komično naopak představuje snahu přijmout 

lidské postavení a pokusit se ho pochopit a překonat. Komika je vyjádřením vnitřní 

svobody jedince, touze po sebepoznání, zatímco tragika evokuje spíše pocit izolace a 

zavržení. Teodor Mazilu udělil komedii nejdůležitější očišťující poslání. 

Prostřednictvím své tvorby dokázal, že komedie má svou hodnotu a velké umělecké 

možnosti odrážet a rozebírat největší a nejzásadnější problémy lidstva, a tudíž ji 

nelze pokládat za okrajový žánr, jak tomu bývalo dříve v dějinách dramatického 

umění. 

Divadlo, jak sám řekl, patří mezi jeho pozdější lásky, když si uvědomil, jaký 

je to výjimečný lidský vynález. Jeho hlavní starostí bylo sledovat vnitřní pochody 

postav. 
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Dumitru Radu Popescu 

Tento rumunský prozaik, dramatik, publicista, scénarista a překladatel se 

narodil 19. 8. 1935 v obci Pau~ea (župa Bihor). 

Pochází z učitelské rodiny. Po třech letech studia všeobecného lékařství 

v Kluži přestoupil na filozofickou fakultu klužské univerzity. Po ukončení studií 

pracoval jako korektor, později redaktor v tamějším časopise Steaua (Hvězda), kde 

také v roce 1954 debutoval skicou s názvem O partidá de ~ah (Šachová partie). 

Přispíval i do bukurešťských literárních časopisů Gazeta literara (Literární noviny) a 

Lucea:ilirul (Hyperion). V roce 1981 přesídlil z Kluže do Bukurešti a o rok později se 

stal šéfredaktorem týdeníku Contemporanul (Současník). V období let 1981-1989 

zastával funkci předsedy Svazu rumunských spisovatelů. Po roce 1989 se na několik 

let stáhl do ústraní, ale poté začal znovu publikovat a psát. 

Jeho povídky vnesly na počátku 60. let do rumunské prózy originální pohled 

na současný venkov, zbavený jak tradicionalistické idealizace, tak ideologického 

schematismu. Lze zmínit například sbírky Umbrela de soare (1962, Slunečník) nebo 

Fata de la miazázi (1964, Děvče z jihu) atd. Vyvrcholením jeho povídkové tvorby 

jsou dozajista novely Dor (1964, Touha), tragický příběh ze současné vesnice 

zachycující rodinnou tragédii plnou vášní a spletitých citových vazeb, a Duois 

Anastasia trecea (1967, Čistá šla světem Anastasia), přenášející mýtus o Antigoně do 

vesnice na rumunsko-srbskou hranici za druhé světové války. Tato novela se v roce 

1979 dočkala i filmové podoby. V nove1istické tvorbě zpracovává nezvyklé náměty, 

nechává se inspirovat antickou mytologií, rumunským folklórem, cizí literaturou, 

novinovými články. Změna ve stylu psaní, které je především ovlivněné americkým 

spisovatelem Williamem Faulknerem nastává v jeho rozsáhlejší próze počínaje 

románem F. .. (1969). Próza pocházející z tohoto období vnesla do rumunské 

literatury nový někdy groteskní a absurdní, ale současně i moralizující pohled na 

nedávnou minulost a současnost. Romány jsou propojeny do souvislého cyklu 

prostřednictvím znovu se objevujících postava neodhalených kriminálních zápletek. 

Dalšími romány tohoto cyklu jsou Vanátoarea regalá (1973, Královský hon), Cei doi 

din dreptul Tebei (1973, Ti dva před horou Tebea), O bere pentru calul meu (1974, 

24 



Pivo pro mého koně), Ploile de dincolo de vreme (1976, Deště z druhé strany času) a 

Ímpáratul noilor (1976, Král oblaků). Následující cyklus se nazývá Via{a ~i opera lui 

Tiron B. (Život a dílo Tirona B.), jehož základním tématem je vztah mezi pravdou a 

spravedlností v dějinném rozpětí let 1940-1980 a zahrnuje romány Iepurele ~chiop 

(1980, Kulhavý zajíc) a Podul de ghea{á (1982, Ledový most). V polovině 

šedesátých let D. R. Popescu ukázal, že je nejen velmi talentovaným prozaikem, ale i 

skvělým dramatikem, i když se jeho hrám nedostalo tolik pozornosti, jakou by si 

zasloužily. Mezi Popescovy divadelní hry patří dramatický monolog Vis (1965, Sen), 

v témže roce vychází i Cezar, máscáriciul pirafilor (Cézar, šašek pirátů). Hra Ace~ti 

fngeri tri~ti (1969, Tito smutní andělé) byla oceněna cenou za nejlepší divadelní 

představení současné hry. V roce 1970 vycházejí časopisecky hry Maimu{a nudá sau 

rázboiul de la 8-10 (Nahá opice aneb válka od 8-10) a Luminile paradisului (Světla 

ráje). Během dalších let se kromě psaní esejů, literárních kritik a krátkých povídek 

věnoval i divadlu; mezi jeho nejznámnější hry patří: Piticul din grádina de vará 

(1973, Trpaslík z letní zahrady), Pasárea Shakespeare (1974, Pták Shakespeare), 

Rezervafia de pelicani (1983, Rezervace pelikánů) aj. Z roku 1982 pochází jeho 

sbírka básní s názvem Cáinele de fosfor (Pes z fosforu). Část jeho článků a esejů 

vyšla ve svazku Virgule (1978, Čárky). Dumitru Radu Popescu je i v současnosti 

velice plodným autorem. Věnuje se nejen psaní dramatických děl, poslední souhrnné 

vydání divadelních her mu vyšlo v roce 2002 pod názvem Dumitru Radu Popescu -

Teatru (Dumitru Radu Popescu - Divadelní hry), ale i románové tvorbě, např. Paolo 

~i Francesca # al treisprezecelea apostol (1996, Paolo a Francesca a třináctý 

apoštol), Sáptámána de miere (1999, Týden líbanek), Falca lui Cain (2001, Kainova 

čelist) či krátké próze, např. Actori la curtea prin{ului Hamlet (1999, Herci na dvoře 

prince Hamleta), Dumnezeu fn bucátárie (2000, Pánbůh v kuchyni) nebo esejům -

Complexul Ofeliei (1998, Ofeliin komplex). 

V průběhu let napsal i několik filmových scénářů, např. Fructe de pádure 

(1983, Lesní plody), Rochia albá de dantelá (1989, Bílé krajkové šaty), Turnul din 

Pilsa (2002, Věž v Pise) a zatím posledním je film Cincisprezece (2005, Patnáct), 

který režíroval známý rumunský režisér Sergiu Nicolaescu. 
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Tito smutní andělé (Ace~ti ingeri tri~ti) 

Hra o třech dějstvích vznikla v roce 1969, premiéra se konala 25. října téhož 

roku ve státním divadle v Targu-Mure~ a poté se hrála i v dalších městech po celém 

Rumunsku. 

Hlavními hrdiny tu jsou Ion, Marcu, Silvia a Petru. Menší role zde představují 

Ioana, Marcova manželka, Ionův otec a Cristescu. Děj se odehrává v současnosti. 

Na začátku prvního dějství se Silvia seznamuje s Ionem, jenž byl několikrát 

ve vězení za malé krádeže a výtržnosti. Ona nestojí o muže, který by ji miloval, ale 

jenž by jí nasekal v zimě dříví. On hledá ženu pro zachování rodu. Silvii se zdá Ion 

příliš naivní až hloupý, ale přesto je jím nadšená a chce si ho vzít. Sejdou se u ní 

doma, kde mu vypráví svůj životní příběh. V mládí milovala muže, v němž se 

zklamala a od té doby nikoho nemilovala. Jejich přítel Marcu je přijde pozvat na 

oslavu výročí svého jmenování, při té příležitosti mu Ion vyčte, že mu před lety 

ukradl jeho vynález a především čest. Od té doby už přestal mít jakoukoliv chuť 

něčeho dosáhnout. Poté, co ho obviní, že to byl on, kdo tenkrát Silvii zneužil, Marcu 

raději odchází. Silvia nařídí Ionovi, aby druhý den brzy ráno odešel, protože ona 

nestojí o milujícího, nýbrž o pracovitého a silného muže. Ion takový návrh zamítne a 

naopak slíbí, že zůstane tak dlouho, dokud Marca nezničí. 

Druhé dějství se stále odehrává u Silvie doma, tentokrát vypráví Ion o své 

nepěkném dětství. Matka mu brzy zemřela a otec se vzápětí oženil, neustále ho bil až 

přišel částečně o sluch. Když povyrostl, utekl z domova. Jeho vyprávění přeruší 

Petrova kamarádská návštěva. Ten se právě vrací od Ioany, Marcovy manželky. 

Svěřuje se Ionovi se svými taktikami při dobývání žen. Jakmile odejde, Silvia se 

přiznává, že Petru je tím osudovým mužem z mládí. Ona vždy svedla nějakého 

muže, Petru je jakoby náhodou přistihl a pak nešťastníky vydíral. Opustila ho 

v okamžiku, kdy ji prohrál v kartách. I Ion měl v mládí dívku, kterou nesmírně 

miloval a chtěl si ji vzít, ovšem poté co zjistil, že ho podvádí s jinými muži, změnil 

názor a pomstil se jí v den svatby. Před oltářem děvčeti řekl své rezolutní ne. Znovu 

je přijde navštívit Marcu a přemlouvá Iona, aby s ním jel do práce, kterou mu li nich 

v továrně zařídil. 
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Poslední jednání se nejprve odehrává na chodbě přede dveřmi do zasedací 

místnosti, kde se má řešit Marcovo obvinění. Silvia se pokouší lonovi vysvětlit 

Marcovu nevinu. Viděla ho nakupovat vobchodě, kde ale zapomněl u pokladny 

zaplatit skleničku s lihem, kterou si strčil do kapsy kabátu, protože se mu nevešla do 

košíku. To samé se snažila říci i rozčilené pokladní, jež i přesto zavolala policii. 

K místnosti přichází i Marcova žena loana. Žena po ostré výměně názorů s Ionem 

raději odchází. Načež Ion sdělí Silvii, že právě loana je žena, kterou si tenkrát odmítl 

vzít a Marcu byl onen muž, s nímž ho podváděla a za něhož se nakonec provdala. 

Silvia navštíví loanu doma a hovoří spolu o lonovi i Marcovi. Silvia si není zcela 

jistá, zdali lona miluje. loana se naopak přiznává, že svého muže už dávno nemiluje 

a z lona má strach, protože neví, co od něj může čekat. Marcu se vrací ze schůze, 

doma objeví kromě manželky i Petra, který se předtím snažil loanu přesvědčit, aby 

svého muže neopouštěla a nestěhovala se k němu. Zdrceného Marca netrápí nevěra 

vlastní ženy jako spíš důtka, kterou dostal za něco, co nespáchal. Ion se ho pokouší 

uklidnit. loana sdělí Marcovi, že už ho nemiluje a odchází od něj. Marcu říká lonovi: 

"Jsem strašpytel, Ione, kdybych nebyl strašpytel, byl bych mnohem chytřejší. .. načež Ion 

jen suše dodá: "A lepší člověk."18 

V posledním obraze přichází Cristescu k Silvii a lonovi se zprávou, že Marcu 

se oběsil, na to Ion reaguje slovy: "Nemohl zemřít nenápadně, zemřel jako krysa, 

pověšený za pásek, jako na výstavě ... Drzoun, i při umírání nadělal humbuk, aby na sebe 

upozornil, aby byl líbán a oplakáván.,,19 Ještě předtím Ion vyřkl podezření, že Cristescu 

je otcem Silvie, on vše rezolutně popírá. Silvii se též uleví, podle ní je lepší nemít 

otce, než vědět, že je hulvát. Ion vyzná Silvii lásku, ona ale jeho city neopětuje. Muž 

tedy odchází hledat dívku, která na něj zahalená jako nevěsta v bílém závoji někde 

čeká u okna s knížkou pohádek v ruce. Silvia zůstává sama, po chvilce vyndá ze 

skříně svatební šaty, závoj i věneček po mamince a s knížkou pohádek usedá k oknu. 

18In Popeseu, D. R. Aee;;ti í'ngeri tri;;ti. Kluž: Editura Daeia. 1970. str. 79 "Eu sunt frieos, Ioane, daea 
n-a;; fi frieos a~ fi mult mai de~tept. .. ( ... ) "Si mai om." 
19 Ibid. str. 88 "N-a putut sa moara diseret, tot ea un ;;obolan a murit, atámat de eurea, ea la 
expozi!ie ... Obraznie, a murit Iaeánd zgomot, sa fie luat in seama, pupat, pláns ... " 
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Autor se v této hře nechal inspirovat vyprávěním svého švagra lona o jeho 

bratranci, jehož osud se nadmíru shoduje s osudem hlavního hrdiny. Marcova 

neúmyslná krádež v obchodě se podle D. R. Popesca odehrála v Kluži. Dramatik vše 

shrnuje slovy: "Mohl bych dát i další příklady, které by potvrdily můj naprostý nedostatek 

fantazie. Všechny postavy této hry jsou reálné. Já jsem udělal jen to, že jsem je posbíral po 

cestách a přinutil je spolu žít, některým pro radost a jiným pro nelibost.( ... ),,20 

Hlavní hrdina Ion představuje nepochopeného a nenaplněného člověka. 

V závodě, kde nastoupil, zjišťuje, že jeho zásluhy jsou přijímány velice chladně a 

profitují z nich ostatní. Na výměnu zkušeností odjel místo něho Marcu, nad nímž 

držel ochranou ruku Cristescu. Důvodem této změny byly dva drobné delikty, za 

které byl přísně potrestán. To vše byl pouze následek lonova celého dosavadního 

života: již v dětství byl terorizován chamtivým, cynickým a surovým otcem, později 

se zklamal ve své snoubence a nakonec byl nepochopen nebo zrazen přáteli. 

V lonově životě se objevuje Silvia, stejně tak do jejího vstupuje Ion. Nějakou dobu 

se zdá, že se jejich život změní. Avšak k žádnému obratu k lepšímu nedojde, třebaže 

ona čeká na svého lona a on na svou Silvii. Není jim dopřáno být spolu. Závěr hry 

zůstává otevřený a záleží pouze na míře divákovy nebo čtenářovy představivosti, jak 

ho pochopí. Rozchod hlavních hrdinů sice proběhne, ovšem není jisté, zdali je 

definitivní. Možná se ještě skutečně nepotkali, ale hledají se a třeba se jednou 

najdou. 

Oba dva mají za sebou traumatizující minulost, která v nich zanechala jen 

těžko zahojitelné rány, na druhou stranu díky nim morálně vyspěli a změnili svůj 

postoj k životu i lidem. Protagonisté jsou prokurátory pravdy, s ohromným zájmem 

prozkoumávají každý "případ", nic z toho, co spadá do sféry týkající se pravdy, jim 

neunikne. Proto používají přímou, neokázalou, "nemorální" mluvu. Hovoří drsným, 

nikoli však vulgárním jazykem, jenž vychází z revolty, zároveň ale používají řeč 

plnou poezie pramenící z duševní čistoty, z mladistvé touhy po lásce a kráse. 

20 ln Rápeanu, Va1eriu. O antologie a dramaturgiei románe~ti 1944-1977. Bukurešť: Editura 
Eminescu. 1978. str. 424 "A~ putea da ~i alte exemp1e care sa confrrme Jipsa mea totala de fantezie. 
Toate personajele acestei piese sunt reale. Eu n-am Iacut altceva decát sa le adun de pe drumuri ~i sa 
le ob lig sa traiasca í'mpreauna, spre bucuria unora ~i spre nebucuria altora dintre e1e.( ... )" 
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Ion se vysmívá všemu, co ostatní považují za trvalé a samozřejmé. 

Dvojsmyslnost mu zpočátku slouží jako hlavní zbraň, díky níž může pozorovat a 

posuzovat reakce svých společníků a protivníků, a posléze je vystavit nemilosrdné 

palbě. Jeho výbuchy zuřivosti se zdají být vyvozené z určité módy rozšířené na konci 

sedmdesátých let. V této době vznikalo nonkonformní divadlo s inteligentními, 

rozhněvanými nebo znuděnými, zklamanými mladými lidmi, kteří svými 

protikladnými názory 1 postoji neustále vzdorují starším "moudřejším". 

Nespokojenost hlavního hrdiny pramení z nešťastného dětství a složitého dospívání. 

Z toho vyplývají i Ionovy drsné a bezohledné verbální výlevy. Ion není typickým 

kladným hrdinou; i on má své chyby, ovšem jeho lidskost zůstává neporušena. Byl 

ve vězení, pocítil bezpráví, zbabělost nebo nepoctivost od některých bližních, poznal 

nejrůznější lidi, upřímné i falešné v rozličných situacích. A možná právě proto tento 

člověk, jemuž život nic nezatajil, umí a možná i potřebuje někdy snít. 

Ion i Silvia patří ke generaci, pro kterou je těžké žít ve městě, ale i na 

venkově. Uvědomují si svou nepřizpůsobivost. Navíc společnost, do níž se dostávají, 

se z hlediska zvyků a návyků jeví velmi různorodá a "andělé", jak ostatně dokazuje 

jejich osud, se mohou rychle stát oběťmi lehkověrnosti. Tito smutní andělé jsou muž 

a žena, věčný pár. Oba měli ve stejnou noc tentýž sen, stali se z nich andělé. Lze říci, 

že jde o vyjádření jejich touhy po očištění, morální bezúhonnosti a společenském 

ospravedlnění. Ion i Silvia nasbírali během svého života pouze smutné životní 

zkušenosti, přesto neztratili víru ve změnu a nápravu, jsou si vědomi vlastního 

bohatého vnitřního světa. Ion pojmenovává věci pravými jmény a bez skrupulí, tak 

činí i Silvia, jejíž otevřenost je fascinující. Silvia předstírá malichernost, aby 

dokázala nabrat sílu a překonala vlastní pocit oběti. 

Autor se zabývá problémem cti a poctivosti, postojem člověka vůči sobě 

samému i vůči ostatním. Poukazuje na pokrytectví, jež se u některých jedinců stává 

nevědomky jejich přirozeností. Přejal shakespearovskou zásadu, že život je obrovská 

divadelní scéna, v níž každý člověk hraje určitou roli, protože divadlo je život. D. R. 

Popescu nevypráví, ale naopak pozoruje a upozorňuje na různé povahové stránky 

člověka. Hra zdánlivě působí smutně, nicméně je plná optimismu, vůli po zlepšení, 

smělé neoblomnosti i po umíněném odmítání jakéhokoli kompromisu. Věnuje se také 
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prastarému, složitému a věčnému tématu, lásce. "Tito smutní andělé obsahují mnoho 

myšlenek, různých situaCÍ, rozličných charakterů osob, jež autor rozvine a propracuje ve 

svých dalších dramatech.,,21 

Sen neboli Dámský valčík (Visul sau Damen-Vals) 

Popescova jednoaktová hra, kterou napsal v roce 1965 a publikovalo tři roky 

později, měla premiéru téhož roku v klužském divadle. Původně ji autor nazval Sen 

zimní noci (Visul unei nopti de iama). Hlavní a jedinou postavou je Silvia. Děj se 

odehrává v prádelně. 

Hrdinka této hry spí oblečená mezi schnoucím prádlem a koši plnými bílého 

suchého prádla v podzemní prádelně jedné budovy. Monolog, mluvený ze sna, je 

jakési rekviem za promaměný život, plný stereotypu a šedivých dnů. Protagonistka 

v jednu chvíli říká: "Slyším, jak brečí děti, jež jsem neporodila. Které ve mně zemřely. 

V mém zchátralém těle pláče jejich zardoušená duše. Kdo ještě pohladí uschlou lodyhu?,,22 

Její vzpomínky jsou vesměs smutné, i přesto jako by jim chtěla vzdorovat. Během 

svého vzpomínání zmiňuje osudy jiných lidí, jež ale i jí nějakým způsobem ovlivnily 

život. Umírá symbolicky, zadusí ji hromada prádla, do níž se zamotá při tanci a 

s písní na rtech, jelikož vzpomíná na svůj první ples, při němž se cítila šťastná a plná 

očekávání a nadějí. Hra Sen řeší otázku pasivity a závislosti. Hrdinka žije v jiném 

čase než v tom skutečném, má svůj vlastní svět. Je odříznuta od okolí, pouze ve snu 

je schopná se vzbouřit. Střetnutí s realitou ji ničí a znovu vrací do stavu netečnosti, 

rezignuje na jakékoliv úsilí opět získat ztracenou sebedůvěru. V monologu nejde o 

zpověď či hodnocení, spíše o vyjádření různých myšlenkových pochodů a vykreslení 

osobnosti člověka, jenž ztratil kontakt s realitou. Dramatikovou snahou bylo ukázat, 

že život odvrhne člověka, pokud se do něj nechce zapojit. 

21 In Diaconescu, Romulus. Dramaturgi romam contemporani. Craiova : Scrisul Romanesc. 1983. str. 
135 ,,Ace,$ti íngeri tri,$ti contine multe idei, situatii, caractere, tipuri de stari conflictuale ce vor fi 
dezvoltate ~i nuantate in dramaturgia autorului." 
22 In Popescu, D. R. Ace~ti ingeri tri~ti. str. 142 "Aud cum plang copiii pe care nu i-am nascut. Care 
au murit in mine. Pliinge in camea mea batrana sufletullor sugrumat. Cine o sa mai mangaie Ull vrej 
uscat?" 
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Dirigent (Dirijorul) 

Hra Dirigent vznikla o rok později nežli předešlá jednoaktová tragédie, na 

rozdíl od výše zmiňované nebyla uvedena v divadle. 

V této jednoaktovce vystupují různé osoby, které ale dramatik blíže 

nepředstavil ani nejsou uvedeny, jak obvykle bývá, před daným textem. Postavy jsou 

vylíčeny během hry a jsou pojmenovány zejména podle svého vzhledu, vystupují zde 

např. Pajdal (~chiopul), Zubáč (Dintosul), Dlouhán (Ínaltul), Holá bradka (Spanul). 

Protagonistou je houslista Nan, který je třináctým manželem Genevievy. Neméně 

důležitou úlohu v této jednoaktovce má Pán v pyžamu. Děj se odehrává 

v současnosti. 

Hra začíná babkou, která nesrozumitelně hovoří o hudebním nástroji. Svým 

cvičením na buben vzbudí Pána v pyžamu, jenž ji sprovodí ze světa. Chystá se ji 

vycpat pilinami a na pomoc si zavolá svou bývalou ženu, Genevievu. Postupně 

přicházejí číšníci, hrající ve volném čase na různé nástroje, a hledají dirigenta. 

Domnívají se, že nejlepší člověk pro tento úkol by byl manžel paní Genevievy, Nan. 

Nan se nikdy na scéně nezdrží dlouho, pokaždé probíhá jeho výstup beze slov, sem 

tam si něco zapíše do notýsku. Ostatní ho v jeho přítomnosti vychvalují a pokoušejí 

se ho přemluvit, aby se stal jejich dirigentem. Nan na jejich prosby a chvály 

nereaguje a vždy rychle odejde, to ostatní popouzí až zcela změní postoj vůči němu. 

Začnou ho pomlouvat a podezřívat: "Nanje velmi nebezpečný ... Není náhoda, že až do 

teď jsme znali jeho životopis ... Pohrdal veřejným míněním ... Kdo pohrdá veřejným 

míněním, ~lení nehodí se na dirigenta ... Chcete aby se nám dirigováním vysmíval? My o 

něm mluvíme, a on jde pryč ... Co dělá, kamjde?,,23 Navrhnou místo něj Pána v pyžamu, 

ani jim nevadí, že dotyčný nemá hudební sluch. Je pro ně přijatelnější člověk, jenž 

předstírá své dovednosti, než aby jimi opravdu oplýval. Nan se jim zdá podezřelý, 

protože příliš o všem přemýšlí a moc toho nenamluví, ovšem jakmile se vyskytne 

v jejich blízkosti, opět o něm mluví v superlativech. V jednu chvíli si Nan zapomene 

svůj notýsek na stole. Ostatní si ho všimnou a pustí se do čtení. K jejich velkému 

údivu jev zápisníčku zapsáno vše, co doposud řekli, o čem si právě povídají a 

23 Ibid. Str. 159 "Nan este un ins foarte pericu1os ... Nu intámplator pána acuma a avut autobiografia 
pe care i-o cunoa~tem ... A sfidat opinia publica ... Cine sfideaza nu-i bun de dirijor. .. Vreri sa ne ráda 
in nas, dirijándu-ne? Noi vorbim despre el, ~i el iese afara ... Ce face, unde se duce?" 
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v budoucnu řeknou. Dokonce v něm Nan popsal svou tragickou smrt. Na scéně se 

objeví Pán ve fraku, který má oblečený přes pyžamo a začne hudebníky dirigovat. 

Genevieva zjišťuje, že dirigentem není Nan až v momentě, kdy Dlouhán popisuje 

Nanovu smrt, přesně jak si ji sám poznamenal do svého notýsku. Muzikanti postupně 

přicházejí v různých kostýmech, kupříkladu venkovana, indoevropana atd. a Pán jim 

cpe piliny do úst, v závěru už jen zkouší zdali jsou dobře vycpaní. 

Tato absurdní hra je stručným pojednáním o poctivosti a důstojnosti, ale 

zároveň se stává parabolou obviňující malichernost a úzkoprsost. Hudebníci, kteří se 

objeví na scéně, nemají ani kapku talentu, ale pokoušejí se svůj nedostatek schovat 

za "dirigenta" ochotného zahrát s nimi vybranou partituru. Členové orchestru 

pociťují naléhavou potřebu opatrovnictví, ale současně i oni vyžadují ochranu a péči. 

Pokládají si tedy otázky týkající se Nanovy "loajality", která začíná být nedostatečná. 

Závěr hry, v němž se hraje i zpívá, zatímco dirigent - ve skutečnosti profesionální 

preparátor - cpe do muzikantů hobliny, se stává děsivější o to víc, že hudebníci 

nehrají nic jiného než finále Beethovenovy Deváté symfonie, apoteózu radosti. 

Autor se nechal inspirovat rumunským folklorem. Nanův osud, a především 

pOpIS vlastní smrti, nápadně připomíná úděl pastýře z balady Jehnička. V tomto 

případě je sice pasáček varován mluvící ovečkou, přesto se nedokáže podobně jako 

Nan postavit hrozícímu neštěstí, přijímá hrdě blížící se konec a svou smrt poeticky 

srovnává s uzavřením svazku s přírodou. Dramatik ve svém díle projevil úctu 

k lidem, kteří jsou zodpovědní, stateční a svůj úděl přijímají se vztyčenou hlavou. 

V současnosti se předpokládá a vyžaduj e logika ve všem, ve vztazích, vývoji, bádání, 

avšak ani absurdnost nelze přehlížet či směšně bagatelizovat. 

Trpaslík v letní zahradě (Piticul din gradina de vara) 

D. R. Popescu tuto hru vytvořil na přelomu roku 1971-1972 a vychází ze 

skutečné události, jež se stala v létě 1944. Nejprve byla uvedena v televizi, až pak 

vznikl divadelní scénář. Dramatik se inspiroval třemi podobnými případy, jež 

zpracoval v jeden příběh. Děj se odehrává na hradě přebudovaném ve vězení během 

druhé světové války. Jde o jednoaktovku, kterou lze rozdělit do tří částí nebo ji hrát 

vcelku. Toto rozhodnutí, jak poznamenává autor v úvodu hry, ponechává na 
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režisérovi. Hlavní hrdinkou je Maria, komunistka působící v ilegalitě, odsouzená 

k trestu smrti. Mezi další postavy patří stará zlodějka Sevastita, blázen Pasare, 

udavač Oprica Mititelu, poručík Miron David, generál Constantin lros, cikánka 

Zambila a další. 

Ve vězení JSou umístěni kromě různých kapsářů, lotrů a zlodějů i 

revolucionáři, u nichž chtějí jejich věznitelé potlačit víru v ideály. Popravy se tu 

provádějí každý den v zahradě vedle trpaslíka z porcelánu, jenž je jediným svědkem 

všeho, co se uvnitř hradu odehrává. Tuto zvláštní situaci nejlépe vystihne ředitel 

věznice Berceanu: "Nikdo neví, co se tu děje, kromě němého trpaslíka z porcelánu 

v zahradě nacházející se mezi květinami. Neslyší, nevidí. On je chlouba zahrady, její hlava, 

řídí ji, elegantní a mrtvý.,,24 Na řadu má přijít Maria, ovšem po lékařské prohlídce se 

zjistí, že je gravidní. Její poprava je odložena o devět měsíců. Nenarozené dítě 

nebylo odsouzeno, podle vojenského řádu má tedy právo žít. 

Poručík David i generál lros se pokoušejí několikrát od Marie vyzvědět jména 

spolupracovníků, s nimiž byla v kontaktu předtím, než ji zatkli a odsoudili. Chtějí se 

dozvědět i kdo je otcem dítětě, sama Maria to neví, poněvadž byla znásilněna 

několika muži. Mititelu, její bývalý spolužák z gymnázia, ji přemlouvá, aby řekla 

jména svých přátel a opět získala ztracenou svobodu. Maria odmítá něco takového 

udělat a naopak mu vyčítá jeho udavačství: "A jakou svobodu jsem ztratila pobytem ve 

vězení? Svobodu, že nemusím stát frontu na chleba? Že nemusím volit pitomce, nemusím 

říkat básničky v den narozenin jednoho koktavého krále?(. .. ) Svobodu, kdy člověk nemůže 

nic říct. Bát se vlastního telefonu, vidět v každém pošťákovi policistu a v každém opraváři 

plynu udavače jako jsi ty." 25 

Maria vysloví přání setkat se s knězem. Přichází popa Izidor a i on Jl 

přesvědčuje, aby vstoupila do kláštera a tím se zachránila. Takovému řešení hlavní 

hrdinka nevěří a zavrhne ho. 

24 ln Popescu, D. R. Teatru. Bukurešť: Cartea Románeasca. 1974. str. 166 ( ... )"Nimeni nu ~tie ce se 
intámpla aici-in afara de piticul din griídina. Acest mut de portelan. Aflat intre flori. Nu aude, nu vede. 
EI e fa1a gradinii, capuI griídinii, conduce gradina, e1egant ~i mort. "( ... ) 
25 Ibid. str. 175 "Ce libertate am pierdut venind in pu~carie? Libertatea de a nu face coada la paine? 
De a nu vota ni~te imbecili, de a nu spune poezii de ziua unui rege gangavit. ( ... ) Libertatea de a nu 
putea sa vorbe~ti nimic. De a te teme de telefonu1 din casa, de a vedea ln fiecare po~ta~ Ull politist, in 
fiecare instalator de gaz-un tumator ca tine." 
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Protagonistka porodí syna jménem Tidí. Cítí se bezmocná a sklíčená a s 

těmito svými pocity se svěřuje Pasarovi, jenž jí nabídne řešenÍ. Stačilo by Marii jen 

lehce stisknout hrdlo a ukončit její obavy. Maria dostane strach z takové smrti a 

přiznává se Pasarovi se svými obavami blížícího se konce. I přes tyto stavy úzkosti 

nedokáže zapomenout, že se nachází v letní zahradě s trpaslíkem po sazeným 

uprostřed květin. Posléze o svém definitivním odchodu mluví s Mititelem, jehož 

snaha o její záchranu se nezdařila. Ona jen podotýká: "Vlastně člověk zmizL Teď, 

podívej, vidím porcelánového trpaslíka, nebe a za den nic z toho už nebude existovat. 

Trpaslík už nebude, nebe už nebude, ty už nebudeš, jako by všechno zemřelo. Přitom to není 

pravda, vše zůstane a odejdu já. Je to hloupé, že člověk ani neumře na nějakou nemoc, 

naštvaný, že nefungují jeho unavené, opotřebované buňky. Ne, odejde mladý, a to mi 

nepřipadá hloupé, ale neuvěřitelné!,,26 Stará cikánka Sevastita přinese Marii naposledy 

ukázat Tica a zároveň jí slíbí, že se o malého postará až se dostane ven z vězenÍ. Noc 

před smrtí hovoří Maria s ředitelem věznice Berceanem o svobodě. Podle něj jsou 

opravdu svobodní jen ptáci ve vzduchu, kde mají i svou vlast, zatímco lidé ji mají na 

zemi. Načež mu hlavní hrdinka oponuje slovy: "Ta naše je v nás, vlast si neseme 

kamkoliv jdeme, kdekoliv milujeme, onaje naše zamyšlené zrcadlo.( .. .)"27 

Pasare přichází Marii utěšit a také poprosit, aby mu potvrdila, že ptáci létají, a 

když jsou opravdu šťastní, stanou se z nich lidé. Jakmile člověk zemře, je z něj opět 

pták. Maria mu jeho domněnku potvrdí, ovšem těsně před popravou dojde k závěru, 

že mu lhala, protože nikdy v životě se necítila šťastná. V závěru hry je žena 

zastřelena, ovšem nepadá k zemi, nýbrž symbolicky rozpřáhne ruce, jako by se chtěla 

vznést. 

Autor se pokusil vystihnout pocity a myšlenky člověka, jemuž zbývá pár dní 

či měsíců do konce života. Hrdinka dokáže vzdorovat krutému osudu, protože 

bezmezně věří v sílu a trvalost revolučních ideálů, pro něž obětuje svůj život. 

Všichni vedou s Marií psychologickou válku založenou na surovém donucování 

26 Ibid. str. 199 "De fapt, dispari. Acum, uite, vad piticul de porrelan, cerul, ~i peste o zi nimic din 
toate astea nu mai exista. Piti cul nu mai exista, ceru! nu mai exista, tu nu mai exi~ti, ca ~i cum toate 
astea ar muri. Si nu-i adevarat, ele rami.in, eu plec. E stupid ca nici macar nu mori de o boala, suparat 
ca nu mai funcrioneaza celule!e tale, c-au obosit, s-au uzat. Nu, pleci ti.inar- ~i asta nu mi se pare 
stupid, ci de necrezut!" 
27 Ibid. str. 210 "A no astra e ln noi, patria o ducem cu noi oriunde mergem, oriunde iubim, ea e 
oglinda noastra gi.inditoare( ... )" 
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(poručík David), sadistické rafinovanosti (ředitel věznice Berceanu, kněz 1zidor) 

nebo na klamném soucitu (Mititelu). Avšak hrdinka projevuje obdivuhodnou morální 

sílu, kterou čerpá ze svých neochvějných zásad. 

Generál 1ros i Pasare jsou na stejné straně barikády spolu s Mititelem nebo 

poručíkem Davidem. Avšak nesdílejí stejné morální ani ideologické krédo svých 

nadřízených, jen si vybírají pro ně nejpřijatelnější možné řešení, přiměřené jejich 

nejistému postavení. Radši pracují ve vězení a doufají v lepší osud, než by bojovali 

v nespravedlivé válce. Pro oba se tato volba stává trýznivou noční můrou, protože si 

uvědomují své morální selhání: "Zametám a umývám krev zbylou na kamenech."(Pasare) 

"Já jsem ten co velí "pal!", slečno. A jelikož jsem starý a ostatní jsou ve válce, a protože 

potřebuju chleba, velím. A brečím, a je mi to líto, ale velím."(Iros)28 Podobné postavy, 

k nimž lze přiřadit i těhotnou cikánku Zambilu a starou zlodějku Sevastitu, se 

podílejí na konfliktní situaci v dramatu, znázorňují opaky záporných postav. 

Představují neškodné bytosti, které však zmírňují utrpení hrdinky. Jednou z nich je 

Pasare, nevinný blázen, jenž věří v existenci lidí s křídly, s lidstvem schopným létat. 

Maria se pro něj po smrti přemění v ptáka. Naopak symbolem agresivního a 

primitivního myšlení, brutality a bezohlednosti je poručík David. Použije jakéhokoli 

způsobu, aby dosáhl svého cíle. Poslední noc před popravou chce od Marie získat 

nějaké informace, předstírá tonutí jejího dítěte, přičemž jde o smotané hadry 

vypadající jako novorozeně. 

Hrdinka se postupně setkává s rozličnými prototypy lidské povahy, jež 

posilují její víru. Upevňováním svého neoblomného postoje dokáže zmást 

protivníky. Maria se stává jádrem, které přitahuje neodolatelnou silou, a zároveň 

vyzařuje ohromující morální energii. Kolem sebe má cynický a podlý svět ztvárněný 

sešlým a slabošským ředitelem věznice, krutým poručíkem, knězem neschopným 

kohokoliv přesvědčit, zakomplexovaným agentem bezpečnosti. Až do své smrti je 

neustále sledována. Svými gesty i mluvou se na hony vzdaluje známému pojetí 

kladné postavy, jež se bije pěstmi v hrud' a proklamuje různá hesla. Protagonistka 

neskrývá svůj strach ze smrti, i o budoucím světě mluví tichým a melancholický 

28 Ibid. str. 141 "Matur ~i spal sangele ramas pe pietre" (Pasare) a Str. 181 ( ... )"Eu sunt cel care 
comanda "foc", domni~oara. Si fiindca sunt batran ~i altii sunt in razboi, ~i am nevoie de-o paine, 
comand. Si plang, ~i-mi pare rau, dar comand."(Iros) 
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hlasem. Její velkou nadějí zůstává dítě, přestože bylo zplozeno hrůzným činem. 

Maria do něj vkládá nezdolnou naději čišící z mateřské hrdosti. Doufá, že syn 

převezme její ideály a pomstí matčinu smrt. 

Trpaslík v letní zahradě obsahuje prvky moderní tragédie. Neustále zde 

dochází ke střetu mezi dobrem a zlem, životem a smrtí, mezi těmi, kteří zastupují 

podstatu života a obhajují ho, a těmi,jež ho svou existencí a činy popírají. Na jedné 

straně stojí pravda, víra, pochopení, síla, láska, a na té opačné represe, snaha zakrýt 

brutální praktiky. Hra pojednává o pravdě, obětech, lidské existenci, povinnosti 

bojovat za nějakou věc, za určitý ideál. 

Cézar, šašek pirátů (Cezar, mascariciul piratilor) 

Dumitru Radu Popescu napsal tuto delší absurdní jednoaktovku v roce 1968. 

Komedie má navíc dva podtitulky: Capcana (Past) neboli Cine índrazne$te sa 

verifice daca fmparatul are chelie falsa (Kdo se opováží ověňt zdali má císař 

falešnou pleš). Děj se odehrává na pirátské lodi. Hlavní postavy představují Cézar a 

Kapitán. Menší role vytvářejí Kůže (Piele), který umí vše napodobit a téměř po celou 

hru štěká jako pes, Ona (Dánsa), piráti Tlusťoch (Grasul), Neduživec (Slab) a ostatní 

koňstníci. 

Piráti věší na lodi své zajatce. Na řadu pňjde muž, jenž začne vést plamenné 

řeči o své budoucnosti a snaží se pňhlížející padouchy přesvědčit, že jednou bude 

římským císařem. Kapitán korábu takovému povídání nevěří, zajatec mu ale pňpadá 

zábavný, a tak si z něj udělá svého šaška. Vězeň pokračuje ve vyprávění a všechna 

data a události (jeho smrt, zmínka o vyhraných bitvách, použití různých citátů) 

přesně odpovídají kariéře a životu slavného Julia Cézara, vládci Římského impéria. 

Samotný vypravěč posléze prozradí svou pravou totožnost. 

Cézar všem pňkáže, aby si udělali kostýmy a masky vepřů. Chce, aby sehráli 

divadelní hru s názvem "Cézarova smrt". Kapitánovi je pňdělena hlavní úloha, do 

níž se vžívá velmi rychle. Hlavní iniciátor tohoto představení není spokojen se 

závěrečnou scénou a rozhodne se ji sám předvést. Nyní dochází k vysvětlení oněch 

dvou podtitulů. Cézar je vyplacen značnou sumou peněz. Protagonista je tedy 

propuštěn na svobodu. Po jeho odchodu piráti zjišťují, že padli do léčky. Kolem 
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dokola jsou obklíčeni loděmi a na jedné z nich se nachází Cézar. Vrací se k nim a 

hodlá splnit slib daný pirátům. Postupně je věší. Dojde řada i na kapitána, jenž se 

začne chovat a mluvit jako Cézar, nakonec to o sobě začne i tvrdit. Podaří se mu 

vyprovokovat pravého Cézara k opětovnému sehrání závěru hry, kterou předtím 

spolu zkoušeli. Cézar je zaslepen pýchou a nadutostí. Mylně se domnívá, že 

svrchovaná moc se rovná absolutnu, a tudíž se mu nemůže nic stát. I přes varování 

jediné ženy na palubě a své dočasné milenky souhlasí s Kapitánovým návrhem. 

Přehraje se zmíněná scéna a pravý Cézar je vskutku zavražděn. Kapitán ho nahradil a 

navíc i morálně porazil jeho vlastními argumenty a obhajuje se slovy: "Já jsem Cézar! 

Neboť Cézar, o němž ty mluvíš, zemřel! Nebyl svobodný člověk! Proto zemřel. Byl otrokem 

svého osudu, bitev, které měl vést, žen, jež měl milovat, on byl nástroj! Tudíž Cézar ani 

neexistoval jako člověk. Byl pouze nástrojem svého osudu. A já jsem odstranil tento 

prostředek, abych zachránil Cézara, abych zachoval myšlenku s názvem Cézar!( ... ),,29 

V tento moment autor vyčerpal historická fakta, která posloužila k vykreslení 

následující fáze děje. Moc se následně stává bizarní a směšná. Nový Cézar ohromí 

své poddané. Nejbystřejší z nich si plným právem položí otázku, zdali je to další 

nová hra, kterou musí hrát. Piráti jsou ovšem také jen obyčejní lidé a nejsou ochotni 

přijmout tyranii druhého Cézara. Ten je zabit v pořadí třetím Cézarem, z něhož se 

vyklube jiný pirát (Neduživec) toužící po moci a slávě, ztvárňující podlého intrikána 

těžícího z nastálé situace. Vojáci odvádějí Kapitána na popraviště: ,,( ... ) Začíná éra 

herců. Roli ovečky, roli tyrana může hrát více lidí. Neduživec mě porazil mými vlastními 

zbraněmi.3o Jeden z pirátů je poněkud zmatený, kdo je skutečný Cézar, načež mu 

Tlusťoch odpoví: "To není důležité. Možná že Cézar ani neexistoval a existovat nebude, 

jen budou stále lidé se jménem Cézar.,,31 Žena okamžitě pozná, že pravý Cézar je mrtev, 

29 ln Popescu, D. R. Ace~ti ingeri tri~ti. str. 228 "Eu sunt Cezar! Caci Cezar despre care vorbe~ti tu a 
murit! EI nu era un om liber! De-aceea a murit! EI era robul destinului sau, al bataliilor ce trebuia sa le 
duca, ale femeilor pe care trebuia sa le iubeasca, el era o unealta! Deci Cezar nici n-a existat ca om. A 
existat doar ca unealta destinului sau. Si eu am suprimat aceasta unealta, ca sa-l salvez pe Cezar, ca sa 
salvez ideea care se nume~te Cezar! "( ... ) 
30lbid. str. 231 ,,( ... ) Íncepe era actorilor. Rolul oitei, rolul tiranului pot fi jucate de mai multi in~i. 
Slabul m-a invins cu propria mea arma." 
31 Ibid. str. 231 "Asta n-are importanta. Poate ca Cezar nici n-a existat ~i nu va exista, vor fi doar ni~te 
in~i care mereu se vor numi Cezar." 
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a dochází k závěru: "Cézar bude žít pořád, zločin, inteligence, tyranství, spravedlnost. .. 

C ' v , k' ,,32 ezar pouze zrnem a tera. 

Kdyby hra pokračovala, pravděpodobně by byl i Neduživec zavražděn. 

Autorova hlavní myšlenka tkví v názoru, že nikoliv osobnosti určují dějiny, nýbrž 

historie vytváří své hrdiny. Cézar, šašek pirátů představuje určitou dramatikovu 

troufalost, protože si pro pokus o demytizaci vybral postavu Julia Cézara. Pro mnohé 

tato historická postava znázorňuje hrdinu v pravém slova smyslu, bystrého a 

odvážného člověka, jenž si obdivuhodnými organizačními schopnostmi i jinými 

cnostmi získal úctu a respekt svých současníků i následovníků. Ovšem Popescu 

nenapsal komedii o Cézarovi, slavném vojevůdci, ale o člověku, jenž by jím chtěl 

být. Tento muž věří ve vlastní velký, nezvratný osud. Zpočátku je šaškem pirátů, 

poté jejich pánem, pro některé z nich i katem, až se nakonec stane obětí bezmezné 

víry ve svůj budoucí úděl. Cézar, hrdina hry, je zavražděn, avšak zůstává jeho 

přesvědčení, jehož se okamžitě ujímají ne jeden, ale hned dva náhradníci. Oba jsou 

omámeni možností získat moc. První opravdový Cézar, dětinsky věřící v osud, ještě 

oplýval kladnými vlastnosti, leč je zabit a nahrazen hrubiánem, Kapitánem pirátů, 

jenž je následně popravený intrikánem, Neduživcem. Až tento poslední "Cézar" ví, 

že beze zbraní se nelze stát slavným vojevůdcem. 

Mnoho Popescových her se odehrává v současnosti a jsou nepochybně 

napsané s úmyslem znevážit rutinní návyky a upozorňovat na zvláštní formy 

ponižování. Autor se vyhýbá jakýmkoli mravoučným závěrům. Nenabízí ani 

nevytváří kladné hrdiny nebo vzory, před nimiž by se skláněl. Jeho postavy jsou 

převážně obyčejní lidé s nevšedním osudem, se kterým se snaží poprat dle vlastních 

možností a schopností. Chtějí se dobrat pravdy a získat vnitřní rovnováhu. Téměř ve 

všech hrách D. R. Popesca jsou postavy zastiženy v určité etapě svého života, 

rozhodnuté bojovat za pravdu. Autor vytvořil pokaždé velmi silné jedince, kteří 

během hry procházejí vývojem a jsou schopni a ochotni vést boj za své ideály 

(Trpaslík v letní zahradě, Tito smutní andělé). Ve svém dramatickém díle Popescu 

32 Ibid. str. 231 "Cezar va trai mereu, crima, inteligenta, tirania, dreptatea ... Cezar doar i~i va schimba 
actorul." 
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hledal inspiraci také v historii, legendách a mýtech. Např. postava Julia Cézara ze 

hry Cézar, šašek pirátů, kde použil základní biografická data římského vládce, 

k nimž navíc vytvořil paraboly o síle osudu a fascinaci hrdiny k vlastnímu údělu. 

D. R. Popescu ve svých hrách také často použil pro místo konání děje uzavřený 

prostor. Ať je to vězení ve hře Trpaslík v letní zahradě, jež je nedobytnou pevností, 

stejně jako loď z Cézara, šaška pirátů nenabízející žádnou možnost úniku. Ve Snu se 

zase Silviin monolog o promarněném životě odehrává v prádelně. V takovém 

prostředí lze totiž předpokládat mnohem větší pravděpodobnost vzniku vypjatých 

situací, jež často vedou i k překvapujícímu řešenÍ. Autor se pokusil vystihnout 

chování, myšlenkové pochody i pocity lidí, kteří se ocitnou v nepříznivých 

podmínkách. 

Dramatik vytváří nespočet možných situací, které různě kombinuje a rozvíjí, 

aby docílil hodnověrnosti, vybírá si mezní situace, výjimečné duševní stavy, 

vyostřené mezilidské vztahy a konflikty. Mezi vlastnosti, které dělají Popescovy 

hrdiny věrohodné a silné, patří jejich umění důstojně a se ctí prohrávat. "Divadelní 

tvorba D. R. Popesca se podobá přívalu vody, jež s sebou bere lidi, skutky, události, jak to 

činí sám život, aniž by bylo zachováno předtím vytyčené a přesně ohraničené koryto.,,33 

Konflikty nezačínají v bodě A a nekončí v bodě Z. Repliky často autor nedokončí a 

použije v závěru odpovědi pouze tři tečky. Netvoří dialogy, obrazy a situace, raději 

se snaží přirozeně zaznamenat tok života, čímž nabízí lidem na scéně velké možnosti 

při ztvárnění dané postavy či situace. Dramatický děj není pouze příběh, nýbrž 

úryvek z historie. I hra ze současnosti patří do dějin a naopak historická hra je 

mnohdy velmi současná. Někteří hrdinové si uvědomují svou zodpovědnost při 

vytváření dějin. Jiní ji ztrácejí ignorováním historického procesu, který se přes ně 

nelítostně přežene a rozdrtí je. Jejich osud se stává bajkou, jejíž zašifrované mravní 

ponaučení je třeba hledat. Všechny jeho hry nutí k zamyšlení a vyvolávají mnoho 

otázek, ale nikoli takové, na něž lze okamžitě odpovědět. Tím nejdůležitějším, čím se 

autor ve své nejen divadelní tvorbě zabývá, je lidskost, jíž rozumí důstojné a 

zodpovědné chování v různých životních situacích. 

33 In Baleanu, Andrei. Arta transfigurarii. Bukurešť: Editura Eminescu. 1983. str. 42. "Teatrullui 
Dumitru Radu Popescu se aseamana unui torent care duce cu sine oameni, fapte, intamplari, a~a cum o 
face insa~i viata, rara a respecta o albie dinainte trasata, precis delimitata." 
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Nejen Dumitru Radu Popescu, ale i ostatní autoři se zabývali a poukazovali ve svých 

dílech na základní morální problémy v současné době. Tento dramatik se snažil 

upozorňovat na deformaci lidského charakteru a mravní poklesky člověka hořkou 

ironií a přímými jasnými námitkami a postřehy. Dramatický žánr nabízí odlišné 

možnosti pro vyjádření autorových názorů a myšlenek nežli próza. Úspěšný prozaik 

tohoto potenciálu využil se záměrem, co nejvíce zapůsobit na diváka a donutit ho 

k přemýšlení a reflexi. Rumunská dramatická tvorba získala díky Popescovým hrám 

další osobité pojetí současné společnosti, mezilidských vztahů atd. 
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Marin Sorescu 

Narodil se 19. 2. 1936 v Bulze~ti (župa Dolj) a zemřel 8. 12. 1996 

v Bukurešti. 

Je známý především jako básník, ale též se zapsal do povědomí lidí svou vynikající 

divadelní tvorbou. Dále se věnoval próze a esejistice. 

Pocházel z rolnické rodiny z Olténska. V roce 1960 ukončil filologické 

studium na univerzitě v Jasech. Během let 1960-1966 pracoval jako redaktor 

časopisu Luceararul (Hyperion) a dramaturg animovaného filmu. V časopise Viata 

studenteasca (Studentský život) debutoval v roce 1957 sbírkou básnických parodií 

Singur printre poefi (Sám mezi básníky), která mu knižně vyšla o sedm let později. 

Řídil časopis Ramuri (Obory) vycházející v Craiově a stejnojmenný literární 

kroužek, v němž podporoval nové talenty. Po revoluci v roce 1989 získal doktorát 

z rumunské literatury na Bukurešťské univerzitě. Byl ředitelem nakladatelství a 

prvním šéfredaktorem rumunské verze revue La Lettre Internationale (Mezinárodní 

list). Tři roky po převratu se stal členem Rumunské akademie. V letech 1993-1995 

zastával funkci ministra kultury. 

Patří do tzv. generace šedesátých let, která se snažila o obrodu rumunské 

poezie po letech schematismu a socialistického realismu. Jeho originální poetika se 

projevila ve své charakteristické podobě již ve sbírce Poeme (Básně) z roku 1965 a 

dále se rozvíjela i ve sbírkách Moartea ceasului (1967, Smrt hodin), Tinere!ea lui 

Don Quijote (1968, Mládí Dona Quijota), Tu§i!i (1970, Zakašlejte) a další. Svou 

poezii obohatilo nový registr ve sbírkách La Lilieci I-IV (1973-94, V Lilieci), kde se 

pokusil o zpracování tradičního námětu olténské vesnice netradičními prostředky 

demytizace a neobrazného vyjadřování. V posledních básnických sbírkách se 

zabýval především vážnou společenskou a existenciální meditací - Poezii alese de 

cenzura (1991, Básně vybrané cenzurou), Traversarea (1994, Na přechodu). 

V době, kdy již byl uznávaným básníkem, představil se Marin Sorescu také 

jako autor divadelních her: Iona (1968, Jonáš), Paracliserul (1970, Kostelník), 

Matca (1976, Koryto řeky), jež jsou zahrnuty v trilogii Setea muntelui de sare (Žízeň 

solné hory), jimiž se budu podrobněji věnovat ve své práci. Tyto hry se zabývají 
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zejména posláním člověka na zemi, jeho vztahem k okolnímu světu. Podobně 

filozofický ráz má i pozdější Sorescova hra Pluta meduzei (1980, Plující medúza), 

zatímco Exista nervi (1968, Nervy jsou) nese známky absurdního divadla. Napsal i 

dvě historické hry A treia feapa (1971, Třetí popravčí kůl) a Raceala (1976, 

Nachlazení), kde se věnuje především historické postavě Vladu Tepe~ovi. Mezi jeho 

další jeho dramatická díla patří např.: Lupoaica mea (1966, Moje vlčice) nebo Varul 

Shakespeare (1988, Bratranec Shakespeare). 

Marin Sorescu není příliš známý jako prozaik, přestože vytvořil dva romány Trei 

dinfi din fafa (1977, Tři přední zuby) a Viziunea vizuinii (1982, Vize doupěte). 

Věnoval se i esejistice, vybíral si především kulturní a umělecká témata, které jsou 

obsaženy ve sbírkách Teoria sferelor de influenfa (1969, Teorie sfér vlivů), lnsomnii 

(1971, Nespavost), Starea de destin (1976, Stav osudu) ajiné. 

Jonáš (Iona) 

Tato divadelní hra patří bezesporu mezi nejznámější Sorescova dramata. 

Měla úspěch nejen v Rumunsku, ale i v Evropě. Vznikla v roce 1965, publikována 

byla o tři roky později, a v témže roce se konala i její premiéra v Malém divadle 

v Bukurešti. Poté se hrála v Paříži, Freiburgu, Curychu, Szegedu, Bernu, Kodani a 

dalších evropských městech. Všude vyvolávala podnětné diskuse o možném dalším 

směru v divadelním umění. 

Hra je součástí trilogie Žízeň solné hory, kam spadá kromě Jonáše i Kostelník a 

Koryto řeky. 

V tragédii složené ze čtyř obrazů je hlavní a jedinou mluvící postavou rybář 

Jonáš. Dále zde vystupují další dva rybáři, kteří se ale na scéně objeví jen párkrát a 

po celou dobu svého výstupu mlčí. Jde o monolog člověka, jenž se nachází v mezní 

situaci. Rybaří přímo v tlamě obrovské velryby, kterou je posléze pohlcen. Ironie 

jeho osudu se stává předmětem dialogu se sebou samým s četnými narážkami na 

lásku, osud, lidskou solidaritu, utrpení, samotu, poznání atd. Jde o způsob mluvy, jejž 

Sorescu zcela převezme i ve své další hře Kostelník a částečně i v díle Koryto řeky. 

Poté co Jonáš zjistí, že se nachází v břiše kytovce, snaží se dostat ven. Rozpáře ho, 

ale nedostane se z něj pryč, nýbrž skončí v dalším žaludku ještě větší velryby. Ve 
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čtvrtém obraze se mu zprvu zdá, že opravdu vidí nebe. Nakonec si ale uvědomí, že 

obloha by mohla být břichem dalšího kytovce. V beznaději dojde k závěru, že se 

vydal špatným směrem, a nožem si rozpáře vlastní břicho. 

Sorescu se ve své hře inspiroval stejnojmennou biblickou postavou. Jonáš byl 

starozákonní prorok, jenž je známý svým příběhem o útěku před Bohem. Aby 

nemusel uposlechnout božího slova, uprchl na moře, při bouři byl však na vlastní 

žádost námořníky vhozen do moře, kde ho spolkla velká ryba. Po třech dnech ho 

velryba na boží příkaz vyplivla zpět na souš. Marin Sorescu převzal pouze námět, 

jímž je muž spolknutý obrovskou rybou, dál však osud Jonáše zpracoval zcela 

osobitým způsobem. Izolovaný a odcizený od ostatních si rybář Jonáš pokládá 

otázky týkající se osudu a poznání. Nachází se v tlamě obrovské ryby, aby postupně 

zjistil, že byla pohlcena jinou, ještě větší. Jonáš se snaží rozříznout nožem do břicha 

kytovce okno, ale jen se dostane do další ryby. Tato činnost se opakuje tak dlouho, 

až protagonista dojde ke skličujícímu závěru, že obzor vypadá ,jako rybí břicho", 

"nekonečná řada břich", "jako okna udělaná jedno vedle druhého". Autor dokazuje 

svou schopnost filozofovat pomocí obrazů a docílit tak paradoxního jevu. Okna, 

která jsou symbolem průhlednosti, se nakupením stávájí zcela neprůsvitná. V 

měchýři chce Jonáš poslat svým bližním dopis, ale z nepozornosti na něj šlápne a ten 

praskne. Poté medituje o smyslu života: "Čtvrtinu života ztrácíme hledáním 

souvislostí, vytvářením vztahů. Všelijakých vztahů. Hledáme vztahy mezi 

myšlenkami, mezi motýly, mezi věcmi a prachem. Všechno kolem nás tak rychle 

ubíhá, ale my stále jen hledáme vztah mezi podmětem a přísudkem. Musíme nechat 

životu volný průběh, brát ho, jak přichází a přestat se pokoušet o vztahy, které 

neobstojí. Od chvíle kdy říkám jen tak do větru slova, jak mi přijdou na jazyk, mám 

pocit, že se mi vracejí zpátky nejkrásnější léta mého života.,,34 

Toto vyjádření lze pokládát za jedno z klíčových v celé hře, protože 

pokračuje v hrdinově rozkolísanosti mezi zklamáním a sžírající touhou po pravdě a 

34 In Sorescu, Marin. Ie~irea prin cer. Bukurešť: Editura Eminescu. 1984. str. 43 "Un sfert de viata í'l 
pierdem racand legatura. Tot felul de legaturi mtre idei, fluturi, mtre lucruri ~i praf. Totul curge a~a de 
repede ~i noi tot mai facem 1egaturi intre subiect ~i predicat. Trebuie sa-i dam drumul vietii, a~a cum 
ne vine exact, sa nu mai incercam sa facem legaturi care nu tin. De cánd spun cuvinte rara ~ir, simt ca
mi recuperez ani frumo~i din viata." přel. Jitka Lukešová, 1969,1995. 
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jistotě. Neustálá Sorescova hra s replikami se stává páteří dramatu. Jonáš se nesnaží 

dosáhnout poznání zoufalým a neustálým křikem, jelikož chápe, že ustavičný strach 

není vždy klíčem k proniknutí do jádra věcí. Postupně si uvědomuje, že není úniku, 

během hry zvážní a ve čtvrtém obraze se s ním shledáváme jako se zestárlým mužem 

s bílými vousy. V závěru uznává, že je těžké být sám a že i dosavadní směr cesty byl 

špatný. Pokusí se tedy ještě jednou dostat na světlo opačným směrem, tím že si 

rozpáře vlastní břicho. Hlavní hrdina se stává obětí náhody. Boj se smrtí je jeden 

z hlavních témat této hry, ostatně velmi oblíbené u existencialistů. Ovšem Sorescu 

nepřijímá osud jako nevyhnutelnost, nýbrž mění hrdinovo vzbouření v řešení. 

Přestože je Jonáš pohlcen velrybou, dál bojuje, nepřipouští si nastálou vážnou situaci 

a raději obšírně hovoří o běžných lidských obsesích, o lásce, vývoji, konfliktech mezi 

generacemi, denní nudou. Zároveň se domnívá, že láska by si měla zachovat svou 

neuchopitelnost. Veřejně projevovat city a snažit se do nich zaplést i své bližní,vede 

k odcizení a k degradaci skutečných emocí. Marin Sorescu dává osudu jasnou 

podobu. Všechny Jonášovy pokusy směřují i k myšlence, že člověku je předurčen 

jeho osud a právě dramatické snahy vyvrátit tuto domněnku vyvolávají u lidí děsivý 

neklid. U protagonisty vychází čím dál tím jasněji najevo rozpor mezi myšlením a 

činem, mezi "Jonášem, jenž se vydal správným směrem" a "Jonášem, který si spletl 

cestu. Pokus o únik končí hrdinovým harakiri. 

Jde ale opravdu o sebevraždu? Konec hry byl mnohokrát diskutován. Je 

možné na něj pohlížet jako na vysvobození nebo též znovuzrození. Jonáš se ocitl 

uprostřed oceánu plného nejistot, znovu nalezne svojí identitu, jméno, čili symbol 

člověka. Lidský osud lze chápat jako cestu a povinností člověka je neustále svému 

údělu vzdorovat a bojovat s ním. 

Hra Jonáš má povahu dramaticky zpracované filozofické eseje obsahující 

nádherné metafory. Jedna z nich představující život pohlcený obrovským kytovcem 

symbolizuje obecnou existenci. Hrdina-člověk urputně bojuje s biblickým tvorem, 

aby mohl opět spatřit slunce, přemůže obra, ale to nestačí, musí bud' porazit nebo 

ovládnout i sám sebe. 

Pro rumunské divadelní umění Jonáš znamenal především jeden 

z rozhodujících momentů při obnovení dramatické formy, ale rovněž změnu v 
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obsahu. Po určité přestávce se ukázalo, že rumunská literatura je znovu schopná 

nabídnout hlubokou filozofickou meditaci prostřednictvím dramatu. Nastává 

šťastnější a plodnější období rumunské divadelní tvorby, vznikají odvážnější a 

různorodá díla. 

Kostelník (Paracliserul) 

Tato hra složená ze tří obrazů, je součástí trilogie Žízeň solné hory a byla ,:/ 

napsána v roce 1970. Premiéra se konala o rok později ve Skopji, hlavním městě 

Makedonie. 

Stejně jako v předešlé hře se jedná o monolog či dialog protagonisty se sebou 

samým. Tentokrát se tragédie odehrává v opuštěném kostele. Pouze v závěru se na 

scéně nakrátko objeví hluchý hlídač. 

Podivínský kostelník, jenž se dobrovolně izoloval v zapomenuté katedrále, 

plní svojí vznešenou, leč zbytečnou práci. Zapaluje svíčky a jejich kouřem se snaží 

docílit, aby kostel zevnitř vypadal mnohem starší. Tuto činnost vykonává 

puntičkářsky a s velkou nadějí na zdárné dokončení. Během svého počínání hovoří, 

filozofuje se svatými zobrazenými na ikonách. Záměr, jenž si vytyčil, je téměř ,/ 

nemožný, přesto ušlechtilý. Kostelník je hrdinou jisté iluze, která se stává v tomto 

případě realitou. Poslání, jenž si stanovil, dovede za cenu nejvyšší až do úplného 

konce. Poté co dohoří poslední svíčka, sám si na sobě zapálí oblečení, aby začoudil i 

poslední zbývající bílý pruh na zdi a splnil svůj vytyčený úkol. 

Autor postupně odhaluje jádro paraboly. Katedrála je ohromné umělecké dílo, 

na němž lidé pracovali těžce a dlouho. Po jejím dokončení již přemýšlejí o jiných 

věcech a na ni brzy zapomenou. Tvorba tedy znamená neustálé uplatnění vlastních 

životních zkušeností. Člověk se ustavičně žene za něčím novým, nepoznaným, dává 

si nové cíle, a k těm, kterých již dosáhl, se většinou nevrací. Věřící už dávno odešli a 

za ně tedy musí kostelník zapálit svíčky a začadit zdi katedrály. Čekání na něco, co 

nepřichází dává tušit inspiraci Beckettovým Godotem. V divadelní tvorbě 

existencialistů jsou slova jakýmsi štítem proti neúprosnému toku času, avšak 

Sorescův hrdina navíc využívá ironie, s níž dokáže čelit všem náznakům vytvářející 

paniku. Kostelníkův osud též připomíná do určité míry úděl mistra Manola; ten však 
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chrám staví, zatímco hrdina v této hře se snaží začerňováním zdí podtrhnout jeho 

stáří. Na rozdíl od Manola, jenž zazdí vlastní ženu, protagonista Sorescovy hry se 

obětuje sám. Jeho záměrem není zajistit stavbě dlouhověkost, nýbrž přání vtisknout jí 

punc originality. Tragédie v tomto případě klade ještě mnohem větší důraz na 

duchovnost a transcendentnost. 

Kostelník je čím dál vzrušenější, když se dostává k věži kostela. Začíná si 

uvědomovat, že nikdy nedosáhne absolutního poznání a cítí velikou bezmocnost. 

Jeho neklid se navíc stupňuje, když pochopí, že jeho jediným společníkem je hluchý 

hlídač, s nímž je nemožné vést jakýkoliv rozhovor. Podobně jako v Jonášovi i zde se 

hrdina nakonec musí spolehnout jen sám na sebe. Kostelníkovi zbývá jediné 

východisko, obětovat se. Zapálením vlastních šatů uskutečňuje svůj sen "aby zářil 

jako aureola". Během celé hry se sám dobrovolně mučí, říká: "Exista o voluptate a 

epuizarii. Ce extraordinar trebuie sa se simta lamáia bine stoarsa. ,,35 Pro něj začadit 

kostel, kam žádný člověk nepřijde, představuje větší utrpení než lámání v kole nebo 

dlouhý pobyt v temném vězení. Na závěr tedy dojde k hořkému konstatování a 

uvědomuje si své naprosto marné a zbytečné jednání. 

Předešlá hra Jonáš vychází z biblického mýtu, z něhož si autor vybral 

základní motiv (člověk pohlcen velkou rybou) a ten upravil a přepracoval svým 

originálním způsobem. Naproti tomu druhá hra je od začátku až do konce zcela 

vymyšlený příběh. Kostelníkovo uvěznění je na rozdíl od Jonáše dobrovolné. Jonáš 

nenachází žádnou cestu k východu, pro Kostelníka existuje jediná, ta "vzhůru". 

V tomto případě cestu k východu je možné přirovnat ke kalvárii, jež někdy doprovází 

umělce při vytváření díla; plamen by mohl být z_áp~l~ITl při tvůrčím procesu a kouř 

znakem umělcových pochyb a zničujícího neklidu. 

Obě tragédie mají i mnoho společných prvků, některé již byly zmíněny výše. 

Jedním z nich je například filozofický ráz obou her - meditace o lidské existenci a 

vypořádání se s vlastním údělem. 

35 Ibid. str. 79 "Existuj e rozkoš z vyčerpání. Jak se musí asi skvěle cítit pořádně vymačkaný citrón." 

46 



Koryto řeky (Matca) 

Sorescova hra o dvou dějstvích byla vytvořena v letech 1969-1973. Světová 

premiéra se konala v Le nouveau théatre de Poche v Ženevě 17. října 1974. 

V Rumunsku byla uvedena o dva dny později v Malém divadle v Bukurešti. Hrála se 

i v dalších divadlech po celé zemi (Piatra Neamt, Bráila). Později byla inscenována i 

v evropských divadlech, například v Polsku, Finsku a Německu. 

Hlavní postavou je těhotná lrina. Na rozdíl od předešlých zmíněných her, zde 

vystupuje i její umírající otec, s nímž hovoří. Další důležitou osobou je mladík Titu, 

jehož snoubenka zemřela během povodně. lrina ho nevidí, protože kvůli protržení 

hráze je uvězněna v domě, pouze s ním hovoří. Sorescu se v tomto případě nechal 

inspirovat katastrofálními záplavami v Rumunsku v roce 1970. Koryto řeky 

nezachovává žádnou souvislost se skutečnými událostmi, je čirou parabolou. 

Hra začíná lrininým monologem, v němž se vysmívá potopě, přesto lze 

vycítit její obavu z hrozící katastrofy. Protagonistka věří v pevnost hrází, které lidé 

stavějí a zpevňují, snaží si nepřipouštět možnou pohromu. Uvědomuje si svůj stav a 

zároveň odpovědnost vůči nenarozenému dítěti. Posléze si povídá se svým 

umírajícím otcem. Ten už má vyrobenou rakev, do níž nakonec ulehne. Dceři 

připomíná vše, co je spjaté s rumunskými pohřebními zvyky (tři dni musí být 

nebožtík hlídán svými bližními, zapálení svíček atd.) V jejich rozhovoru se střídá 

černý humor s vážností. Starý muž se ji snaží povzbudit zkušenostmi a odvahou 

svých předků. Na konci prvního děj ství otec umírá a lrina porodí syna. 

V druhém dějství se osamocená lrina svěřuje Titovi se svými myšlenkami, 

obavami. Mladý muž se jí snaží povzbudit a rozptýlit její chmury. Konec je tragický. 

Hlavní hrdinka utone, dítě se ale zachrání, protože ho žena uloží do dřevěné rakve 

zemřelého otce. 

lrina čeká své dítě, musí ale čelit i zničující potopě, jež se nevyhne ani jejímu 

domu. Umře jí otec a o svém muži, jenž zachraňuje životy jiným, neví zhola nic. 

Současně život její i děťátka je v nebezpečí. Celá rodina je ohrožena a mohlo by tedy 

dojít kjejímu zániku. lrina dostává úkol bojovat s přírodním živlem a uchránit, co 

nesmí za žádnou cenu zahynout - dítě, jenž je symbolem koloběhu života, a zároveň 
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záruka pokračování rodu. Autor tak sjednocuje život a smrt v jednu událost. Smrt je 

v tomto případě příslibem života. 

Dramatik se vyjádřilo své hře, že je za prvé bojem o nadechnutí a za druhé je 

to opět boj o nadechnutí. Největším lrininým štěstím podle Soresca je právě synkův 

dech. lrina nikdy ani ve vypjatých situacích nezpanikaří, protože ví, že existuje, že 

musí existovat "solidarita mezi započatými věcmi,,36 Nosí ve svém těle nový život, není 

sama a cítí se silná, schopná čelit nepřízni osudu. 

Ve hře Koryto řeky se hovoří o základních momentech života, o narození a 

úmrtí. Ta největší tragédie v této hře není smrt či umírání nejbližších, otce, 

snoubenky Silviky, možná i Tita, pravděpodobný skon muže lriny a v závěru i 

utonutí samotné hlavní představitelky. Drama celé hry spočívá v okolnostech, jež 

jsou vyvolány povodněmi. Potopa brání obvyklému průběhu zvyků konajících se po 

smrti zesnulého, jako je poslední očistná zpověď, rozloučení příbuzných i ostatních 

lidí s nebožtíkem atd., i přesto starý muž umírá smířen se smrtí a říká: "Lehká smrt je 

jako snadný porod.,,37 Stejně tak záplavy znesnadňují přirozené narození dítěte. 

Miminko přichází na svět během bouřky, za nepřízně počasí, a rodička zůstává 

v tomto příšerném čase na všechno sama. Člověk bojuje s přírodou, aby ji vrátil zase 

zpět do vyjetých kolejí a prosadil si vlastní přirozená práva. Každý má zodpovědnost 

a určité poslání vůči společnosti. lrina považuje za svůj životní úděl porodit zdravé 

dítě. 

Koryto řeky uzavírá trilogii, kterou je nutno brát jako metaforu bytí, jako vztah mezi 

člověkem a společností. Jestliže v Jonášovi a Kostelníkovi šlo o jakousi úvahu se 

zdrcujícími následky, v Korytu řeky je atmosféra více rozvinuta literárními prvky. 

Nejde pouze o parabolu na potopu, nýbrž i na úžasnou vůli přežít katastrofu. 

Přestože je Sorescu známý především jako básník, některé jeho divadelní hry 

nenesou příliš známky poetičnosti v pravém slova smyslu. Používá spíše strohý, 

přesný jazyk, bez jakýchkoliv ozdob, často krutý a jízlivý. Autor se ve svých hrách 

většinou vystříhal poetických vyjádření, metafor, stylistických ozdob, aby tak celý 

text bylo možno vyjádřit jedinou silnou metaforou. Chtěl vyjádřit a odhalit nový 

36 Ibid. str. 110,,0 solidaritate a lucrurilor incepute" 
37Ibid. str. 110 "Moartea buna e ca na~terea u~oara." 
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smysl či význam nežli jen nové chápání. Jonáš, Kostelník a Koryto řeky představují 

obsáhlou metaforu týkající se hledání a pochopení sama sebe. Žízeň solné hory 

znamená neutišenou lačnost po pravdě, strašlivou touhu po poznání a neustálou 

marnou snahu čelit nepřízni osudu. Touto trilogií se Marin Sorescu bezesporu zařadil 

mezi nejvýznamnější rumunské dramatiky druhé poloviny dvacátého století. 

Nachlazení (Raceala) 

Tato historická Sorescova hra měla premiéru 3. března 1977 v bukurešťském 

divadle "Lucia Sturdza Bulandra". O dva roky později se též hrála v sibiňském 

státním divadle. 

Raceala je tragédie o čtyřech dějstvích. Děj se odehrává v roce 1462 za vlády knížete 

Vlada Tepe~e. Hlavní postavou tu ale není valašský kníže, nýbrž jeho protivník 

Mehmed lL, jenž si chystá se svými vojsky podrobit valašské území. Doprovází ho 

Vladův bratr Radu cel Frumos, který by rád nad dobytým územím převzal moc, a 

Paša z Vidinu, jenž sultánovi jako jediný dokáže říct pravdu do očí, za což bude 

posléze krutě potrestán (je vykastrován). Dalšími postavami jsou zajatý byzantský 

císař, jeho manželka, dcera Izabela a různí ministři a poradci. Jinou neméně 

důležitou úlohu v této hře má voják Toma bojující na straně Vlada Tepe~e, 

symbolizuje oběti anonymních lidí, kteří během celé dlouhé rumunské historie 

položili životy za obranu své země. Poté co Toma dorazí po těžké bitvě domů, umírá 

klidný a naprosto smířený se svým osudem. Nabízí se srovnání s údělem pastýře z 

lidové balady Jehnička, který ač varován svou ovečkou před hrozící smrtí, zůstává 

pokojný, protože ví, že prožil plnohodný život. 

Hra začíná před Mehmedovým stanem. Jeho vojevůdci s ním chtějí projednat 

vojenskou situaci, sultán na ně nemá čas, protože se zabývá sepisováním školní 

učebnice a skládáním básní. Poručík to komentuje slovy: ( ... )"Zabývá se slovem. Říká, 

že islám se svými vítězstvími došel daleko, ale s literaturou zůstal pozadu. To se ale musí dít 

souběžně. ,,38 

38 Ibid. str. 310 ( ... )"Lucreaza asupra cuvantului. Zice ca Islamul a ajuns departe cu cuceririle, dar a 
ramas in urma cu literatura. Or, astea trebuie sa se faca paralel." 
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Sorescovi se podařilo ve své hře originálním až tragikomickým způsobem zkráceně 

převyprávět část světových dějin, pád Byzantské říše. Mehmed totiž zajal po dobytí 

Cařihradu členy císařské rodiny. Ti jsou uvězněni do klece a putují společně s ním. 

Nikdo z nich si nepřipouští, v jaké situaci se doopravdy nachází, a všichni se chovají 

jako by byli zcela svobodní a nezávislí. Mají za úkol ustavičně hrát divadelní hru: 

Pád Cařihradu. Sultán si tak může kdykoliv se mu zachce připomenout své epochální 

vítězství nad křesťanstvím. Původně skutečná událost se proměnila na příkaz 

Mehmeda II. v divadelní představení, neustálým opakováním panovníkova přání ale 

ztratila svůj specifický rys (jedinečnost). Uvěznění zbytku byzantského dvora mělo 

zároveň ukázat, že Byzantská říše byla poražena především kvůli svým vlastním 

nectnostem a morálnímu úpadku. Ostatně nesváry, zrady, směšná povýšenost se 

objevují mezi lidmi uzavřenými v kleci i nadále. Zajatci pohrdají svými dobyvateli 

pro jejich nevychovanost a neznalost vybraného chování. Císařovna například říká o 

sultánovi: "Představte si, viděla jsem ho, jak jí. Neumí držet vidličku v ruce,,!39 Možná i 

z tohoto důvodu Mehmed II. píše básně, sepisuje učebnice a pozoruje, jak jeho 

byzantští vězni správně a kultivovaně jedí, aby ztratil svůj komplex vůči staré a 

vyspělé kultuře. 

Ve druhém dějství osmanští vojáci stavějí most přes Dunaj, aby mohli 

zaútočit na Valašsko. Tepe~ova vojska vše sledují na protějším břehu a dohadují se o 

bojové taktice. Sultán vysílá posly ke knížeti, chce se s ním dohodnout o smíru, a 

pokud zaplatí tribut a omluví se, Mehmedova vojska se stáhnou. Valašský panovník 

ale posly zabije a k míru nedojde. 

Ve třetím dějství manželky bojujících rumunských vojáků zůstaly osamocené 

ve svých domovech. Jejich muži museli odejít do války. Vesnice se ocitla v pevných 

rukou něžného pohlaví. Ženy tuší, že tentokrát to bude krutá bitva. Své předtuchy i 

nářky utápějí v tradičních domácích pracích, ale pokud je potřeba, tak z hliněných 

misek udělají opevnění. Připravují slavnostní oběd a nepřipouštějí si své obavy a 

chmury. Hra končí Tomovým návratem domů, je těžce raněný, avšak o svém zranění 

mluví jako o pouhém "píchnutí". Když se jeho žena Stanca zhrozí jeho poranění, on 

jí pohotově odpoví, že jde jen o malé "nachlazení". Stále něco vypráví, odkládá jídlo 

39 Ibid. str. 315 "Inchipuiti-va, I-am vazut mandind. Nu ~tie sa tina furcuIita in mana!" 
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na pozdější dobu, aby zamaskoval velké bolesti. Svoji ženu pošle ke kameníkovi, 

jenž by měl vytesat do kamene, jako už mnohokrát předtím, datum bitvy. Mistr 

kameník zahynul v boji, přichází tedy jeho vnuk, aby tuto povinnost splnil. 

Tato hra se zabývá určitým úsekem vlády knížete Vlada Tepe~e, jedná se o 

období jeho hrdinského vzdoru proti Osmanské říši, jež si chtěla toto území 

podmanit. Od začátku až do konce se vše točí kolem statečného a obávaného knížete. 

Jsou zde zmíněny různé okamžiky z jeho legendy. NapřI1dad jak se dvěma pokusy 

snažil zabít Mehmeda II. (poprvé se několik vojáků schovalo do volské kůže a 

podruhé se snažili v tureckém převleku vtrhnout do sultánova stanu) a vyvolat 

zmatek v řadách uchvatitelů. Několikrát jsou diskutovány mezi rumunskými vojáky 

i jeho názory na určité problémy a jak je obvykle řeší. Kníže se po celou dobu na 

jevišti neobjeví. Je přítomen pouze jako přelud, vzpomínky, s nimiž se Mehmed musí 

vypořádat. Velice inteligentní, někdy až sarkastický Paša z Vidinu pohybující se ve 

společnosti Mehmeda II. často vypráví o Tepe~ově cti a hrdosti, spravedlivé 

přísnosti, o úctě k umění i jeho nebývalé statečnosti. Naopak Radu cel Frumos 

neustále vykresluje svého bratra i celou zemi v nejčernějších barvách, protože chce 

sám usednout na knížecí trůn. Sám sultán si tedy čím dál tím víc přeje konfrontaci 

s valašským knížetem, nebo možná, lépe řečeno, roste jeho zvědavost. 

Boj za nezávislost země se stává součástí běžného života. Ironie je nahrazena 

nezdolným humorem. I ta nejvyšší oběť za vlast se stává něčím běžným a obvyklým. 

Muži se ve válce zapotí, proto se často z války vracejí "nachlazení". Ženy je 

namasírují, ošetří jim rány, někteří z nich se z toho vyspí, jiní už se neprobudí. 

Marin Sorescu dokázal dát svou hrou "Nachlazení" nový směr historickému 

dramatu. Celá tragédie vykresluje hluboké vlastenectví. Opravdové turecké vítězství 

není obsazení Valašska, ale poturčování lidí. 

Třetí popravčí kůl (A treia teapa) 

Jde o druhou Sorescovu historickou hru, jejíž celý podtitulek zní Ráno, 

v poledne a večer (Dimineata, la pránz ~i seara), lidová tragédie o pěti dějstvích 

(tragedie populara in cinci acte). 
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Premiéra se konala ve Studiu "Casandra" v bukurešťské Akademii divadelního a 

filmového umění LA.T.C.(Institutul Artelor de Teatru si de Cinema). Dále byla 

uvedena např. v klužském divadle, v bukurešťském Národním divadle, v Brašově a 

v dalších divadlech po celém Rumunsku. 

Děj se odehrává v polovině XV. století ve Valašsku. Na rozdíl od předešlé 

hry je tu kníže Vlad Tepe~ hlavní postavou. Jeho pravou rukou a rádcem je bojar 

Papue. Neméně významné role zde mají Rumun a Turek, jimiž začíná i končí celá 

divadelní hra. Další zajímavé úlohy jsou: postava Malíře z Itálie, jenž maluje Vladův 

portrét, a při malování s panovníkem hovoří o tureckém nebezpečí, a posel 

z minulosti Mitidi. Zápornou postavu představuje uchazeč o trůn Dan, který se snaží 

spiknutím svrhnout knížete a jeho pomocníkem mu je Tepe~ův velitel vojsk Tenea. 

Nelze opomenout ani žebráky a též posly od Mehmeda, jež potká stejný krutý osud 

uhořením zaživa. 

Hra začíná ráno v lese poněkud absurdním rozhovorem mezi Rumunem a 

Turkem, oba jsou totiž nabodnuti na popravčí kůl. Později k nim přichází Tepe~ a 

diskutuje s nimi o osudu Rumunů, kteří jako jediní brání západní Evropu před 

tureckými nájezdy. Posléze mezi ně nechá dát prázdný kůl, aby byl po ruce, kdyby 

bylo potřeba někoho napíchnout. Kníže se od nich dovídá, že byli odsouzeni bez 

řádného soudu, slibuje jim, že vše prošetří a zjedná nápravu. 

Následující akt se odehrává večer. Během dialogu Vlada s Malířem o 

Mehmedovi a jeho záměrech podmanit si Valašské knížectví přichází rádce Papue a 

přivádí mu muže z minulosti, jenž v přítomnosti nechce platit daně. Mitidí odešel 

z domova přesně před sto lety, vyslala ho vlastní žena, aby zjistil, zda jejich děti čeká 

lepší budoucnost. Stále není spokojen s čím a s kým se na své cestě potkává, a i když 

mu Vlad nabízí, aby zůstal, raději pokračuje dál v cestě do budoucnosti. Jeho dalším 

cílem je rok 1600. 

V dalším obraze se valašský kníže vydává v převlečení za kupce na trh. Po 

návratu z tržnice celý zdrcený a poškrábaný od žebrajících rukou, dokonce i 

okradený vypráví své zážitky rádci Papucovi. Na tržišti se setkal s obchodníkem, 

který si mu stěžoval, že kníže zavírá oči před násilím a zloději, a tudíž se dá ve 

Valašsku těžko poctivě obchodovat. Nakonec zmiňuje i příhodu s bláznem, jenž se 
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za něj vydával a tvrdil, že zemi vymýtí od všech zlodějů, aby v zemi bylo čisto. Prý 

setne hlavu Mehmedovi a jeho vojsko pošle do Polska a Francie, ať si s nimi zkusí 

bojovat i druzí. 

Ve třetím jednání se Vlad Tepe~ setkává jak s žebráky a mrzáky, jimž dá 

najíst a napít, tak i s posly od sultána, kteří si přijeli pro stanovený poplatek. Kníže 

odvede jejich pozornost, sám společně se svým rádce odejde z kostela a poté ho 

nechá zapálit. Papuc na příkaz svého pána zachrání jednoho z poslů, aby se jeho 

prostřednictvím Mehmed vše dozvěděl. 

Vlad se vrací k lesu popovídat si s Rumunem a Turkem, chce Rumunovi dát 

svobodu, protože byl neprávem odsouzen, ten ovšem odmítá. Chce být propuštěn 

společně s Turkem. 

Malíř z Itálie se zamiluje do Domnici, Vladovy příbuzné. Při jedné zjejich schůzek 

se ji snaží přesvědčit, ať s ním opustí Valašsko. Varuje ji, že Vlad bude zrazen, 

poražen, a navíc prý zbytečně spoléhá na pomoc od Matyáše Korvína, jenž má jiné 

cíle na Západě a do války s Turky nepůjde. V horách byl dopaden Dan (uchazeč o 

trůn). V tomto případě Tepe~ opět prokáže svou krutost rozhodnutím, že jeho 

protivník bude pohřben zaživa. 

čtvrté dějství se odehrává v cele, v níž byl valašský kníže uvězněn Matyášem 

Korvínem. Došlo i k časovému skoku o deset let. Rádce Papuc se nechal zavřít 

s ním, aby si jeho pán během svého věznění mohl s někým povídat. Tepe~ si stěžuje, 

že na boj s Turky zůstal sám: "Evropa mě nechala samotného tváří v tvář Turkům.'AO 

Také diskutují o nepřeložitelnosti rumunského slova "dor". Do vězení za ním 

přichází malíř s Vladovým obrazem a sděluj e mu, že moldavský kníže Štěpán Veliký 

se přimluvil u Matyáše Korvína za jeho propuštění na svobodu. Vlad má obavy, že 

nepozná Turka. Během deseti let strávených ve vězení ušil z hadrů turecký oblek. 

Přikáže Papucovi, aby se do něj oblékl, pak ho obviní, že se zaprodal nepříteli a 

nechal se s ním zavřít jen proto, aby ho mohl špehovat. Nakonec ho probodne 

železnou tyčí. 

Poslední jednání začíná stejně jako první, ranní rozpravou mezi Rumunem a 

Turkem. Turek si všiml, že k nim v noci přišel Tepe~ a napsal na prázdný kůl své 

40 Ibid. str. 497 "Europa ll-a liísat singur ln fara turcilof." 
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jméno a datum narození i úmrtí. Během jejich rozhovoru jim dochází, že byli za těch 

deset let vyměněni. Jen Vlad je stejný, pouze je podruhé na knížecím trůně. Nakonec 

přichází sám bledý a zkrvavený valašský kníže, poklekne před kůlem a začne se 

zpovídat. Zlomený a zrazen od svých vojáků i šlechty vylézá na popravčí kůl. 

Sorescova hra Třetí popravčí kůl zpracovává určité historické období 

rumunského národa a vládu proslulého panovníka Vlada Tepe~e. Ve hře Nachlazení 

se děj odehrával převážně na nepřátelské půdě. V tomto případě se udál mezi 

Valachy. Turci a sultán zde nefigurují, přesto lze po celou dobu cítit strach z jejich 

možné přítomnosti. Rozdíl mezi oběma hrami mimo jiné tkví v tom, že se vymění 

místo konání. V Nachlazení se děj odehrává především na straně nepřátel a Vlad 

není přítomen osobně, pouze v rozpravách, jež o něm vedou jeho obdivovatelé i 

protivníci. V této hře se vše točí kolem Vlada, který je zde hlavním hrdinou. 

Druhá Sorescova historická hra začíná poněkud nerealisticky. Na Vladův 

příkaz jsou dva muži, Rumun a Turek, nabodnuti na kůl a diskutují mezi sebou, 

zatímco třetí kůl zůstává prázdný. Tepe~ to komentuje slovy: "Necháme ji tu 

prázdnou ... pro tebe, Papucu, protože ani ty nejsi svatý, pro toho, pro onoho ... pro všechny. 

Všichni můžeme chybovat.,,41 Je si vědom, že ani panovník není neomylný. 

Vlad Tepe~ je autorem vykreslen jako krutý, podezřívavý, neoblomný člověk, 

jenž se snaží potlačit zlo už v jeho kořenech, stále se cítí sám, přestože se v jeho 

blízkosti neustále někdo vyskytuje. Jeho činy, jak sám říká, jsou výsledkem "shod 

okolností", a zároveň jediným možným způsobem, jak lze řešit bezvýchodné situace. 

Panovníkovy krutosti (upálení žebráků zaživa, potrestání ženy s nemanželskými 

dětmi, pohr'bení zaživa svého protivníka, napíchnutí na kůl kohokoliv, kdo ho 

nerespektuje atd.) se zdají přehnané, ale přitom nejsou nic jiného než vyjádření 

ohromného tlaku a odpovědnosti za svou zemi. Krutost se jeví jako jediná možnost, 

jak se chovat v této nelítostné době. Jedná se o svět plný hrůzy; jediný, kdo se tu 

nebojí, je valašský kníže. Vyhrožováním a omezováním svobody všem kolem sebe 

se pokouší vzdorovat mnohem větší hrozbě - osmanské. V pro logu se říká: "Mehmed 

duševně zmrzačil celý svět", protože ,jedno je stít hlavu" a něco jiného je "proniknout do 

41 Ibid. str. 442 ,,0 linem aici goaHi. .. pentru tine, Papuce, dí n-ai fi sfant, pentru iíla, pentru iíliílalt ... 
pentru toli. Toli putem gre~i." 
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duše poloviny lidí a přinutit ji, aby myslela jinak", "poškodit jejich myšlenkové pochody."42 

Vlad nechává narážet odpůrce na kůl, avšak nemrzačí jejich myšlenÍ. Uvědomuje si, 

že se chová příliš krutě, ale nemá čas než zjednat právo a pořádek tímto způsobem: 

"Můj program je na teď. Za těchto okolností. Je pravda, ani mě se to nelíbí. Ale jsem kníže43 

V samém konci hry dojde k vyústění těchto činů, kdy sám Vlad Tepe~ vylézá na třetí 

prostřední prázdný kůl a říká: "Vy jste trpěli pouze za sebe, já jsem trpěl za všechny. 

Zbytečně? Pánbůh ví!. .. ,,44 Tragický závěr připomíná osud Jonáše či Kostelníka. 

Jazyk, který ve Třetím popravčím kůlu autor použil, je spíše tragicko-ironický 

a plný narážek. Všechny postavy mají sklon vyjadřovat se o závažných státních 

problémech, morálních principech nebo základních ideologických postojích lidovou, 

běžnou mluvou. 

Marin Sorescu napsal hru o Vladu Tepe~ovi a jeho panování a zároveň vytvořil 

metaforu o vládnutí a osudu knížete. Zvláštnost Vladova osudu spočívá v náročných, 

těžkých okolnostech, zajakých musel hrdina vládnout. 

Ve hře Nachlazení chybí nezbytná stručnost. Scény s vesničany a vojáky jsou 

zbytečně dlouhé, neustálá snaha o vytvoření iluze přítomnosti Vlada Tepe~e, jež je 

vyvolaná jen vzpomínkami jeho přátel i protivníků časem působí poněkud křečovitě. 

Těchto obrazů se autor v následující hře vyvaroval a přispělo to k mnohem větší 

dynamičnosti děje. První historická hra pojednává o hlubokém vztahu mezi 

člověkem a jeho vlastí, přirozené odvaze brané s humorem (těžce raněný voják se 

vrací z boje domů a své ženě tvrdí, že jeho zranění je pouhé nachlazení, ve 

skutečnosti se ale jedná o nachlazení smrtelné). Ve druhé hře je protagonistou 

valašský kníže Vlad Tepe~. Autor se zde zabývá myšlenkou, do jaké míry má 

panovník právo být nemilosrdný vůči svým poddaným, jimž chce zajistit důstojný 

život. 

42 Ibid. str. 432 "Mahomed a schilodit suf1ete~te o lume íntreaga", fiindcii "una e sa tai capuI" ~i 
altceva "sa te bagi in suf1etul unei jumata!i din lume ~i sa o faci sa gandeasca altfel", "sa-i strici 
mecanismele gandirii." 
43 Ibid. str. 450 "Programul meu e pentru acum. In conjunctura asta. E drept, nici mie nu-mi place. Dar 
suntDonm." 
44 Ibid. str. 516 "Voi a!i suferit doar pentru voi, eu am suferit pentru to!i. Degeaba? Dunmezeu ~tie! ... " 
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Marin Sorescu si při psaní divadelních her vytvořil svůj osobitý styl plný 

narážek a podobenství. Dramatická tvorba je psána především pro diváky. Autor si je 

vědom této přednosti a bere si chápající a citlivé publikum za svého "komplice". 

V každém díle se projevuje jeho duše básníka, často převažují lyrické či filozofické 

monology nad dramatičností děje. Jeho zvláštním rysem v poezii je užívání paraboly. 

Stejný postup provádí i v divadelní tvorbě. Ze všech prostředků specifických pro 

divadelní umění (postavy, dekorace, dialogy atd.) vyrobil jakousi harfu, na niž hraje 

s jistotou, něžností a lehkostí. Ve svých hrách se věnoval zásadním otázkám. Mezi 

něž patří člověk a jeho existence na zemi, vztah jedince vůči společnosti, smrt 

číhající na každém rohu a mající různé podoby, osud a snaha lidí mu vzdorovat. 

Všechny tyto problémy autor spíše vyslovuje,nikoli řeší. 

Rumunskému dramatikovi se podařilo vytvořit divadelní hry, jež mohly být ve své 

době uvedeny na jakékoli světové scéně a navíc ještě skvěle reprezentovat rozvíjející 

se rumunskou dramaturgii. 
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Ion Baie~u 

Ion Baie~u, vlastním jménem Ion Mihalache, se narodil 2. 1. 1933 v Aldeni 

(župa Buzau) a zemřel v roce 21. 9. 1992 vNew Jersey (USA). V Rumunsku je 

známý především jako dramatik a prozaik. 

Pocházel stejně jako Marin Sorescu z rolnické rodiny. Filologickou fakultu 

v Bukurešti absolovoval v roce 1961. V letech 1954-1964 působil jako redaktor 

v deníku Scánteia tineretului (Jiskra mládeže) a od roku 1965 zastával funkci 

šéfredaktora v literárním časopisu Amfiteatru (Amfiteátr), kde pracoval tři roky. 

Psal humoristické črty a povídky založené na originální jazykové komice a 

absurditě. Debutoval svazkem črt Necazuri ~i bucurii (1956, Starosti i radosti) a Cei 

din urma (1959, Ti poslední). Následující povídky psané novinářským stylem 

neunikly momentálním literárním klišé, ovšem jeho vypravěčský styl postupně 

získává na originalitě a autor se prosazuje sbírkou Sufereau lmpreuna (1965, Trpěli 

společně). I jeho další tvorba je vřele přijata čtenářskou veřejností, patří mezi ně 

např. Umor (1970, Humor), La iarba albastra (1973, Na modré trávě). Úspěch mají i 

jeho reportáže ve sportovních rubrikách Fotbalul-joc de barbati (1971, Fotbal -

mužská hra). Svůj originální talent pro komiku přesvědčivě dokázal ve sbírkách 

povídek Pompierul ~i opera (1976, Hasič a opera), Dragoste bolnava (1980, 

Nemocná láska), Umorulla domiciliu (1981, Humor v bydlišti). Své povídky často i 

dramaticky zpracoval, některé z nich byly velmi úspěšné, např. Pre~ul (1970, 

Rohožka), kritická komedie ze současnosti, se hrála bez přerušení několik let. 

Společně sT. Mazilem i M. Sorescem navazuje na 1. L. Caragiala. V divadelní 

tvorbě především pěstuje a rozvíjí tragickou frašku, parodii a absurdní divadlo 

inspirované Eugenem Ionescem. Do této kategorie patří např. Dresoarea de fantome 

(1971, Krotitelka duchů), Escrocii ln aer liber (1978, Podvodníci pod širým nebem), 

Ín cautarea sensului pierdut (1979, Hledání ztraceného smyslu). Nejen komediemi, 

nýbrž i dramaty na téma lidské důstojnosti a odcizení prokázal svůj mimořádný 

talent a cit pro parodii: lertarea (1968, Odpuštění), Vinovatul (1971, Viník), Chifimia 
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(1973, Chitimia), Autorul e ín salČl (1987, Autor je v sále). Některé hry se zabývají 

závažnými tématy, mezi něž lze zařadit i chování společnosti v totalitním režimu.45 

Věnoval se i televizní tvorbě, psal parodické skeče, avšak největší popularitu 

si získal psaním scénářů k televiznímu satirickému seriálu lubirea e un lucru foarte 

mare (1967, Láska je ohromná věc), v němž vystupuje manželský pár Tanta a Costel 

hovořící frázovitým "dřevěným jazykem". V roce 1985 překvapil odbornou i laickou 

veřejnost svým románem Balanfa (1985, Váhy), jenž byl v roce 1992 zfilmován, 

zdařile v něm vylíčil na pozadí milostného příběhu dvou mladých lidí syrovou a 

absurdní rumunskou realitu za Ceau~escova režimu. 

Lze říci, že Ion Baie~u se začal věnovat psaní divadelních her relativně pozdě, 

ovšem zcela se v tomto žánru realizoval. Některé své povídky a novely použil již 

známý scénarista a spisovatel ve svých hrách. Samozřejmě se nevyhnul výskytu 

společných prvků (zápletka, postavy), avšak i tak došlo ke značným rozdílům a 

změnám. Soustředil se především na odhalení duševních stavů, které mohl oproti 

próze ve své dramatické tvorbě plně vyjádřit, rozvinout a propracovat. Během deseti 

let, v nichž psal a publikoval mnohem více divadelních her než prózy, se stal jedním 

z nejproduktivnějších dramatiků tehdejší doby. Ačkoli jeho hry nebyly příliš často 

zařazovány do repertoáru divadel, byly vždy publikem i kritiky přijaty s velkým 

nadšením. U lona Baie~a tak došlo ke změně žánru v literární tvorbě a k posunu 

uměleckého těžiště. Jeho próza je bezpochyby originální a důležitá pro rumunskou 

literaturu, navíc je poměrně rozsáhlá, ale působí poněkud nevyrovnaně. Naopak 

nesrovnatelně jednotněji z hlediska významu i uspořádanosti působí Baie~ova 

divadelní tvorba. 

Odpuštění (Iertarea) 

Své první drama o třech dějstvích napsal Ion Baie~u v roce 1968 během 

neuvěřitelných tří dnů. Premiéra se konala v listopadu téhož roku ve státním divadle 

v Aradu, v březnu pak byla uvedena v Bukurešti v Malém divadle (Teatrul mic). 

45 Srov. Valentová, Libuše a kolektiv. Slovník rumunských spisovatelů. Praha: Nakladatelství Libri. 
2001. str. 46. 
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Hlavními postavami jsou mladí lidé stejného věku, muž George, žena Lia, 

která se snaží odčinit hřích z mládí, jímž ublížila Georgeovi, a její manžel Comel. 

Menší role představují stará žena, doktor a bývalá Georgeova láska ze studentských 

let, Ani~oara. Děj se odehrává v současnosti. 

Hra začíná na zastávce, kde zamyšlený George nevnímající okolí čeká na 

tramvaj. Li<l:/~ ním zprvu bezúspěšně pokouší navázat kontakt, avšak po vytrvalém 

naléhání nakonec získá jeho pozornost. Snaží se, aby si vzpomněl na dobu, kdy se 

znali. Prosí ho, aby ji vzal k sobě domů, kde mu chce v klidu sdělit závažnou věc. On 

jejím báchorkám nevěří. Na scéně se objevuje Liin manžel Cornel, jenž ji neustále 

pronásleduje. Lia se svěřuje Georgeovi, že se za něj provdala spíše ze soucitu, 

protože byl tenkrát slepý a pokusil se o sebevraždu. Během manželství se vyléčil, 

znovu začal mít radost ze života, a proto ho po osmi letech opustila. Donutila ho být 

šťastným, což považuje za své poslání, a tudíž už nepotřebuje její péči ani pomoc. 

Cornel zůstane na chvíli s Georgem sám a začne ho varovat, aby si Liu držel dál od 

těla, jinak že mu přinese jen neštěstí, stejně jako jemu. V závěru prvního dějství 

přesto Lia odjíždí tramvají společně s Georgem k němu domů. 

Druhé dějství se odehrává v Georgeově bytě. Nejprve se jí sám svěřuje se 

svým vynálezem, zrychlovačem času. Přivede své tělo do takovéI11u stavu, v němž 

čas utíká desetkrát až stokrát rychleji než normálně. "Jeden nonnální týden mohu zkrátit 

na pár hodin. ,,46 Tímto nápadem se zbavil nesnesitelných a čím dál častěji se 

opakujících duševních krizí, jež se u něj objevily poté, co ho opustila jeho láska 

z mládí (Ani~oara) a on zůstal úplně sám. Lia se mu po jeho vyprávění přiznává, že 

ho ještě jako studenta z nenávisti udala úřadům. Po několika dnech se sice prokázala 

jeho nevina, ovšem právě kvůli jejímu oznámení ztratil svou milovanou dívku a 

vůbec celý život se mu od základů změnil. Lia ho prosí o odpuštění a zároveň ho 

přemlouvá, ať si ji u sebe nechá, aby ho mohla opět učinit šťastným. George nejprve 

váhá, ale posléze podlehne jejímu naléhání. 

Poslední část dramatu probíhá v zimě v domku na venkově. Lia vypadá starší 

a George je také prošedivělý, slabý a skleslý. Je neustále hlídán, aby nepoužil 

46 ln Baie~u, Ion. In cautarea sensului pierdut. Bukurešť: Editura Eminescu. 1979. str. 45 ( ... ),,0 
saptamana obi~nuita o pot reduce la cateva ore." 
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zrychlovač času, jenž je podle Lii příčinou Georgeovy nemoci. George se necítí 

nemocen a začíná Liu nenávidět zajejí horlivou péči. Stále se pokouší zlomit Liinino 

přesvědčení, ale bezúspěšně. 

Na Liin popud je přichází navštívit Georgeova bývalá láska Ani~oara. 

Vzpomínají na své mládí, kdy byli ještě spolu. George jí vypráví o svém objevu a 

pochvaluje si jeho účinky: "Důležité je, že už necítím nic z toho, co se děje v mém 

okolí.,,47 Začne přemluvat Ani~oaru, aby ho také vyzkoušela a potvrdila tak jeho 

působení. Ona se zdráhá a snaží se mu vysvětlit, jak je život krásný, a není ho tedy 

třeba urychlovat. Když už chce žena odejít, George si začne stěžovat na Liu a 

přemlouvá Ani~oaru, aby s ním šla do lesa na procházku jako za starých časů. Ve 

vycházce jim ale zabrání Lia, podle níž je George nemocný a nemůže se venku 

procházet. Vyčítá Ani~oaře její lehkomyslnost, načež ji jde vyprovodit na autobus. 

Mezitím George z hrůzou zjišťuje, že už není schopen spustit zrychlovač času. 

Zasype Liu výčitkami, ona ale cítí vítězství: "Mám vůli, kterou nemůže na tomto světě 

vůbec nic přemoci. Mému bývalému muži jsem vrátila zrak. Tebe jsem zbavila chorobné 

myšlenky na zrychlovač.( ... ) Stále musím cítit, že mám někoho v hrsti, vidět ho, jak se pod 

mýma očima mění, neustále musím něco dělat.,,48 Na scéně se objeví nešťastný Comel a 

přemlouvá Liu k návratu k němu domů. Během jejich rozhovoru odejde George do 

lesa. Lia se ho vydá hledat se svým sousedem doktorem, který navrhne, aby kvůli 

početné hladové smečce vlků v lese přizvali na pomoc myslivce. Lia tento návrh 

zamítne s tím, že už je pozdě a bude lépe, když ho nechají v lese o samotě. V domě 

nachází Comela, jemuž zoufalá sděluje: ( ... )"Ztratilajsem ho. Chtěla jsem ho zachránit, 

ale nemohla jsem. Není to moje vina." A pak přímo Comelovi říká: "Nešťastníku! Znovu 

tě udělám šťastným."49 

Ion Bá.ie;m se nechal zcela inspirovat svou původní novelou Urychlovač 

(Acceleratorul), kterou předělal na divadelní hru. Autor se neomezil pouze na 

jednoduchou scénickou adaptaci této krátké prózy, nýbrž znovu úplně přepsal námět, 

47 Ibid. str. 67 "Important e cii nu mai simt nimic din tot ce se í'ntampla í'njurul meu." 
48 Ibid. str. 73 "Am o vointa pe care nu o poate í'nfriinge absolut nimic pe 1umea asta. Fostu1ui meu sot 
i-am redat vederea. Tie ti-am distrus ideea bo1navicioasa a acceleratorului. ( ... ) Tot timpul trebuie sa 
simt pe cineva in mina, sa-1 vad cum se modifica sub privirea mea, tot timpul trebuie sa fac ceva." 
49 Ibid. str. 77 "L-am pierdut. Am vrut sa-1 salvez ~i n-am putut. Nu sunt eu de vina." ( ... ) 
Nefericitu1e! Osa te fac fericit." 
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čímž dokázal svůj nezpochybnitelný talent skvělého dramatika. Podařilo se mu 

udržet si odstup od tématu, děje i postav. Dramatik rozpoutává onen vnitřní 

mechanismus, jenž je tak těžko uchopitelný, ale který dává impulz pro dynamický 

vývoj a průběh celé hry. 

Celé drama vychází z ohavného činu, jehož se v mládí dopustila pyšná Lia. 

Z nenávisti udá svého kolegu z fakulty, kvůli tomuto oznámení je dotyčný zatčen, a 

přestože dojdou vyšetřovatelé k závěru, že se jednalo o pomluvu, Georgeův další 

život se začne ubírat zcela jiným směrem. Lia se po letech hledání setkává se svou 

obětí. Stojí před ní uzavřený člověk, pohroužený sám do sebe, zcela lhostejný vůči 

okolí, pracující pouze z donucení, navíc bez jakéhokoliv ideálu. Jediným smyslem 

jeho života zůstává únik v čase i prostoru pomocí zrychlovače. Protagonista prožil 

v mládí šok, jímž byl vyveden z morální rovnováhy. Naprosté přerušení jakýchkoliv 

styků s okolím je reakce pochopitelná pouze u duševně citlivějšího a povahově 

slabšího jedince, jenž nemá potřebnou sílu postavit se bezpráví. V tomto případě ale 

příkoří netrvalo dlouho a naopak bylo v krátké době vyřešeno. George měl tedy 

všechny předpoklady znovu nalézt svůj klid, avšak to se nestalo. Lia by ráda svou 

chybu napravila a pomohla mu opět získat duševní pohodu a rovnováhu, on však její 

pomoc odmítá, možná právě proto má Liinino naléhání zcela opačný účinek. Ani 

návštěva Ani~oary nic neřeší, pouze v Georgeovi vyvolá vzpomínky na ztracené 

mládí. Bezmocný vězeň svého neblahého osudu odchází v tuhé zimě do lesa a stává 

se obětí hladové smečky vlků. George je člověk, jenž se bojí lidí i života. Pokouší se 

najít řešení jak přežít ve světě, který ho nenaplňuje. Touto postavou chce Ion Baie~u 

říci, že nelze nutit blízkého člověka, aby žil podle představ jiné osoby a sdílel její 

názory, ač by byly míněny v dobrém úmyslu. Taková snaha může vyústit ve velkou 

tragédii. 

Nabízí se určité srovnání s osudem Demetera v Mazilově Klobouku na 

nočním stolku. Ani jemu nebylo dopřáno chovat se odlišně, mít své "tajemství", a 

tedy vyčnívat z řady. Demeter k tomu ale nebyl donucen okolnostmi, nýbrž se sám 

z vlastní vůle rozhodl nikomu neprozradit, kam si schoval svůj klobouk. Zatímco 

George by pravděpodobně neměl potřebu vynalézat zrychlovač času, pokud by se 

v mládí nestal obětí lživého udání a nebyl následně zatčen. Oba dva potká stejně 
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tragický konec. V případě Demetera jde o naprostou rezignaci dále vzdorovat nátlaku 

své milé i celé společnosti. U Georgeho je možné mluvit spíše o jakési touze po 

svobodě a úniku před realitou. 

George se zdánlivě chová jako člověk trpící schizofrenií, pohroužen do svého 

světa, netečný a zcela lhostejný vůči okolí, osamocen ve svých snech a představách. 

Lze ovšem říci, že Baie~ův protagonista není schizofrenik v pravém slova smyslu. 

On jeví pouze určité známky schizofrenie, odcizením od společnosti vyřešil nastálou, 

pro něj zcela bezvýchodnou situaci. Jeho zkáza je následek nezájmu ze strany lidí, 

kteří hráli rozhodující roli v jeho životě. Lia, která ho neprávem obvinila, jen aby se 

mu pomstila, čímž ho připravila o sebedůvěru, a Ani~oara, jež ho kvůli své 

zbabělosti nechala samotného v těžké životní situaci. 

Ostatní protagonisté v následujících Baie~ových dramatech hledají něj aké 

řešení bezvýchodné situace, George se zdát být smířený se svým osudem, nenávratně 

odcizený od společnosti. 

Falešně vznešená hlavní hrdinka jedná přesně podle pravidel represivního 

vyslýchání. Její záměr usměrnit myšlenky a chování bližního rychle vedou ke vzniku 

dusné atmosféry, nepřijatelné pro vyslýchaného člověka. Prostředky typu podezírání, 

vydírání, neustálé odvolávání se na zranitelnost citů znevažují jistě dobře myšlený 

záměr a naopak nastolují podobný vztah, jaký je mezi katem a obětí. Lia se snaží 

dělat lidi šťastnými proti jejich vůli, je záchranářkou z povolání, strážkyní, 

utěšitelkou a moralistkou, čehož ale dosahuje násilně a s odporem druhé strany. Její 

obětavost se tudíž stává opovrženíhodnou a představuje nepřijatelnou agresi vůči 

svobodě jednotlivce. 

Odpuštění bezesporu patří mezi nejreprezentativnější Baie~ovy hry. Přehnaný 

zájem o osud blízkého člověka a fanatická starost, jak ho učinit "šťastným" navzdory 

jeho vůli, skrývá základ krutosti. Tuto hru je možné chápat jako divadlo na divadle. 

George i Lia mezi sebou zpočátku hrají divadlo (čtenáři nebo diváci to nevědí, 

přestože jsou i tak překvapeni jejich poněkud zvláštním chováním). "Dochází zde k 

Pirandellově metodě, při níž autor sází na nepřetržitou záměnu skutečného života s divadelní 

scénou či postavy s hercem. ( ... )Ion Baie~u využívá určitá pravidla při psaní hry, ale 

současně je i porušuje, například když do absurdní situace vnese normální zdravý rozum, a 
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naopak skutečnost obrátí v absurdní příhodu."sO Odpuštění se vysmívá přehnané 

humánnosti a snaze pomáhat bližním za každou cenu. 

Chitimia (Chitimia) 

Toto drama je rozděleno do dvou částí a vzniklo v roce 1974. V březnu téhož 

roku se konala premiéra ve státním divadle v Sibini. Opět jde o autorovu dramatizaci 

jeho stejnojmenné povídky, která vznikla již o pár let dříve. Samotný divadelní text 

autor vytvořil během neuvěřitelných dvou dní a sám k ní poznamenal, že patří mezi 

jeho "nejšťastnější" hry, protože ji rychle napsal, okamžitě vydal, hrála se během 

několika měsíců a navíc byla oceněna. 

Protagonisty jsou tu čtyřicetiletý Chitimia I a dvacetiletý Chitimia II. Dále 

zde vystupují čtyřicetiletá manželka Vica a Profesor. Menší role vytvářejí Japonec a 

Filozof. Děj je zasazen do současnosti. 

Hra začíná ranním rozhovorem mezi manžely. Vica svému muži připomíná 

slib, jejž jí dal přesně před dvaceti let. Tenkrát se totiž zavázal, že Vice po uplynutí 

dvou desítek let sdělí něco velmi důležitého a zásadního. Chitimia I se jí ale svěřuje 

s noční příhodou. V noci ho prý přišel navštívil dávný přítel. Na tom by nebylo nic 

zvláštního, kdyby ovšem dotyčný muž před dvaceti lety nezemřel. V tu chvíli k nim 

přichází profesor, s nímž Chitimia pracuje na svém novém vynálezu (perpetuum 

mobile na železnici). Profesor žádá o další peníze na výdaje. Vica mu už odmítá dát 

jakýkoliv obnos, protože profesora považuje za podvodníka a příživníka. ( ... )"Už 

celý rok nám pořád slibujete a vykládáte nám, jaké uděláme terno, protože umíte být 

zatraceně přesvědčivej a vemlouvavej, takže si začínám myslet, že jste zkrátka a dobře 

podvo dník. "S 
1 I sám Chitimia pochybuje o věrohodnosti profesora a chce se setkat 

s Japoncem, jenž projevil zájem od nich vynález odkoupit. Profesor sjednává 

schůzku. Asiat přichází ke Chitimiovi domů. Po chvíli vychází najevo, že jde o 

šejdíře, jehož profesor přivedl, jen aby Chitimiu přesvědčilo nutnosti pracovat dál na 

SO In Manolescu, Nicolae. Literatura rornana postbelica. Proza. Teatrul. Bukurešť: Editura Aula. 200I. 
str. 338 "E vorba aici de un procedeu pirandellian ce consta ln continua confuzie í'ntre via!a;;i scena, 
intre personaj ;;i actor. (. .. )lon Baie;;u folose;;te regulile jocului ~i le incalca totodata, introducand, de 
exernplu, ln plin absurd, bunul sirnt cornun ~i in plin realisrn, o tumura absurda a í'ntarnplarilor." 
Sl In Baie~u, Ion. In cautarea sensuiui pierdut. str. 98 "De un an de zile ne tot prornite!i ~i ne duceti cu 
vorba ca vorn da lovitura, pentru ca ~titi sa vorbiti al naibii de convigator ~i de abil, incat inc1in sa cred 
ca sunteti pur ;;i sirnplu un escroc." 
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vynálezu. Protagonista má ale zcela jiné problémy a převypráví mu svou noční 

historku. Profesor mu nabízí pomoc svého známého filozofa. Po jeho odchodu 

k němu opět přichází Chitimia II vypadající jako Chitimia I před dvaceti lety. Hovoří 

spolu a vzpomínají na dětství. Profesor se vrací a spolu s ním přichází i filozof. 

Filozof vybídne Chitimiu, aby se mu svěřil se svým problémem. Dotázaný vzpomíná 

na mládí, když byl s kamarádem ve válce. Po výbuchu granátu přišel přítel o nohy a 

měl rozpárané břicho, přesto ještě nějakou dobu žil. Před touto strašlivou událostí si 

slíbili, že pokud bude jeden z nich těžce raněn, ten druhý je povinen ho zastřelit. On 

to neudělal, jen mu vložil pistoli do ruky a opustil dané místo. Filozof mu položí 

ještě několik otázek, protože se domnívá, že jde o halucinace, posléze však jeho 

případ zařadí mezi tzv. nevšední a za radu žádá peníze. Všichni čekají na Vi cu, až se 

vrátí domů a vyplatí honorář. 

Druhá část začíná ve stejném prostředí i se stejnými lidmi, jako by mezi 

dějstvími uběhlo jen pár minut. Vica se vrací domů a nelibě nese přítomnost filozofa, 

jehož považuje za dalšího příživníka. Filozofovi není jasné, jak je možné, že se oba 

muži jmenují stejně. Chitimia to vysvětluje výměnou kabátů, jež proběhla těsně před 

výbuchem a v němž posléze našel doklady zemřelého. Začal se za něj vydávat a 

vlastní jméno si už nepamatuje. Po návratu z války se oženil s jeho snoubenkou 

Vicou, které však zatajil svou pravou totožnost. Nyní chce svou chybu napravit a 

odhodlá se říct své ženě pravdu. Žena ho ale uzemní šokující odpovědí. Záměnu 

poznala okamžitě, ale zůstala s ním, protože se tehdy cítila osamocená. Vica ho navíc 

obviní z krádeže vynálezu, jejž ve skutečnosti vymyslel její snoubenec. Manžel se 

brání, že objev nevzal, nýbrž dostal. Chitimia vyvrátí i manželčino nařčení z vraždy 

mladého muže. Musel tehdy příteli slíbit, že se o ni po návratu z války postará. 

Nakonec Filozof poradí Chitimiovi I, aby se svého jmenovce nadobro zbavil, muž to 

odmítá udělat. Pozvou tedy podvodníka a zloděje fingovaného Japonce, který má 

vraždu vykonat. Ke zločinu nedojde, protože mladého snoubence zachrání 

proměněná, o dvacet let mladší Vica a odchází s ním. Ostatní se též postupně vzdálí a 

zůstává pouze sám Chitimia I, jenž si snaží vzpomenout na své pravé jméno. 

64 



o hře Chifimia lze hovořit jako o metafoře na znovunalezené mládí nebo též 

na nesmrtelnost mládí. Protagonista je dokonale průměrný, neschopný jakékoliv 

iniciativy, žijící poklidný život zcela řízený pečující ženou. Chitimiova neschopnost 

a nemohoucnost je bezbřehá. Někdo ho musí neustále zezadu postrkovat a 

nasměrovávat. Jde o jedince bez velké inteligence. Sám se přiznává, že zdědil 

totožnost, nápady i snoubenku svého nejlepšího kamaráda z války. Absurdní příhoda 

zapříčiní smrt opravdového Chitimii, jenž zemře v zákopu po střele granátu, kde do 

té doby ležel budoucí podvodník a lhář. Falešný Chitimia zdědí i přítelovy 

inženýrské nápady, avšak rozumově nepřesáhne svého dárce. Žena, s níž žije, velice 

záhy pozná, že došlo k záměně osob, přesto přijímá tento předem promarněný a 

beznadějný život a jen doufá, že se i u něj časem projeví genialita. Stále nerozhodný 

hlavní hrdina se obklopuje pochybnými jedinci v čele s notorickým podvodníkem, 

jenž sám sebe nazývá profesorem. Padouch vymyslí postavu Japonce, nepravého 

průmyslníka okouzleného Chitimiovými vynálezy, aby tak podnítil protagonistovu 

představivost a přinutil ho k dalšímu výdeji peněz. Podvod je vzápětí odhalen a dojde 

k ostré výměně názorů mezi profesorem a Chitimiou. Vychytralý muž dokáže svými 

šikovně volenými slovy hlavního hrdinu přesvědčit o své nepostradatelnosti. V tomto 

okamžiku by možná jiný autor orientoval děj zcela jiným směrem. Z profesora by 

učinil skvělého manažera, jenž by vybičoval Chitimiu k úžasným výkonům 

jakýmikoli prostředky, ovšem pod taktovkou lona Baie~a se protagonista vydává 

odlišnou cestou, cestou vedoucí k nenapravitelnému krachu. Hrdina vypráví 

profesorovi a poté i filozofovi o návštěvě pravého Chitimii, jenž po něm nic nežádá, 

ani mu nic nevyčítá, pouze ho s klidem pozoruje, čímž ho ještě více znervózňuje. 

Podle Profesora i Filozofa je jediným řešením odstranit nevítaného hosta z povrchu 

zemského; tím by získal nazpět duševní klid a pohodu. Odhalený falešný Japonec, ve 

skutečnosti trestanec, má tento úkol splnit. Situaci a především život mladého 

snoubence zachrání Chitimiova manželka Vica, která náhle omládne a odchází se 

svým milým. Tato nádherná scéna má přímo kouzlo pohádkového příběhu o spící 

princezně, která se po princově polibku probudí z dlouhého snu. Trest pro hlavního 

hrdinu nepřichází zvenku, nýbrž zevnitř, z jeho vlastního já, a nejsou to jen výčitky 

svědomí, nýbrž i naprostá neschopnost čelit nastálé situaci a pocitu ztroskotání. 
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Chitimia I žije v bláhové naději, že jeho vynález dojde uznání, ale zároveň ho stále 

terorizuje myšlenka na několik málo hodin, které mu zbývají do promlčení 

utajovaného zločinu spáchaného před dvaceti lety. Téma málem promlčené vraždy 

nebo provinění, vracející se nevyřešená minulost se vyskytuje i v dalších Baie~ových 

dramatech. Nečekaná přítomnost opravdového Chitimii je skvělý nápad, protože 

pouze jeho existence zhatí snahu podvodníka uniknout trestu. 

Hra má poutavý děj a jistou optimistickou perspektivu podpořenou vývoj em 

postavy Profesora, zábavným vystoupením falešného Japonce i soukromého 

Filozofa, jenž je balkánskou variantou psychoanalytika z povolání. Sezení probíhají 

přímo doma a jedinci trpící utkvělou představou dvojníka jsou léčeni barbarskými 

prostředky. Autor paroduje časté situace z běžného života. Vystihuje některé 

povahové rysy opakovaně se vyskytující mezi lidmi. V každém člověku je kousek 

Chitimii I i Chitimii II. Celá hra je jakýmsi úvodem pro velkolepý závěr, odchod 

ženy a očistu duše. Jednání postav je naprosto přirozené, čímž se na druhé straně 

zjevení Chitimii II a metamorfóza Vicy stávají ještě mnohem tajemnější a poetičtější. 

Všechny tyto nevšední události nabývají od určitého momentu mnohem hlubší 

význam. S fantazií se zde zachází jako s realitou. Z parodie se stává parabola. 

Zestárlý podvodník a příživník (nechá se živit od své ženy) Chitimia I před dvaceti 

lety zastoupil a nahradil se vším všudy jiného Chitimiu. Chitimia II by mohl 

představovat podobu čistého, odvážného mládí, jež bylo posléze okradeno a zničeno 

průměrností a netečností. Dramatikovým záměrem je pohlížet na lidstvo pomocí jeho 

drobných neřestí. 

Viník (Vinovatul) 

Toto jednoaktové drama Iona Baie~e mělo premiéru v roce 1971 ve státním 

divadle v Aradu. O rok později se premiéra konala v proslulém bukurešťském 

divadle Nottara. 

Vystupují zde pouze dvě osoby, Ona a On. Děj se opět odehrává 

v současnosti. 

Oba dva se sejdou doma u ženy, jež ho předtím vylákala z jeho vlastní svatby, aby 

mu mohla v klidu něco důležitého sdělit. Obviní ho z vraždy svého snoubence, jež se 
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odehrála před dvaceti lety. Muž zapírá, žena mu tedy vypráví, jak ho celých dvacet 

let bezúspěšně hledala, až ho nakonec našla. Po dobu posledních pěti let sledovala 

každý jeho krok. Když viděla, jak trpí výčitkami svědomí a jak je v životě nešťastný, 

chtěla mu vše odpustit a odjet z města. Po nějaké době ale začala sledovat změnu 

v jeho chování. Už nebyl smutný a plný strachu, naopak dával najevo svou radost ze 

života. Nejvíce však klesl v jejích očích ve chvíli, když se rozhodl oženit a založit si 

rodinu. Musela zasáhnout, nemohla dopustit, aby byl šťastný, zatímco on ji o takový 

pocit připravil. ( ... )"Ačkoli jsem se ze všech sil snažila, nedokázala jsem se radovat ze 

života, z toho, co nabízí všem obyčejným lidem. A tedy, přemýšlej: jestliže já jsem tak 

nešt'astná, jak bych mohla připustit, abys ty byl šťastný?"52 Muž dostane strach ze smrti. 

Prosí ženu o odpuštění a slibuje, že pokud mu promine, zůstane s ní. Ona však 

takovou nabídku tvrdě odmítne. Muž nechápe, proč by měl být znovu potrestán, když 

už za spáchaný zločin v minulosti zaplatil neustálým strachem a utrpením. Za své 

odpuštění nabízí svou geniální myšlenku prospěšnou a výnosnou pro celou 

společnost. Žena prohlásí: "I kdyby společnost nakrásně přistoupila na takovou zbabělost, 

takovou ubohost, já bych ti neodpustila! Já jsem tvůj první a opravdový soudce a prohlašuji 

tě vinným!,,53 Muž se začne vymlouvat na svůj tehdy mladý věk, navíc prý šlo tenkrát 

o nešťastnou náhodu, došlo sice mezi nimi ke rvačce, avšak její snoubenec uklouzl a 

zřítil se do propasti. Ona vše vidí jinak, vmete mu do tváře jeho členství v 

teroristické gangu, jehož příslušníci umučili jedenáct vesničanů, mezi nimiž byl i 

otec zavražděného. On se jediný z bandy zachránil útěkem a skrýval se na staveništi, 

kde ale potkal jejího snoubence a začal se bát udání. V noci ho vylákal za boudu a 

vyhrožoval mu likvidací, pokud nebude mlčet. Došlo k potyčce, při níž chudák 

mladý muž spadl do jámy. Muž vše tvrdošíjně popírá. Žalobkyně mu sdělí, že za 

dvacet pět minut zavolá policii. Obviněný zpanikaří, přestřihne telefonní drát a 

spoutá ji. Poté se rozhodne utéct, ašak po chvíli se celý rozčilený vrátí. Jeho 

manželka na něj čeká před domem a on by tak nemohl zmizet bez povšimnutí. Žena 

mu poradí, aby vyskočil z okna v koupelně. Zoufalý muž se jí ještě pokouší znovu 

52 lbid. str. 169 ( ... )"De;;i am rncercat din toate puterile, nu am reu;;it sa ma bucur de viata, de ceea ce 
ofera ea tuturor oamenilor obi;;nuiti. Si atunci, gande;;te-te: daca eu sunt atat de nefericita, cum o sa 
admit ca dumneata sa fii fericit?" 
53 Ibid. str. 171 "lar daca societatea va comite - prin absurd - aceasta la;;itate, aceasta meschinarie, nu 
te-a;; ierta eu! Eu sunt primul ;;i adevaratul dumitale judecator;;i te dec1ar vinovat!" 
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vysvětlit svou nevInu, pak odchází do koupelny. Po krátkém rozhovoru s jeho 

manželkou se žena odebere do koupelny, kde vidí oběšeného muže a ženě už jen 

říká: ( ... )"Oběsil se ... Odpusťte mu. Neudělal to nazdařbůh nebo ze zbabělosti. (S upřímnou 

bolestí a smutkem.) Byl vinen ... ( ... ),,54 

Celé drama je konfrontace, vyslýchání a zpověď mezi těmito dvěma osobami. 

Žena klade důraz na zodpovědnost a na nevyhnutelné potrestání zločinu. Morální 

myšlenka této hry je dokonalá, přestože se nabízí mnoho jiných daleko 

přirozenějších a jednoduších řešení. Žena jako by nabízející se východiska 

ignorovala nebo je už dávno zavrhla. Touha po zjednání spravedlnosti, po pomstě a 

zároveň neutuchající bolest po zavražděné lásce narušily její psychiku. Komplex 

viny proniká i do duše mstitelky, která se sama začíná cítit jako oběť i kat zároveň. 

Vznikající něha vůči vrahovi je výsledkem duševních pochodů, jež už nemají mnoho 

společného s původním záměrem zjednat spravedlnost. Zločinec je připraven využít 

její neklid pro záchranu vlastního života, ovšem bez úspěchu. 

Viník připomíná svým základním motivem jinou Baie~ovu hru, Odpuštění. 

Oba protagonisté se vyrovnávají se svou dávnou minulostí, která na nich zanechala 

nesmazatelné stopy, a i po tolika letech jí musejí čelit. Ona je vyšetřující soudkyně, 

jež nikdy neprožila nádherný pocit zasnoubené ženy. On utíká před svým osudem, 

neustále pronásledován myšlenkou na možné dopadení a obvinění. Na rozdíl od 

Odpuštění zde trestný čin, za nějž nebyl nikdo potrestán, spáchal muž. Úkol najít ho 

a nechat odsoudit na sebe vzala žena. I zde hrdina podlehne tlaku, navíc i výčitkám 

svědomí a strachu z vězení a volí stejné řešení jako George v Odpuštění. Jisté 

společné rysy by se našly i ve srovnání s Chi!imiou. I v tomto případě zbývá 

provinilci už jen pár hodin k promlčení právního, nikoli morálního trestu. Nadto 

mladá žena přiznává, že ho hledala celých dvacet let, stejné časové období, po jakém 

se objeví i pravý Chitimia. 

V této hře není vina zcela zřejmá a jasná. Není jisté, zdali muž opravdu zločin 

spáchal, čímž na sebe strhává čtenářovy, divákovy sympatie. Hájí se tím, že za svůj 

hřích už zaplatil. Po celých dvacet let se nejprve skrýval, poté změnil své návyky, 

54 Ibid. str. 175 "S-a spanzurat. .. Va rog sa-l iertati. Nu a Iacut acest gest la intamplare sau din 
la~itate. (Cu sincerá durere ~i tristefe.) Era vinovat ... " 
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chování, po celou tuto dobu respektoval všechny zákony, jen aby nezavdal příčinu ke 

svému zatčení. Přes veškerou snahu nedokáže v ženě vzbudit soucit, naráží na její 

neústupnost a tvrdohlavost. Muž je chycen do dokonale promyšlené léčky, zmítá se, 

obhajuje se věrohodnou historkou, ovšem všude se střetává s etickým fanatismem 

hlavní hrdinky. Po vyčerpání veškerých možností spáchá sebevraždu. 

Drama obou postav se vyznačuje směsicí rozumu a vášně. Dramatičnost je 

umocněna přímými, výstižnými a jasnými replikami. Některými kritiky je přesto tato 

hra považována za méně zdařilou ve srovnání s Odpuštěním, v němž je psychologie 

postav mnohem lépe zachycena a vylíčena. 

Podvodníci pod širým nebem (Escrocň in aer liber) 

Jednoaktová komedie pochází z roku 1978. Premiéra se konala v říjnu téhož 

roku v bukurešťském Národním divadle. 

Vystupují zde tři osoby: muž, žena a hlídač. Celý děj se odehrává v parku 

během noci. 

Muž si přisedne k osamocené ženě na lavičku. Vedou spolu poněkud směšný 

rozhovor. Oba dva se navzájem svěřují se svou těžkou nemocí. Ona nerozumí 

metafoře a vše bere doslova. Jednou jí kupříkladu maminka řekla, aby se dostala 

strýčkovi pod kůži, samozřejmě se o to pokusila, avšak bylo to bolestivé pro obě 

strany, nebo dostala úkol: "Rozvaž bratrovi jazyk a zjisti, jaké vylomeniny ještě dneska 

provedl, osel jeden."ss Kvůli této nemoci ji také opustil snoubenec těsně před svatbou 

se slovy, že by se celý život nemohl vyjadřovat přesně a nepoužít aspoň jednou za 

čas nějaké obrazné přirovnání. Rodiče ji začali proklínat a nakonec musela odejít 

z domu. Přes den bloumá ulicemi a v noci zůstává v parcích, povídá si s trávou a listy 

a počítá padající hvězdy na obloze. Muž naopak již od svého útlého dětství hledá pro 

všechno vzory: "Celé dny jsem hledal příklady, především na ulici, sama jistě víte, že 

ulice jsou plné vzorů. Nejhorší na tom bylo, že bez nějakého vzoru j sem nic neudělal. Abych 

se zasmál, musel jsem mít příklad; abych spal, musel jsem mít VZOr.,,56 Nejprve ho prý 

55 lbíd. str. 453 "Ia trage-l pe frate-tau de limba ~í afla ce magarii a mai Iacut astazi, magarul." 
56 lbíd. str. 456 "Toata ziua cautam exemple. Mai ale s pe strada, caci probabil ~tí!í: strazile sunt pline 
de exemple. Groazníc era ca nu puteam sa fac absolut nimic daca nu aveam un exemplu. Ca sa 
zambesc, trebuía sa am un exemplu; ca sa dorm, trebuia sa am exemplu." 
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rodiče izolovali od zbytku světa a pak, aby snad nenakazil sourozence, ho vyhnali 

z domu. Muž požádá ženu o ruku. Protagonistka s radostí nabídku přijme. V tu chvíli 

se u nich objeví hlídač a ptá se jich, zdali neviděli dva podvodníky, muže a ženu. 

Jejich popis, fotografie i data narození sedí přesně na sedící pár na lavičce. Sami se 

hlídače ptají, jestli je nepodezřívá. Ten to však rezolutně odmítne, ti dva se totiž mezi 

sebou neznají a oba "pracují" odděleně, navíc by to bylo komické, kdyby se 

navzájem napálili. Hlídač se vzdálí a oni se zatím domlouvají, kdy a kde se druhý 

den sejdou. V závěru hry jim strážce parku šťastně oznamuje, že se jim podařilo 

dopadnout oba podvodníky. Seděli prý společně na lavičce a pokoušeli se vzájemně 

se podvést. Při zatýkání se nezmohli na odpor a jen tvrdili, že došlo k nedorozumění 

a mýlce. 

Tato hra má podtitulek "komická parodie", čímž autor naznačuje čtenářům i 

hercům, kteří ji budou číst, že Muž, Žena a Hlídač se vyjadřují překvapivě 

přirozeným a klidným tónem. Sentimentální šejdíři se navzájem mystifikují, klamou 

i hlídače parku a nakonec se celí překvapení probudí v realitě, jež není skutečná, a 

kde nádavkem vzrůstá počet podvodníků rychlostí blesku. Některé motivy, 

především nemoci hlavních hrdinů, autor použil i v další hře Hledání ztraceného 

smyslu (Ín díutarea sensului pierdut). 

V této hře existuje stejná technika, všudypřítomná v díle lona Baie~a, při níž 

Sl dělá legraci ze slovních klišé, vytváří ji neočekávaným připojením některých 

přívlastků běžně používaných ve zcela odlišných spojeních (např. "mužná, leč 

upřímná slza"). Každou noc se podvodníčci vydávají lovit nějakou opuštěnou duši 

do parku. V okamžiku, kdy se potkají, navzájem si předvedou své nacvičené číslo. 

V případě nutnosti se i spojí proti hlídači, jemuž se podařilo dopadnout jiné dva, kteří 

jakoby z oka vypadli hlavním hrdinům. Z toho lze vyvodit, že podvodníků pod širým 

nebem je mnoho a hlídači, přestože jsou snaživí a čilí, nejsou tak ostražití. Baie~u se 

vysmívá nejen hlavním hrdinům a jejich "nemocem", nýbrž i starému hlídači, jenž už 

neoplývá dostatečnou bdělostí. 
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Krotitelka duchů (Dresoarea de fantome) 

Baie~ova jednoaktová tragikomedie z roku 1971 měla světovou premiéru 

v londýnském The httle Theatre (Malé divadlo). 

V této divadelní hře vystupují pouze dvě osoby: krotitelka a starý hlídač. Vše 

se odehrává ve velmi starém a neudržovaném středověkém hradě. 

Hra začíná příchodem cvičitelky na hrad. Seznamuje se s hlídačem a 

vysvětluje mu své poslaní. Dostala od státu za úkol ochočit si místní strašidla, poté je 

naučit správně servírovat na stůl, mluvit cizími jazyky, tancovat, zpívat, vykládat 

vtipy atd. Takto vycvičená strašidla budou atrakcí pro cizí turisty, kteří navštíví hrad 

a budou ochotni zaplatit za tuto nadstandartní službu nemalé peníze. Starý pán ženě 

vypráví příběh hradu i o tehdejších obyvatelích, z čehož cvičitelka vyvodí počet 

místních přízraků. Jde o mladou kulhající princeznu, jež spáchala sebevraždu, poté 

co zjistila, že jejímu snoubenci starý otec prostřelil na lovu nešťastnou náhodou 

hlavu. Snoubenec se pak s dírou v hlavě oženil s matkou kulhající princezny. Po 

jejich smrti rod vymřel, protože spolu nemohli mít děti. Z malého království se stala 

republika a hrad připadl státu. Muž ještě dodá, že kromě těchto čtyř přízraků je s 

nimi ještě levoboček starého prince, kterého měl s hlídačovou manželkou. Krotitelka 

ho vyzve, aby přivolal duchy. Když se žádný z nich neobjevuje, žena vytáhne bič a 

postupně všechny najde. Zprvu je žena spokojená s výcvikem, i když si poslušnost 

vymáhá bičem a kopanci. Její surovost se začíná stupňovat neobratností strašidel, což 

nelibě nese hlídač a několikrát ji v drezúře přeruší. Tanec je poslední věcí, kterou 

ještě duchové neumějí. Hlídač má krotitelce předvést jediný tanec, jejž přízraky 

ovládají. Ten ovšem odmítá tančit bez partnerky. Cvičitelka se nenechá dlouho 

přemlouvat a začne s ním plesat. Během taneční ukázky ji všechna strašidla 

probodnou. Hlídač projeví radost nad smrtí tyranky a říká: "Pane, nepňpusť, aby se 

svět dostal do rukou krotitelů! Byl by to jeho konec, Pane! Už bychom se nelišili od zvířat a 

všichni bychom zemřeli studem."( ... )57 Poté unavený usne. Po delší pauze se ve dveřích 

objeví nová krotitelka se spoustou kufrů a pomůcek na drezurování. 

57 Ibid. str. 403 "Doamne, nu lasa lumea sa incapa pe mana dresorilor! Ar fi sfar~itul ei, Doamne! Nu 
ne-am mai deosebi de animale ~i am muri cu to!ii de ru~ine." 
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Autor vytvořil skvělou metaforu na drezúru, na nelidské potěšení z 

provozování násilí. Krotitelka duchů nemá filozofický ráz jako drama Odpuštění, 

v tomto případě Ion Baie~u skočil střemhlav do absurdity dozajista inspirovaný 

Ionescovou divadelní tvorbou. Žena-trýznitelka je pověřena mezinárodní turistickou 

společností vycvičit přízraky opuštěného hradu, jenž je určený pro mezinárodní 

turistiku. Následují scény připomínající mučení ve středověku, ale i výstupy 

ukazující prvky moderní tortury. Strašlivá cvičitelka používá rozličné pedagogické 

metody, převážně s pomocí biče. Pokud je to nutné a situace to vyžaduje, aplikuje i 

slovní bič. Duchové jsou nuceni říkat vtipy a vymýšlet pointy, a jelikož neoplývají 

smyslem pro humor, mučitelka přejde na osvědčené způsoby. Následná krutá scéna, 

v níž bičem udává takt do rytmu tance, odhaluje závažný a skutečný smysl hry. 

Autor volí uspokojivé řešení, zlá krotitelka je probodnuta rozhořčenými strašidly, 

avšak během krátké chvilky se objevuje nová krotitelka a historie se opakuje. Tato 

fraška s množstvím dobře vykalkulovaných absurdních situací se náhle mění 

v hlubokou meditaci o násilí a ponižování v dějinách lidstva. Z absurdity se postupně 

stává tragédie. Ion Baie~u si dokonale osvojil techniku, v níž komické situace mají 

hořké a smutné vyústění. 

Ion Baie~u psal dramata, tragédie i komedie, ve všech případech se mu 

podařilo vystihnout podstatu daného žánru. Jeho postavy jsou pokaždé živé, 

opravdové a je znát, že měl rád lidi. Osoby enormně mluví, aniž by měl člověk pocit, 

že chtějí něco určitého sdělit. V komediích jim mluva slouží spíše k vyjádření jejich 

pýchy a nadutosti. Mluvit hodně a složitě pro ně znamená mít osobnost. Tito lidé 

jsou popletení záplavou slov, jenže v totalitním režimu bylo nutné používat mnoho 

dvojznačných, abstraktních výrazů nemající smysl, aby se zatajila pravá myšlenka, 

kterou pozorný divák, zvyklý číst mezi řádky, vždy bezpečně pochopil a ocenil. 

V dramatech oproti komediím slouží jazyk spíše jako obranná zeď, jakási ulita, v níž 

hrdinové schovávají svou skutečnou osobnost. Hrdinové i přesto prožívají opravdové 

životní tragédie, jsou nešťastní, mají iluze, vysněné představy a hledají pro vše 

metafyzická vysvětlení, což někdy působí až směšně. 
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Poukazoval-li dramatik na jejich chyby, zvláštnosti nebo směšnost, dělal to 

bez cynismu a s upřímným porozumněním. Hry Odpuštění nebo Chi!imia by mohly 

naznačovat, že měl určitou zálibu pro nevšední a patologické případy, ovšem on jimi 

upozorňoval pouze na křehkost lidské duše, s níž se musí zacházet s největší 

opatrností a je třeba ji chránit před nenapravitelnými traumaty. Ve svých dramatech 

se zaměřil na zodpovědnost vůči člověku, považovanou autorem za morální 

povinnost. Hned na začátku hry dokázal navodit tajemnou a tíživou atmosféru např. 

strojenými gesty nebo časovým úsekem dělící oběť od promlčení zločinu. Jeho 

hrdinové jsou vždy nevratně poznamenáni obsesí, jež pokaždé vyústí v tragédii. 

Baie~u nechává vedle sebe žít osoby s diametrálně odlišným osudem. V minulosti 

spáchaná nespravedlnost brání jakémukoliv sblížení či odpuštění a drama se stává 

mnohem důraznější a přesvědčivější. 

Baie~u se osvědčil i jako vynikající tvůrce komedií. Dramatik měl komično 

v krvi a oplýval přirozeným citem vidět v každé situaci i její humornou stránku. 

Vytvářel okolnosti, typy postav, dialogy, z nichž volně a lehce tryská komika. 

V komediích se jeho sarkasmus zaměřuje na duševní prázdnotu. I ve veselohrách se 

lze setkat s postavou-špiónem, která zasahuje do života druhých a arogantně 

rozkazuje a ospravedlňuje své postavení. Tentokrát, na rozdíl od Baie~ových tragédií, 

vměšování do cizích osudů není odůvodněno nějakými událostmi z minulých let. 

Autor se domnívá, že smích je nejkrásnější lidská vlastnost, proto jeho humor bývá 

často břitký a vždy trefně podtrhující lidské neduhy a neřesti. Komedie je často 

vystavěna pouze na mluvě postav, jejichž povahové rysy se ztracejí v toku slov. Zde 

se dramatik stylově podobá Teodoru Mazilovi. Například v Podvodnících pod širým 

nebem předstíraná vážnost a důstojnost je jen maskovaná hloupost, i když 

protagonisté mají ambice vést duchaplný a zdvořilý rozhovor. Pokaždé, když se 

snažil napodobit způsob mluvy či chování vybraných jedinců z různých 

společenských vrstev, prokázal dokonalé pozorovací schopnosti a cit pro komično a 

karikaturu. Humor podle něj znamená nejen svobodu, ale i prostředek, jenž člověku 

dává sílu snášet životní příkoří. 

Dramatik se častokrát pohybuje na rozhraní komedie a dramatu. Během jedné 

hry dokáže zmást publikum nebo čtenáře groteskní situací, v níž se nachází zárodek 
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tragična, a naopak v tragédii lze postřehnout komické rysy. Tato metoda se obecně 

používá v moderním divadle. Autoři využívají verbálních klišé převzatých z různých 

společenských vrstev. 

Někteří kritikové mu vyčítali často se opakující motivy v jeho hrách. Některé 

scény, dialogy, vtipné repliky se opravdu objevují nejen v divadelní tvorbě, ale i 

v próze. Autor jistě netrpěl nedostatkem fantazie pro vytvoření nových scének či 

rozhovorů, avšak raději se soustředil na průběh děje, vykreslení postava poselství či 

ponaučení vyplývající z napsaného díla. 

Sám autor v jednom rozhovoru řekl, že raději píše komedie nežli dramata, i 

když napsat dobrou komickou hru je prý velmi těžké. Navíc tento žánr vyžaduje 

repliky s pointou, čili velmi inteligentní a propracované dialogy, což u psaní dramatu 

není povinné. Nejvíc mu ovšem vyhovovalo psát komicko-groteskní dramata. O 

svých současnících řekl: "Přiznám se Vám, že závidím M. Sorescovi jeho inteligentní 

komiku těžko srovnatelnou, D. R. Popescovi hlubokou a rafinovanou tragiku a T. Mazilovi 

krutost v pozorování."s8 

58 In Dramaturgia romaneasca ln interviuri. Bukurešť: Editura Minerva. 1995. str. 179 "Pot sa va 
marturisesc ca-l invidiez pe M. Sorescu pentru comicu1lui de o inteligenta rara ega1, pe D. R. Popescu 
pentru tragicu1lui profund ~i rafinat ~i pe T. Mazilu pentru cruzimea observatiei." 
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Inovace v dramatické tvorbě v 60. a 70. letech 20. století 

Během let 1960 - 1971 dochází v Rumunsku k "ideologickému uvolnění" 

(dezghet ideologie) podobně jako v Československu, ovšem zde končí již v roce 

1969. Toto uvolnění se odráží mimo jiné i v oblastech kultury. Literární historikové 

tvrdí, že v tomto období došlo ke znovuzrození rumunské literatury. Autoři se opět 

snaží vrátit k "zakázané" historii i k jiným nepovoleným tématům a najít nové 

způsoby a možnosti vyjadřování. Spisovatelé pohotově využívají této historické 

příležitosti, aby dohnali ztracený čas. 

Změn se ovšem nedosahuje snadno, protože ještě v roce 1960 existují 

prorežimní autoři, kteří nadále ve své tvorbě opěvují komunistické vůdce, oslavují 

život v Rumunské lidové republice a zuřivě očerňují odpůrce režimu. Ideologie 

socialismu stále ještě představuje estetickou doktrínu, k níž se pokaždé odvolávají 

vysocí úředníci, pokud chtějí spisovatelům připomenout jejich povinnosti nebo 

potrestat ty, kteří je neplní. Autoři, na něž strana spoléhala, byli z básníků např. 

Mihai Beniuc, Maria Banu~, Eugen J ebeleanu, Demostene Botez, z prozaiků Zaharia 

Stancu, Aurel Mihale, Lucia Demetrius, Eugen Barbu. K dramatikům, kteří stáli 

tehdy na "správné" straně barikády, patřili mj. Al. Mirodan, Aurel Baranga nebo 

Andi Andrie~. 

V poezii jsou v módě různé ódy na V. 1. Lenina i Gheorge Gheorghiu-Deje59 

(J. V. Stalin byl škrtnut ze seznamu), pracující třídu a komunistickou stranu, hrdinské 

básně připomínající úsilí dělníků přesáhnout plán výroby. Vzniká také satira, jež 

haní rumunskou buržoazii a západní politiku. O poezii v pravém slova smyslu 

nemůže být ani řeči, jde spíše o zveršované novinové články. 

Sbírku básní Sensul iubirii (1960, Smysl lásky) od Nichity Stanesca lze 

považovat za jeden z prvních signálů ideologického uvolnění, přestože 

k opravdovému uvolnění dochází až v roce 1964, kdy byli propuštěni všichni političtí 

59 Gheorghe Gheorghiu - Dej byl komunistický vůdce, v letech 1952-1955 zastával funkci předsedy 
vlády a v letech 1961-1965 byl předseda Státní rady. 
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vězni. Ukončeno bylo rázně v roce 1971 přijetím tzv. "červencových tezí".6o Přesto 

v tomto krátkém období liberalizace citliví spisovatelé využívají této změny 

k vytvoření hodnotné literatury. Nichita Stanescu však není jediným básníkem. 

S ním se během šedesátých let představují i další mladí básníci, např. Cezar Baltag, 

lIie Constantin, Ion Rahoveanu, Grigore Hagiu, Mihai Negulescu, Ana Blandiana, 

Marin Sorescu, Damian Ureche a další. Téměř všichni básníci v tomto období píší 

"nejasnou" poezii, chtějí tvořit básně zahalené tajemstvím, odlišit vyjadřování v 

básních od každodenní mluvy. 

I v próze nastává výměna generací. Mezi prozaiky, kteří dostali zelenou, patří 

Nicolae Breban, Augustin Buzura, Fanu~ Neagu, D. R. Popescu, Nicolae Velea, 

Constantin Toiu, Alexandru Ivasiuc, Petru Popescu a jiní. Rozšiřuje se psychologická 

próza, v níž se zkoumají duševní stavy jedince (Nicolae Breban) nebo se zdůrazňují 

morální a psychická traumata nevinných lidí způsobené komunistickým režimem, 

témata, nemyslitelná před několika lety. Jiní spisovatelé se zajímají o pitoreskní žánr 

(D. R. Popescu, Fanu~ Neagu, Nicolae Velea), v němž figurují zvláštní, podivínští 

lidé. Tedy postavy nepřijatelné pro režim, jenž byl posedlý uniformovat lidské typy. 

Vzniká i fantastická literatura. 

Nelze opomenout ani oblast literární kritiky, jež se začala velice slibně 

vyvíjet. Pro literární kritiku je to možná nejlepší období v historii rumunské 

literatury. Přispívají k tomu i nově vzniklé nebo obnovené literární časopisy -

Convorbiri Literare (Literární rozpravy) v Jasech, Orizont (Obzor) v Temešváru, 

Steaua (Hvězda) v Kluži, Vatra v Tárgu-Mure~ atd., ale především založení 

literárních novin Romania literara (Literární Rumunsko) v Bukurešti. Kolem tohoto 

týdeníku se vytvořila skupina vynikajících literárních kritiků, kteří byli schopni 

posuzovat literaturu zejména z estetického hlediska, patří sem např. Gabriel 

Dimisianu, Lucian Raicu, Valeriu Cristea, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, 

Mircea Iorgulescu a další. Obnova všech literárních žánrů probíhá až neuvěřitelně 

rychle. 

60 Červencové teze vyhlásil N.Ceau~escu po návratu z Číny a severní Koreje, kde byl uchvácen 
totálním podrobením jednotlivce zájmům celku. Šlo o nový ideologický program, tzv. malou kulturní 
revoluci, která znamenala přísnější kontrolu nad uměleckými a kulturními aktivitami. 
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Cenzura i nadále vykonává svou funkci a ztěžuje život nejen spisovatelům, 

ale i ostatním umělcům. Vztahy mezi umělci a cenzory jsou velmi komplikované a 

někdy až absurdní, přesto vznikají významná a zásadní díla v rumunské kultuře. 

Samozřejmě došlo ke změnám i v dramatické tvorbě. Mezi známé autory se 

řadí Dumitru Radu Popescu, Dumitru Solomon, Iosif N aghiu, Ion Baie~u, Marin 

Sorescu, Ecaterina Oproiu, Romulus Guga a jiní. Dramatikové se zaměřují na 

radikální restrukturalizaci obsahu a formy divadelního díla.6
! 

Protagonista už není pojímán zcela realisticky. Autoři se již nesoustředí 

výhradně na detailní vykreslení duševních stavů a postojů, nýbrž hrdinu opakovaně 

objevují v četných existenciálních situacích, od groteskních a absurdních až po 

realistické, ovšem zahalené do paraboly. Dramatici přijímají určité způsoby a 

techniky pro vyjádření komplikovaných psychických stavů jedince, což má za 

následek možná poněkud křehkou strukturu postav. Často se tedy stává, že přímo 

před divákovýma očima dochází k procesu tvoření postav.62 

Autoři se snaží obnovit archetypální typy postav, jež jsou schopné vyjádřit 

podstatu lidského bytí. D. R. Popescu prostřednictvím archetypů přináší některé 

symboly, u nichž už dnešní člověk jen těžko rozpoznává jejich pravé poslání. Např. 

ve hře Cézar, šašek pirátů se osoby navzájem mučí, vyměnují si své role, stávají se 

obětmi, ale současně i katy. Rozpor v jejich chování vede k obtížím při rozlišení 

reality od fikce. 

Originálním způsobem vystihl vzájemnou závislost mezi člověkem a okolním 

světem i Marin Sorescu. Jeho hrdinové jsou ve většině případů moderní Sisyfové, 

kteří jsou si vědomi své marné práce. Zároveň si ale uvědomují, že se vyplatí pokusit 

se překonat osud každého smrtelníka. Jonáš i Kostelník, jedinci omezení svou 

smrtelností, vyčerpají všechny možnosti, aby dosáhli absolutna a vznešenosti. Jejich 

největší zásluha tkví vodvaze, s níž se snaží zajistit lidstvu šanci po poznání a 

zdokonalení sama sebe. 

61 Srov. Steranescu, Alex. Istoria literaturii romane contemporane 1941-2000. Bukurešť: Editura 
Ma~ina de scris. 2005. Kap. Primavara de la Bucure~ti. 
62 Srov. Cristea, Mircea. Conditia umana in teatrul absurdului. Bukurešť: Editura Didacticá ~i 
Pedagogica. 1997. str. 155-156. 
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Na hrdinu je v některých případech také pohlíženo jako na šaška, jenž se 

podobá tornu shakespearovskému, a který často vyslovuje pravdu odhalující lidský 

úděl a postavení člověka v současné době. Jejich mluva i chování nejsou bezdůvodně 

absurdní, nýbrž představují určitý stupeň odcizení, k němuž dospěli svými postoji a 

počínáním. Objevují se v hrách T. Mazila (Tihle blázniví pokrytci), M. Soresca 

(Nachlazení, Třetí popravčí kůl) i u lona Baie~a (Krotitelka duchů). Rolí těchto 

postav je naznačit úroveň odcizení, jehož dosáhly vůči společnosti. Svou roli šaška si 

buď neuvědomují, anebo si ji osvojí zcela záměmě.63 

V rumunské dramatické tvorbě nedošlo ke zrněně pouze v pojetí a vykreslení 

postav, nýbrž i v ději. Autoři upustili od vylíčení příčin a vztahů mezi událostmi a 

činy a začali zcela jiným způsobem vyprávět dramatický příběh. Podstatou 

dramatického děje se stává postupné hromadění příhod, životních situací, které 

vyprávějí rozličné postavy. Např. v Popescově Snu nebo Cézarovi a v Sorescově 

Jonášovi, Kostelníkovi a Korytu řeky se děj vytváří před divákovýma očima z replik, 

psychických stavů a chování hrdinů. Autoři se nezabývají klasickou výstavbou 

dramatického díla, nýbrž se soustředí na sdělení či vzkaz, který chtějí svou tvorbou 

vzkázat. Chybějící narativnost, jež je jádrem jakéhokoliv děje, neměla žádný 

negativní vliv na životnost dramatických struktur. Odstranění konfliktu i rozuzlení 

nebylo samoúčelné, ale logicky vyplývalo z postojů autorů vůči dramatickému textu. 

Vynecháním zápletky i následného jednoznačného závěru přiměje diváky či čtenáře 

k mnohem hlubšímu zamyšlení a umožní daleko větší svobodu při výkladu celé hry a 

jejího poslání. Spletitost snového světa, mýtu, alegorie, prolínaní mezi skutečností a 

fikcí, mezi fantazií a snem, to vše je přeneseno na jeviště, což vytváří 

kaleidoskopický svět střetů, vášní a tudíž i rozličného chování postav. 

Autoři se snaží vytvořit a používat zvláštní specifický jazyk vyjadřující nejen 

komplikovanost duševních stavů postav, nýbrž i jejich sklony k odcizení. Pro 

postavy Marina Soresca z her Jonáš a Kostelník znamená řeč nevyčerpatelný a jediný 

zdroj pro přežití ve světě, jenž už je podle nich schopen pouze racionálního myšlení. 

I v rozčlenění hry došlo ke změnám. Znaky, které jsou specifické pro 

dramatické dílo (děj, zápletka, jazyk, postavy), jakož i jednotka času a prostoru 

63 Srov. Ibid. str. 157. 
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prošly významnými přeměnami. Velký důraz se nyní klade na celkové vyznění a 

smysl hry. Ve většině her i samotná mluva protagonistů podstatně rozšiřuje a 

dokresluje děj. Např. v Cézarovi D. R. Popesca protagonisté mluví ve dvou rovinách. 

Ta první je realistická a logická, ve které dialog vyjadřuje snahu postav odhalit 

pravdu a zjistit skutečnou "podobu" mezilidských vztahů za maskami, jimiž se snaží 

zakrýt společenskou přetvářku a pokrytectví. Druhá je nelogická a absurdní, 

příslušící obyčejně bláznům s absurdně-groteskním chováním. Tyto osoby si 

neuvědomují své chování. Kdykoli jsou připraveny prohodit si role a podle vývoje 

situace zmizet a vzápětí se opět objevit na scéně. Jazyk jako prostředek bytí a 

poznání světa představuje jedno z velmi oblíbených témat u Marina Soresca, lona 

Baie~a i Teodora Mazila. "V Sorescově trilogii Žízeň solné hory mluva postav ve své 

struktuře skrývá gnoseologické záměry, snahu získat pod kontrolu nejen skutečnost, nýbrž i 

postavení jedince a jeho význam ve společnosti. ,,Mluvím, tedy jsem" tuto větu 

protagonisté potvrzují každou svou replikou.,,64 Cítí se být znepokojeni vlastní tísnivou 

situací a i jejich samotný proces poznání je neustále ohrožen nelogičností a 

absurditou dramatických situací. Hlavním hrdinou "ontologických tragédií", jak se 

někdy říká hrám Marina Soresca, je jazyk. Autor skvěle ovládá schopnost vyprávět 

dramatický děj a současně vytvářet syntézu mezi tragičnem, komičnem, absurditou, 

groteskou a snem. Směšnost, komičnost a absurdnost se hojně vyskytují u lona 

Baie~a i Teodora Mazila. Hrdinové se ocitají v takových situacích, z nichž se 

pokoušejí vymanit mluvou naznačující jejich odcizení nebo pobláznění. U Teodora 

Mazila protagonisté překvapují svou neskrývanou hloupostí a agresivitou, jež se 

stává charakteristickou pro celou řadu z nich. Např. postavy ve hře Hlupáci za 

měsíčního svitu "šustí papírem", nelze je brát jako příklady skutečných lidí. Autorovi 

posloužily pouze jako nástroj k vyjádření osobního názoru na současnou společnost. 

J sou to pouhé figurky, jimiž Mazilu dokázal skvěle poukázat na lidské neřesti, 

zkaženost a pokrytectví. 

Autoři se zajímali o podobná témata, ovšem každý z nich kladl důraz na něco 

jiného a pokoušel se zpracovat danou látku svým vlastním originálním způsobem. 

64 Ibid. str. 162 "In trilogia Setea muntelui de sare lui Marin Sorescu limbajul ascunde in structura sa 
intentii epistemologice, de luare sub control a rea1itatii, a conditiei individului ~i a sensului sau in 
lume. "Vorbesc, deci exist", confirma cu fiecare replica personajele." 
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Jedním z témat je odcizení jedince vůči společnosti, z čehož plyne i jeho citové a 

psychické strádání. George v Baie~ově Odpuštění hledá únik před samotou a 

nepochopením okolí ve svém vynálezu, zrychlovači času. Časté používání objevu 

vede k naprosté izolaci jedince. Jeho urychlovač se mu stává jakousi drogou, bez níž 

už si nedovede představit svůj život. Když je o něj násilně připraven Liou, která se 

vžila do role Georgeovy zachránkyně, volí nejkrajnější řešení, sebevraždu. Tomuto 

tématu se věnuje i Teodor Mazilu ve hře Klobouk na nočním stolku. Demeter se 

oproti Georgeovi rozhodne "pouze" neříct, kam si schoval svůj klobouk. Pro své 

blízké se tímto rozhodnutím stává podezřelým a jeho chování je považováno za zcela 

nepřijatelné a zavrženíhodné. Nakonec je Demeter okolím dohnán ke stejnému činu 

jako George. V této hře autor zcela jasně kritizuje praktiky tehdejšího režimu, jenž se 

snažil potlačit v lidech jejich individualitu, nárok na soukromí a rozhodování o 

vlastním životě. Téma odcizení a především nepochopení jedince se objevuje i 

v Popescově hře Tito smutní andělé, kde se dva mladí lidé cítí osamoceni ve světě 

plném intrik, zbabělosti, lži a licoměrnosti. Snaží se společně bojovat proti těmto 

lidským nectnostem, nikoli však činy, nýbrž slovy. Protagonista Ion mluví drsným, 

ovšem ne vulgárním jazykem, vše pojmenovává pravými jmény, čímž se pro ostatní 

stává nepředvídatelným, a tudíž nebezpečným. 

Rumunští dramatikové se věnují i tématu morální čistoty, která je pro jejich 

hlavní představitele jednou z nejdůležitějších hodnot. Např. pro Marii z Popescova 

Trpaslíka z letní zahrady se stává její mravní nezkaženost největší oporou a zároveň 

jí dodává sílu vzdorovat svým věznitelům a trýznitelům. Ačkoli je protagonistka 

vystavována neustálému ubíjejícímu tlaku okolí a je ustavičně pronásledována 

myšlenkou na blížící se smrt, dokáže všemu čelit s pozoruhodnou statečností, kterou 

jí dává její morální čistota a víra v ideál. 

Marin Sorescu se ve svém díle zabývá existencí člověka a jeho vypořádáním 

se s vlastním životním údělem. Protagonisté se snaží pochopit své poslání a splnit ho 

třeba i za cenu ztráty vlastního života. Svůj osud přijímají hrdinně a pokoušejí se mu 

v některých případech vzepřít, přestože tuší, že skončí tragicky. Mezi další jeho 

náměty se řadí rumunské dějiny. Tématem obou historických her Marina Soresca je 

období vlády valašského knížete Vlada Tepe~e. Spisovatel se pokusil zejména 
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vykreslit povahu a osobnost samotného panovníka, jež byla v minulosti některými 

autory chybně vylíčena a překroucena. Panovník je SIce krutý, neoblomný, 

podezřívavý vládce, ovšem zároveň působí i velmi osamoceně a zranitelně. 

Vladařovo nemilosrdné chování je ospravedlněno tím, že se zdá být jedinou 

možností, jak čelit osmanské hrozbě. Vlad Tepe~ považuje za své nejdůležitější 

poslání zachovat valašskému knížectví jeho nezávislost a samostatnost i za cenu 

vyhrožování a omezování svobody vlastním lidem. Ve hře Nachlazení se autor 

pokusil nejen změnit názor historiků na samotného knížete, ale především chtěl 

připomenout velké vlastenectví obyčejných lidí v době nájezdů Turků. O historii se 

zajímali i ostatní autoři, např. Teodor Mazilu (Knížecí slavnost), avšak v tomto 

případě dějiny posloužily spíše jako dekorace. Pro tohoto dramatika bylo mnohem 

podstatnější poukázat na záporné lidské povahové rysy. Pro rodiče mladé Apolonie 

je důležitější, aby si zachovali úctu u svých poddaných a také císařovův projev 

soucitu nad úmrtím jejich dcery, nežli její skutečný skon. Oba své jediné dítě 

nesmyslnými názory, výhrůžkami a výtkami donutí k sebevraždě. Zvrácenost jejich 

chování a uvažování je navíc umocněna v samém závěru hry, kdy vyjde najevo, že 

Apolonina smrt byla zcela zbytečná. I Popescova hra Trpaslík v letní zahradě se 

odehrává za druhé světové války, avšak ani zde není válčení hlavním tématem. 

Dramatik se nesoustředil na popis válečných hrůz, nýbrž na vylíčení pocitů, 

myšlenek a psychických stavů mladé ženy, která se kvůli svým ideálům ocitá tváří 

v tvář blížící se smrti. Ve své další hře Cézar, šašek pirátů se autor nechal inspirovat 

historickou postavou, slavným římským vojevůdcem, ovšem jde spíše o dokreslení 

atmosféry děje, podstatný je tu úděl protagonisty, jenž si je natolik jistý svým 

budoucím slavným osudem, že si nevšimne hrozícího nebezpečí vedoucího až k 

jeho předčasnému tragickému konci. 

Obecně se všichni čtyři autoři zabývají lidským osudem, ovšem každý 

vlastním individuálním způsobem. U Marina Soresca mají hry filozofický ráz, jde o 

hlubokou meditaci o lidském nitru. Teodor Mazilu se oproti tomu soustředí na 

okolnosti, jež mají posléze fatální následky pro hlavní hrdiny (Klobouk na nočním 

stolku). Podobným směrem se orientoval i Ion Baie~u, např. ve své hře Odpuštění. 

Protagonisté obou her se cítí zcela nepochopeni a opuštěni, což vede k jejich izolaci a 
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odevzdanosti. Připomínají tím úděl a smíření se smrtí pastýře z rumunské balady 

Jehnička. Ten, ač varován před hrozící smrtí svou ovečkou, obdařenou 

nadpřirozenými vlastnostmi (umí mluvit), se nedokáže postavit nepřízni osudu a na 

blížící se konec čeká vyrovnaně a s klidem, protože svůj život prožil plnohodnotně a 

bez velkých hříchů. Dramatikové se zejména zaměřili na vylíčení pohnutek, jež 

vedly hlavní hrdiny k takovému řešení nastálé situace. Ve Viníkovi či Knížecí hostině 

se ústřední postavy přeci jen snaží čelit hrozící tragédii, avšak i oni nakonec (/ 

podlehnou tlaku okolí. V Baie~ově Viníkovi se On nedokáže vyrovnat s výčitkami, 

neústupností a nemilosrdným odsouzením hlavní představitelky, která na sebe 

převzala roli jeho žalobkyně i soudkyně zároveň. V Knížecí hostině se Apolonia též 

brání slovním útokům rodičů, pokouší se je obměkčit, avšak jejich krutost a 

zaslepenost je neúprosná a pro Apolonii fatální. 

Hra Krásně je v září v Benátkách Teodora Mazila představuje jeho směřování 

k absurdnímu dramatu. Protagonisté velmi touží po návštěvě Benátek, ale jakmile se 

jim tento sen vyplní, nedokáží potlačit zklamání z reality a raději dál žijí v iluzi. 

Neumějí žít naplno skutečný život, jsou povrchní a nevyspělí. Jejich "tlachání" o 

banálnostech, ale i chování obou postav dokazuje duševní prázdnotu a nezájem o 

okolní svět. Vliv Eugena lonesca na dramatickou tvorbu v 60. letech je zřejmý i u 

lona Baie~a (Krotitelka duchů). Hlavní představitelka krotí neviditelné přízraky 

různými metodami, ať už metodami, jež připomínají středověkou torturu, anebo 

mučení z doby nedávné. Děj již nepatří mezi nejdůležitější složky při psaní 

dramatického díla. Autoři se spíše soustředili na řeč, způsob mluvy a výstavbu 

dialogů svých hrdinů, proto bývá u některých her těžké převyprávět samotný děj. 

Trýznitelka si neuvědomuje, jaké následky mohou způsobit významy vyřčených slov 

na osoby v jejím okolí i na ni samotnou. Naopak v Popescových hrách Sen a Cézar, 

šašek pirátů se děj dostává do snové, fantastické roviny. Hrdinové j sou do této sféry 

vtaženi a i jejich řeč je ovlivněna tímto prostředím. Vyjadřovací schopnosti hlavní 

představitelky Silvie ve hře Sen jsou omezené a velmi poznamenané dlouhodobou 

izolací a téměř žádnou příležitostí navázat užší vztah s jinou osobou. Hrdinka se 

pohybuje ve světě snu, kam ji nepronásleduje myšlenka promaměného života a kam 

současně uniká před šedivou, ubíjející realitou. Podobný únik vyhledává i George 
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z Baie~ova Odpuštění. I závěr obou her je obdobný. Přestože pro Georgeho i Silvii 

končí tragicky, smrt je zde pojímána jako vysvobození a ochrana hrdinů před jejich 

dalším utrpením. 

Někteří autoři záměrně připisovali ke svým hrám podtitulek komedie, 

tragikomedie nebo fraška, přestože v závěru hry často vychází najevo, že toto 

označení příliš neodpovídá skutečnosti. Divák je zpočátku uchlácholen vývojem děje 

i chováním postav, aby nabyl pocitu, že se před ním odehrává skvěle napsaná 

veselohra, ovšem průběh a zejména konec hry pro něj může znamenat velké 

rozčarovánÍ. Takovou koncepci při psaní zvolil a dovedl k dokonalosti Teodor 

Mazilu, ať jde o Hlupáky za měsíčního svitu nebo Krásně je v září v Benátkách. Hry 

mají nejasný závěr, nekončí tragédií shakespearovského typu. Ze hry vyplývá, že 

autor považoval za mnohem větší pohromu morální zkázu a duševní prázdnotu 

protagonistů, jež je důsledkem jejich chování a mluvy. Ani u ostatních autorů hry, 

pokud nejde o skutečné tragédie, nemají příliš šťastný a veselý konec. I když se 

v komediích vše jeví na první pohled velmi legrační a úsměvné, člověk se neubrání 

pocitu, že jde spíše o způsob, jak pod rouškou grotesky a zdánlivě vtipných dialogů 

vyjádřit daleko závažnější problémy, které dramatici měli potřebu sdělit publiku. 

V některých Baie~ových hrách dokonce nelze jednoznačně určit, zdali jde o komedii, 

tragedii nebo drama. Např. v Chijimie_ i Krotitelce duchů je obsaženo jak tragično, 

tak i komično, groteska i fantazie. Z původně komické se náhle stává mnohem 

vážnější situace s prvky tragédie a absurdity. Baie~ovi hrdinové působí komicky do 

té doby, dokud si neuvědomí svou prekérní životní situaci. Jakmile mají pocit, že 

jsou násilím manipulováni tyranskými osobami, jejich komický ráz se vytrácí a oni 

se cítí nad propastí do prázdnoty a osamělosti. Autor využil komicko-absurdních 

dialogů, aby podstatným způsobem dokreslil charaktery postav, proto v závěru 

portréty těchto osob působí velmi věrohodně, uceleně a sugestivně. Řeč protagonistů 

má někdy zásadní roli v celé hře a zcela ovládne průběh a vývoj díla. Ve 

hře ChiJimia, ale i v ostatních dramatech hraje podstatnou, ne-li nejdůležitější roli 

protagonistova špatná minulost, kdy spáchal nějaký zločin, za nějž nebyl potrestán. 

Ion Baie~u tím vyjádřil své předsvědčení, že snaha utéci nebo se schovat před vlastní 
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minulostí je marná, protože i když uplyne třeba dvacet let, dřívější poklesek člověka 

tak jako tak dostihne. Nabízí se přísloví: "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě." 

Všichni autoři zpracovávali určitou látku svým osobitým a zároveň 

inovačním způsobem. Každý z nich pohlížel na daný problém či situaci ze zcela 

odlišného úhlu pohledu než ostatní a řešil je rozdílným způsobem. Výsledkem ovšem 

bylo pokaždé originálně zpracované téma, jež nabízí různé výklady a možnosti při 

inscenování. 

Dramatické dílo těchto čtyř spisovatelů lze považovat za skvělou reprezentaci 

rumunské divadelní tvorby v 60. a 70. letech XX. století. Jejich cíl přiblížit se 

současným světovým trendům v tomto žánru byl bezesporu dosažen. Navíc se sami 

pokoušeli nalézt a ukázat nové cesty a směry, jimiž by se mohlo rumunské divadlo v 

budoucnu ubírat. Po umělecky "hubených" 50. letech, kdy vznikala hlavně 

ideologicky zaměřená díla, se díky jejich tvorbě v následujících desetiletích začíná 

pro rumunské divadlo blýskat na lepší časy. 
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Rezumat - Dramaturgia románeasdí din anii ' 60 ~i '70 ai secolului XX 

Teza de licenta se refera la dramaturgia románeasca din anii '60 ~i '70 aI 

secolului XX. Criticiii literari au denumit aceasta perioada a istoriei literaturii 

románe drept una a "dezghetului". Scriitorii folosesc ocazia istorica pentru a 

recupera timpul pierdut. Ín felul acesta, literatura romána, ca ~i celelalte domenii ale 

culturii, rena~te, í~i redescopera trecutul ~i cauta noi posibilitati de exprimare. La fel 

se intámpla ~i in domeniul dramaturgiei románe. Scriitorii nu ramán in urma nici in 

acest domeniu: incearca sa trateze teme anterior interzise. 

Pentru lucrarea de licenta mi-am ales patru autori, ~U.:aror opera dramaticií i/ 

este reprezentativa pentru perioada respectiva. Este vorba de Ion Baie~u, Teodor 

Mazilu, D. R. Popescu ~i Marin Sorescu. Toti patru s-au ocupat destul de intens de 

creatie teatrala, iar eu am ales, pentru analiza, din fiecare dramaturg cáte cine i pie se 

scrise in perioada anilor ' 60 ~i '70. 

Ín aceste decenii, scriitorii au modificat substantial conceptia traditionala 

referitoare la constructia operei, utilizánd in acela~i timp tehnici inovatoare. S-au 

concentrat asupra modului de concepere a personajului ~i a locului sau in evolutia 

naratiunii dramatice, au inventat un alt tip de povestire dramatica ~i au adoptat un 

limb aj specific. S-a schimbat ~i atitudinea fata de actiunea traditionala ceea ce 

insemna abandonarea conflictului ca atare. Personajul nu mai este conceput pe deplin 

realist, in toate detaliile, ci apare multiplicat in numeroase ipostaze existentiale, in 

multe situa!ii dinamice; uneori este privit ca bufon care spune adevaruri revelatoare 

despre conditia umana contemporana. Eliminarea actiunii traditionale constituie una 

dintre caracteristicile noi in dramaturgia románeasca/anilor 60. Naratiunea nu rnai 
I 

poate oferi ideala derulare actiunii scenice ~i atunci se apeleaza la un limbaj specific 

concretizat in dialoguri vii, violente, cu expresii absurde, ilogice. Actiunea se deseori 

construie~te din replici, stari psihice redate scenic intr-o multitudine de ipostaze 

existentiale. Ín piesele celor patru dramaturgi nu mai apare conflictul in sensul 

traditional al cuvántului, pentru ca subiectele insu~i tratate permit o desIa~urare 

libera a fanteziei dramaturgului. Limbajul specific exprima nu numai starile lor 

suflete~ti complicate, ci ~i tendintele alienate ale comportarii lor. 
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Ion Baie~u s-a impus ca autor de piese scrise cu acuitate, vocatie a rephcii ~i 

mare simt al vietii. Era foarte cunoscut ~i apreciat nu numai de publicullarg, ci ~i de 

criticii literari. Dintre piese sale, am ales Chifimia, lertarea, Vinovatul, Dresoarea de 

fantome ~i Escrocii ín aer liber. 

Ín primele trei piese - drame, autorul a inc1inat spre starile tragice ~i dezbateri 

morale despre imposibilitatea de a ocoli traumele trecutului. Protagoni~tii nu pot 

scapa de antecedente teribile. Ín dramele lui Baie~u eroii sunt marcati definitiv de 

intamplari nefericite, obsedati de o idee care le solicita intreaga energie ~i din cauza 

careia nu pot tdi o viata normala. 

Comediile lui Baie~u reprezinta fata vesela a dramaturgului. Autorul 

ridiculizeaza prostia agresi va, rasul lui se indreapta spre cei care simt nevoia sa 

~icaneze viata altor oameni. 

Iar in piesa Dresoarea de fantome se vede ~i inspiratia lui Ion Baie~u din absurdul 
. . 
lOnescmn. 

Teodor Mazilu, aidoma ca Ion Baie~u, a descoperit gustul pentru 

dramaturgie mai tarziu. Ínainte se ocupa ~i scria mai ales proza scurta ~i eseuri. 

Piesele lui sunt lipsite de respiratie epica, de actiune propriu-zisa, deoarece accentul 

este pus pe limbaj. Autorul scrie un teatru satiric, de observatie morala. Eroii nu sunt 

doar ni~te nebuni ratarnici, dimpotriva sunt con~tienti de ceea ce fac ~i sunt intr-un 

fel mandri(de viciile ~i imoralitatea lor. Ín lucrarea de hcenta mi-am concentrat j/ 
I ' __ 

asupra pieselor Pro§tii sub clar de luná, Ace§ti nebuni fáfarnici, Pálárie de pe 

noptierá, O sárbátoare princiará ~i Frumos e ín septembrie la Venefia. Primele doua 

piese sunt comedii in care autorul a vrut sa demonstreze prin intermediul 

personajelor indeosebi prostia, viciile ~i obsesiile ale omului. O sárbátoare princiará 

este o tragedie intr-un aet. Piesa dezbate ideea de libertate morala. Personajele sunt 

simboluri demonstrative care ilustreaza unele principii morale. Pálária de pe 

noptierá este o pledoarie pentru conservarea intimitatii ~i individualitatii. Ultima 

piesa a lui Teodor Mazilu Frumos e ín septembrie la Venefia este un poem 

dramaturgie despre ipocrizia sperantei ~i a amintirii. 
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Dumitru Radu Popescu este singurul dramaturg din cei patru ale~i care mai 

este in viata. Autorul a fost ~i este in continuare un scriitor foarte productiv. Ín afara 

de proza, eseuri, cronici literare a scris ~i piese de teatru. Cand a inceput sa scrie 

piese era deja cunoscut ca autor de romane, nuvele ~i eseuri, iar reputatia sa de 

prozator a umbrit la inceput opera lui de dramaturg. Autorul repeta teme pe diferite 

registre ~i in chei diferite. Eroii lui cauta adevarul uman ~i echilibrul interior, sunt 

surprin~i intr-o stare de veghe care se consuma dramatic ~i tensionat. Fiecare piesa 

este o reflectare subiectiva in con~tiinta. Eu mi-am ales cinci piese din anii '60 ~i '70 

~i anume: Ace~ti íngeri tri~ti, Piticul din gradina de vara, Dirijorul, Visul ~i Cezar 

mascariciul pirafilor. 

Ín piesa Piticul din gradina de vara este un poem tragic despre adevar, 

sacrificiu, despre existenta ~i datoria de a lupta pentru un idea1. Este cea mai 

complexa piesa dedicata ilegalitatii Iara semn de schematism. Visul este o tragedie 

intr-un act ~i reprezinta o tragedie a pasivitatii ~i a dependentei, o tragedie a 

acceptarii unei conditii subalteme. Dirijorul este un act de teatru absurd. 

D.R.Popescu a vrut sa atraga atentia asupra parvenirii, a asumarii unor 

responsabilitati Iara nici un fel de pregatire, ceea ce creaza in cele din urma senzatia 

absurdului. Cezar, mascariciul pirafilor este o farsa tragica, o metafora amara despre 

sensul puterii, o parabola despre accesul ~i vocatia puterii. Teza dramaturgului este 

ca nu personalitatile hotarasc istoria, ci invers. Ín drama sociala Ace~ti íngeri tri~ti 

domina problema cinstei, a atitudinii omului fata de sine ~i de ceilalti. Piesa poseda o 

tulburare dramatica, dialogul este tensionat, bine dozat ~i dezvolta nea~teptate efecte 

teatrale. Ace~ti íngeri tri~ti poveste~te despre o viata autentica, cu o dragoste trista, 

dar in care oamenii cred, o sup orta ~i o traiesc. 

Marin Sorescu a fost o personalitate importanta in perioada respectiva ~i s-a 

realizat in toate domeniile literaturii. A scris poezii, piese de teatru, cronici literare, 

eseuri ~i romane. Ca dramaturg, ofera un adevarat recital de stil aluziv. Ín 

dramaturgia lui Sorescu se gasesc jocuri de cuvinte, aproape intotdeauna cu 

subintelesuri care bat departe, paradoxuri, teorii fanteziste. Mi-am ales pentru analiza 

trei piese Ion, Paracliserul ~i Matca care fac parte din trilogia Setea muntelui de sare 
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~i doua pie se istorice A treia feapa ~i Raceala. Primele trei sunt metafore ale omului 

in fata existentei, iar cele istorice sunt metafore ale omului in fata istoriei. 

Lupta cu moartea este una dintre temele principale·: pieselor din Setea 

muntelui de sare. lana ~i Irina se afla in situatie limita prin accident, in timp ce 

Paracliserul i~i alege destinul de buna voie. Totu~i, protagoni~tii incearca sa lupte 

viteje~te cu soarta lor tragica ~i inevitabila. Toate aceste piese au Ull caracter filozofic 

~i poetic. Trilogia Setea muntelui de sare inseamna o mare sete de adevar, o teribila 

dorinta de cunoa~tere. 

lana ~i Paracliserul au d'tte un singur personaj (in Paracliserul apare ~i un 

paznic care pe parcursul piesei spune doar: "Na!"). In lana protagonistul este un 

personaj biblic cu acela~i nume din Vechiul testament, care a fost pedepsit de 

Aumnezeu sa-~i petreaca trei zile in burta unei balene pentru ca n-a vrut sa mearga sa .!/ 

propovaduiasca la Ninive. Marin Sorescu a preluat doar elementul epic de baza; t/ 

adica un om inghitit de pe~te ~i i-a dat piesei cu totul alta dezvoltare ~i un alt inteles. 

Personajul, de profesie pescar, nu implora pe dumnezeu sa-l elibereze, ci avand la el 

cutit, spanteca burta pe~telui, dar se treze~te intr-un pe~te mai mare, mai incearca 

odata ~i la inceput crede ca vede cerul pana cand i~i da seama ca ~i cerul ar putea sa 

fie o burta a unei alte balene uria~e. Dezolat, gase~te o solutie tragica, i~i infige 

cutitul in propria burta. Monologul lui lana are forma unui dialog al personajului cu 

sine insu~i ~i cuprinde multe aluzii la dragoste, destin, solidaritate umana, cunoa~tere, 

existenta umana etc. 

Paracliserul se bazeaza pe o idee tot ingeniosa. Intr-o catedrala, recent construita, 

Paracliserul afuma peretii cu ajutorul unei lumanari aprinse pentru ca tabemacol sa 

capete acea patina a credintei, vechimii ~i sfinteniei :tara de care ar ramane o simpla 

cladire. Dupa ce termina lumanarile, el i~i incheie lucrarea aprinzandu-~i ve~mintele 

~i transformandu-se intr-un rug. 

Ultima píesa din trilogie este Matca. Intr-o casa asediata de jur-imprejur de ape, o 

femeíe tanara, lrina, na~te, in timp ce alaturi tatal ei moare. De afara se aude vocea 

unui barbat care refugiat pe un copac, tine cu ultimele puteri trupul mort al 

logodniceí sale, care gase~te energia de a o incuraja macar prin cuvinte pe lrina. 

Cand apele cresc foarte mult, lrina se suie pe co~ciugul tatalui ei ~i i~i inalta copilul 
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deasupra capului pentru a-I salva macar pe el. Matca este o parabola a potopului, dar 

~i o mare vointa de a supravietui catastrofei. 

Cele doua piese istorice; Ráceala ~i A treia ;eapá/ se refera la un moment ;/ 
I I 

istoric bine precizat, luptele de aparare ale rom<lnilor impotriva turcilor, in timpul 

domniei lui Vlad Tepe~. Ín prima piesa se vorbe~te despre legatura sutleteasca 

profunda dintre fiecare om ~i tara sa, despre curajul firesc ~i plin de umor al 

románului. Ín cea de a doua, subiectul constituie dreptul conducatorului de a fi 

necrutator chiar ~i cu supu~ii sai ln scopul de a-i aduce spre o existenta demna. 

Toti cei patru scriitori au contribuit la dezvoltarea ~i inovarea dramaturgiei 

románe~ti din anii '60 - '70. Teatrul románesc a cá~tigat prin opera lor adevarate 

giuvaere cu idei pro funde, din pacate astazi ignorate sau foarte rar jucate. Cred ca 

multe dintre ele ar avea mult de spus ~i in zilele noastre, pentru ca trateaza teme 

universale care nu s-au schimbat pe parcursul anilor ~i au ramas actuale, probleme 

ale existentei umane: izolarea ~i neí'ntelegerea individului fata de societate, diverse 

vicii ale omului, lupta pentru idealuri etc, cu aceste probleme ne intálnim ~i in 

secolul nostru. Unii dramaturgi de azi ar putea invidia inspiratia ~i talentul celor din 

trecut. 
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SUMMARY - Romanian dramatic production of 60 - 70 years 
in 20th century 

Romanian dramatic production of 60 - 70 years in 20th century is the topic of 

my diploma thesis. In this period of time dramatists they had much more freedom in 

their creativity than in previous years. Reason for that was politic release and that 

had led to artistic release as wel1. I have decided to analyze these four playwriters 

and their dramas: 

Ion Baie~u - Iertarea (Forgiveness), Chitimia, Vinovatul (Cuplrit), Escrocii in aer 

liber (Cheaters under the blue sky), Dresoarea de fantome (Ohosts buster). 

Teodor Mazilu - Pro~tii sub c1ar de luna (Fools under the moonlight), Ace~ti nebuni 

fiítamici (These crazy hypocrites), Frumos e in septembrie la Venetia (Beutiful 

Venice in september), Sarbatoarea princi ara (Prince ly banquet), PMaria de pe 

noptiera (Hat on the bedside table). 

Dumitru Radu Popescu - Ace~ti ingeri tri~ti (These sad ange1s), Piticul din gradina 

de vara (Dwarf in the summer garden), Visul (Dream), Dirijor (Conductor), Cezar, 

mascariciul piratilor (Cesar, c10wn ofthe pirates) 

Marin Sorescu - Iona (Jonah), Parac1iserul (S acrist) , Matca (River-channel), 

Raceala (Cold), A treia teapa (The third executive stake). 

In my diploma thesis I was mostly concem about the style of the dramas, 

what affected them, the strongest influence that allowed the artist to open up and 

describe specific1y each and every character instead of the action. Thať s why is 

sometimes very difficult to subscribe the content of drama. Concentration was 

strongly focused on their language, emotions, ideas and fee1ings. Even thought they 

were creating in different styles most of their work is leaving deep feelings of 

saddness, loneliness and sarcasm of main characters. 

Every playwriter was processing each main subject differently. Language they used 

was very natura1istic and pure without touch of embellish. 

In 60's and 70's writers started to discover new methods and work on other 

themes then in previous decade. Main tension was concemed about the inside world 

of each character. Subscribing their reactions, thoughts and their ideas and reflect all 
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that in their reactions. Dialogs and comunication is really centered. Sometimes it 

goes more philosophical way, other times satira criticising total "regime" in hidden 

way. Absurd theather inspirated a lot of dramas that was written that time. 

Every writer was conceme about different subject, history, relationships with 

their specific style. Event though they aH wrote in completely different style and 

their opinions were different in the end it was originaly executed theme, from 

different angle, which offers many outlooks on situations at that time and different 

understandings that can be transform into a drama. 

Art made by these four writers can be understand as great presentation of 

romanian drama art of 60's and 70's in 20th century. Their goal to get as c10se as 

possible to modem world styles is in this genre definateHy positive. They even tried 

to find new styles and presentation, that romanian dramas can use as a lead in their 

future. After artistic "thin 50's" when the theaters were taking only ieologic kind of 

way, it seems like the romanian art is going to grow stronger in upcoming years. 
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Resumé - Rumunská dramatická tvorba v 60. a 70. letech 20. století 

Tématem této diplomové práce je rumunská dramatická tvorba v 60. a 70. 

letech xx. století. Pro svou práci jsem si zvolila čtyři dramatiky: lona Baie~a, 

Teodora Mazila, Dumitra Rada Popesca a Marina Soresca. Autoři se v tomto období 

pokoušeli dohnat ztracený čas z minulých let, kdy byli omezováni vládnoucím 

režimem a nemohli tvořit podle vlastního vkusu a přesvědčení. 

V šedesátých a sedmdesátých letech spisovatelé začínají objevovat nové 

postupy a zpracovávat i jiné náměty, než jen ty, které byly povoleny v předchozím 

desetiletí. Zajímají se především o vnitřní svět svých hrdinů. Popisují chování, 

myšlenkové pochody a duševní stavy protagonistů v různých situacích. Zejména se 

však soustřeďují na celkové vyznění a poselství díla. Velký důraz je kladen i na 

výstavbu dialogů, vyjadřování a způsob mluvy postav. Jejich řeč je plná metafor a 

narážek na současnou politickou situaci. Někdy má hra spíše filozofický ráz, jindy 

jde o satiru nepřímo kritizující totalitní režim. Vznikají i dramata inspirovaná 

absurdním divadlem. 

Od každého ze zvolených autorů jsem vybrala jeho pět her, které napsal 

vobdobí 60. a 70. let. Všichni autoři zpracovávali určitou látku, např. historii, 

mezilidské vztahy svým osobitým a zároveň inovačním způsobem. Každý z nich 

kladl důraz na něco jiného a pohlížel na daný problém či situaci ze zcela odlišného 

úhlu pohledu než ostatní a řešil je rozdílným způsobem. Výsledkem ovšem bylo 

pokaždé originálně zpracované téma, jež nabízí různé výklady a možnosti při 

inscenování. 

Dramatické dílo těchto čtyř spisovatelů lze považovat za skvělou reprezentaci 

rumunské divadelní tvorby v 60. a 70. letech XX. století. Jejich cíl přiblížit se 

současným světovým trendům v tomto žánru byl bezesporu dosažen. Navíc se sami 

pokoušeli nalézt a ukázat nové cesty a směry, jimiž by se mohlo rumunské divadlo v 

budoucnu ubírat. Po umělecky "hubených" 50. letech, kdy vznikala hlavně 

ideologicky zaměřená díla, se díky jejich tvorbě v následujících desetiletích začíná 

pro rumunské divadlo blýskat na lepší časy. 

92 



Seznam použité literatury 

A. Primární literatura: 

BÁIE~U, Ion. in díutarea sensului pierdut. Bucure~ti : Editura Eminescu, 1979. 

MAZILU, Teodor. Teatru. Bucure~ti : Editura Cartea Románeasdi, 1971. 

MAZILU, Teodor. Teatru. Bucure~ti : Editura Sigma, 2001. 

POPESCU, Dumitru Radu. Ace.~ti fngeri tri~ti. Cluj: Editura Dacia, 1970. 

POPESCU, Dumitru Radu. Teatru. Bucure~ti : Editura Cartea Románeasca, 1974. 

SORESCU, Marin. Ie~irea prin cer. Bucure~ti: Editura Eminescu, 1984. 

SORESCU, Marin. Jonáš (lona). Přeložila Jitka Lukešová. Praha. 1969, 1995 

B. Sekundární literatura: 

BÁLEANU, Andrei. Arta transfigurarii. Bucure~ti : Editura Eminescu, 1983. 

BRÁDÁTEANU, Virgil. Istoria literaturii dramatice romane#i ~i a artei 

spectacolului. Bucure~ti: Editura Didactidí ~i Pedagogica, 1982. 

CROHMÁLNICEANU, Ovid S. Al doilea sujlu. Bucure~ti : Editura Cartea 

Románeasca, 1989. 

BRÁDÁTEANU, Virgil. Viziune ~i univers zn noua dramaturgie romaneasca. 

Bucure~ti: Cartea Romaneasca, 1977. 

CÁLINESCU, Matei. Teodor Mazilu, naivul. Teatrul, 1970, Anul XV, Nr. 2, 

s. 13-14. 

CIOBANU, Nicolae. Panoramatic. Bucure~ti : Cartea Romaneasca, 1971. 

CRISTEA, Mircea. Condilia umami fn teatrul absurduluž. Bucure~ti : Editura 

Didactica ~i Pedagogica, 1997. 

CRISTEA, Mircea. Piese ~i autori dramatici la inceputul anului teatral. Teatrul, 

1968, Anul XIII, Nr. 11, s. 60-64. 

CUBLE~AN, Constantin. Teatrul- zntre civic ~i etic. Cluj: Editura Dacia, 1983 

DIACONESCU, Romulus. Dramaturgi romani contemporani. Craiova: 

Scrisul Románesc, 1983. 

DIACONESCU, Romulus. Spalii teatrale. Craiova: Scrisul Románesc, 1979. 

DIMISIANU, Gabriel. Lecturi libere. Bucure~ti : Editura Eminescu, 1983. 

93 



DIMISIANU, Gabriel. lnghe! ~i dezghe! cultural (1948-1989). In První mezinárodní 

symposium české rumunistiky Praha, Primu I simpozion internafional de 

studii románe.Jti din Cehia, Praha: Práh, 2005, s. 33-41. 

Dramaturgia románeasca fn interviuri I-V. Bucure~ti : Editura Minerva, 1995. 

IORGULESCU, Mircea. Critidí.Ji angajare. Bucure~ti : Editura Eminescu, 1981. 

KA VKOV Á, Marie, et al. Slovník spisovatelů, Rumunsko. Praha: 

Nakladatelství Odeon, 1984. 

LUPU VLÁDESCU, Andreea. Dumitru Radu Popescu. Bucure~ti : 

Editura Eminescu, 1987. 

MANCA$, Mircea. Psihologicul in drama contemporana. Teatrul, 1975, Anul XX, 

Nr. 11, s. 3-6. 

MANOLESCU, Nicolae. Literatura román a postbelica. Bucure~ti : Editura Aula, 

2001. 

POPESCU, D. R. Galaxia Grama. Bucure~ti : Editura Cartea Romaneasca, 1984. 

POPESCU, Marian. Scenele teatrului románesc 1945-2004 de la cenzura la 

libertate. Bucure~ti : Editura Unitext, 2004. 

POPESCU, Petre. Note despre Sorescu. Teatrul, 1969, Anul XV, Nr. 1, s. 9-11. 

POPOVICI, lleana. D.R.P. - portret in perspectiva. TeatruI, 1969, Anul XV, Nr. 1, 

s.6-8. 

RADU - MARIA, Constantin. Marin Sorescu. Teatrul, 1975, Anul XX, Nr. 10, 

s. 19-21. 

RAICU, Lucian. Critica-forma de viafa. Bucure~ti : Cartea Romaneasca, 1973. 

RAICU, Lucian. Structuri literare. Bucure~ti : Editura Eminescu, 1973. 

RÁPEANU, Valeriu. O antologie a dramaturgiei románe.Jti 1944-1977, 1-11. 

Bukurešť: Editura Eminescu, 1978. 

SIMION, Eugen, et al. Dicfionarul general alliteraturU románe L IV. Bucure~ti : 

Editura Univers Enciclopedic, 2004-2005. 

$TEFÁNESCU, Alex .. Prim - pIan. Bucure~ti : Editura Eminescu, 1987. 

$TEF ÁNESCU, Alex. 1storia literaturU románe contemporane. Bucure~ti : 

Editura Ma~ina de Scris, 2005. 

94 



TUTUNGIU, Paul. Convorbire cu D. R. Popescu. Teatrul, 1975, Anul XX, NrA, 

s. 15-20. 

UNGUREANU, Comel. Prozií §i rejlexivitate. Bucure~ti : Editura Eminescu, 1977. 

V ALENTOV Á, Libuše, et al. Slovník rumunských spisovatelů. Praha: 

N akladateství Libri, 2001. 

ZACIU, Mircea; PAPAHAGI, Marian; SASU, Aurel. Dicfionarul scriitorilor románi 

I - IV. Bucure~ti : Editura Fundatiei Culturale Románe - Albatros, 2004. 

95 



Příloha I 

Teodor Mazilu - Frumos e in septembrie la Venetia (pracovní překlad) 

Krásně jev září v Benátkách 

Jednoaktová komedie Teodora Mazila 

Osoby: 

PANÍ: normální žena nakloněná metafyzičnu 

PÁN: podobného ražení 

Dekorace: Velice skromný penzion 

PANÍ: V září je v Benátkách krásně ... 

PÁN: Slyšel jsem o tom, paní. .. A o to víc lituji, že je teprve začátek srpna. 

PANÍ: Škoda, že září je tak daleko ... Veliká škoda. 

PÁN: Skvěle. Skvěle. Položila jste si někdy otázku, jestli existuje Bůh? 

PANÍ: Přirozeně, pane ... Proč bych si ji nepoložila? Je vůbec možné, abych si 

takovou zásadní otázku nepoložila? 

PÁN: Skvěle, skvěle ... 

PANÍ: Proč se divíte, pane? 

PÁN: Nedivím se, raduji se, paní. Tak málo žen se zajímá o boží existenci ... Toužíte 

po lepším světě? 

PANÍ: Od vždycky, pane ... 

PÁN: Skvěle, skvěle ... Pobuřuje vás bezpráví v jakékoli formě? 

PANÍ: Ve1ice, pane .. . 

PÁN: A pravděpodobně byste si, vážená paní, přála, aby vztahy mezi lidmi byly 

vřelejší a upřímnější? ... 

PANÍ: Mnohem upřímnější než jsou nyní. .. 

PÁN: Madame, vous cherchez la vérité? 

PANÍ: Oui, monsieur, je cherche la vérité ... (po posvátné pauze) Pokud Sl teď 

odskočím na malou, nevyložíte si to špatně? 



PÁN: Ne. Pochopím to jako přirozený Jev, jako lidskou potřebu ... naprosto 

fyziologickou ... 

PANÍ: (odejde) 

PÁN: (při čekání na paní - medituje): Tak se sám sebe ptám, není-li rozpor mezi 

materiálnem a duchovnem považován za mylný problém ... 

PANÍ: CO jste dělal v mé nepřítomnosti? 

PÁN: CO dělávají muži v podobných situacích ... Meditoval jsem ... Říkala jste, že i 

vy máte pochybnosti, vážená paní? 

PANÍ: Samozřejmě, pane. Je vůbec možné nepochybovat? Nemít pochybnosti? 

Pochybuji i o tom, že jsem v Benátkách. Pochybuji o svém cestovním pasu, o své 

dobré náladě, někdy i o vesmírné rovnováze. Dokonce i vaše přítomnost mi připadá 

jako sen, přízrak. Když jsem byla malá, měla jsem ráda mléko, teď si kladu otázku, 

jestli mám ještě vůbec něco ráda ... 

PÁN: Uvidíte, vážená paní. .. jak budeme s potěšením vzpomínat na tento rozhovor 

za deset let ... 

PANÍ: Pocházím z chudé rodiny. Přesto jsem se snažila být něčím zvláštní. Dospěla 

jsem do takového stádia, že mám dokonce i stavy zoufalství. .. 

PÁN: Výborně, výborně. Nemáte to stupidní potěšení ze sebe samé, které vše zničí ... 

jste zoufalá ... to je skvělé, skvělé ... 

PANÍ: Musíme být nejenom velmi ženské, ale i zoufalé. Nebylo to pro mě lehké, 

protože jsem v jádru duše optimistka. Je velice těžké si klást otázku o boží existenci, 

když to člověka vlastně vůbec nezajímá. Přesto jsem se o to zajímala a stále si kladu 

tuto otázku. Musím se ptát, jestli Pán Bůh existuje nebo ne ... Když se nebudu ptát já, 

budou se ptát jiné, víte, jací jsou muži ... puntičkáři ... 

PÁN: Skvěle, skvěle ... 

PANÍ: Trochu mi začíná lézt na nervy to věčné skvěle, skvěle. Mám k Vám prosbu, 

pane. " nemohl byste být více přirozený? 

PÁN: Přirozený? Přirozený? Proč jste to neřekla hned na začátku? Není mc 

jednoduššího, paní. Jestli chcete, jsem schopný se Vám podívat zpříma do očí bez 

jakýchkoliv postranních úmyslů. 



PANÍ: To jsem zrovna nemyslela. I když jsem zažila všelijaké situace, můj stud 

zůstal nedotčen ... Myslím si, že jsem se nezachovala špatně ... 

PÁN: Vůbec ne. Musíme si zachovat stud, to není vůbec na škodu. A Váš návrh, 

abych byl více přirozený, mi přichází vhod. Právě jsem to na sobě pozoroval a 

domlouval jsem si ... Proč nejsi víc přirozený? Máš tolik zásob přirozenosti, proč je 

k čertu nepoužíváš? Slibuji, že od teď budu více přirozený ... 

PANÍ (žádá dovolení) : Tak to bych mohla být i já více přirozená? Můžu Vám říct, 

že tyhle boty mě strašně tlačí? 

PÁN: Prosím Vás o to. Buďte přirozená, otevřená, buďte spontánní.. . 

PANÍ: Všiml jste si, že všichni toužíme být přirození? Máme potřebu zívat, 

natáhnout se ... Už dlouho Vám chci říct, co mám na srdci ... Tak dobře, mrzí mě, že 

jsem v Benátkách ... 

PÁN: Jsem jedno velké ucho. To je velice zajímavé. Proč, paní? 

PANÍ: Je to jednoduché, až bolestně jednoduché ... Protože, jakmile jsem jednou 

přijela do Benátek, už po nich nemůžu toužit. 

PÁN: Získala jste Benátky, ale ztratila jsem nostalgii po Benátkách ... To se děje 

odnepaměti ... Ztrácíme sen a naopak získáváme skutečnost, na tom nic není. .. A 

taková vřelost se vznáší nad touto přítomností. .. Lira se znehodnotila ... a co je tu 

much ... Ve vzpomínkách nebzučí žádná moucha ... 

PANÍ: Vzpomeneme si aspoň s dojetím na tyto dny? 

PÁN: O, to jistě, paní. Ve vzpomínkách bude všechno nádherné. U vidíte, že za deset 

let se nám tento mizerný penzion, ve kterém dovádějí potkani, bude zdát poetický ... 

PANÍ: Jsou mezi námi krysy? 

PÁN: Nemějte obavy, paní. Krysy jsou pouze ve skutečnosti (po odmlce). Ve 

vzpomínkách zůstane jen ten modrý Jadran ... V němčině zní tato věta ještě lépe ... 

PANÍ: Neměli bychom se i my projet na gondole? Víte, ve francouzštině zní tato 

otázka úchvatně ... 

PÁN: Není důležité projet se na gondole, důležité je vzpomenout si, že se na ní 

člověk projel. Já s radostí vzpomínám na věci, které jsem nikdy nedělaL .. S velkým 

potěšením ... Věc, kterou jsem nikdy neudělal, se mi zapíše do paměti a nemůžu ji 

zapomenout ... Všechno, co jsem neprožil, si budu pamatovat až do konce života. 



PANÍ (zoufalá) : Ačkoli jsem v Benátkách, nemůžu se vzdát naděje, že je někdy 

uvidím. Nepotřebuji Benátky, co mám k čertu dělat v Benátkách? Voda, všude samá 

voda, potřebuji naději, že někdy uvidím Benátky ... Ach, jak musí být krásná 

projížďka na gondole ... 

PÁN: Jestli na tom nezbytně trváte ... 

PANÍ: Ani pomyšlení. Netrvám na projížd'ce na gondole. Slyšela jsem, že je to dost 

nepohodlné. Nechci se projet na gondole, já jenom po takové projížďce toužím jako 

blázen. " Pokud se opravdu projedu, pak už po tom nemohu toužit. .. 

PÁN: Ano. Bylo by směšné projet se na gondole jako nějaký blázen ... a potom už 

nemoci toužit po něčem takovém ... 

PANÍ: Ťal jste do živého ... Ráda toužím, doufám, očekávám ... Doufám, že budu 

v Benátkách, kde se právě nacházím, očekávám ideální lásku. Sedávám ráda na 

terase, háčkuji a toužím ... Touha je to nejkrásnější, co může ženu i muže potkat. .. 

PÁN: Smůla je, že někdy se nám naše ideály vyplní. Chtěli jsme se dostat do 

Benátek, tak jsme tady a co dál. .. 

PANÍ (vyděšená): Nevěřím tomu. Nechce se mi věřit. .. Opravdu jsme v Benátkách? 

PÁN: Ano, paní. I já jsem se chtěl obelhat, dělal jsem si iluze, ale jsme v Benátkách. 

Podívejte se pravdě do očí. A víc než to. Odtud, z našeho okna je vidět náměstí Sv. 

Marka ... 

PANÍ: Hrůza ... Tohle je opravdu náměstí Sv. Marka? 

PÁN: Ano. A támhle jsou gondoly, o kterých jste snila ... 

PANÍ: Mlčte! Je to nesnesitelné ... 

PÁN: Mlčím. Dostal jsem se do Benátek a necítím nic zvláštního. Necítím se ani 

chytřejší, ani šťastnější. Místo abych umřel ve stínu moruše, zemřu ve stínu 

pomerančovníku. Maximální komfort ... 

PANÍ: Nemá smysl si naříkat. .. Vždyť Benátky jsou nádherné ... Jestli ani Benátky 

nejsou nádherné ... S touto větou jsem přijela a s ní se také vrátím (odhodlaná). 

Benátky jsou nádherné ... 

PÁN: Nikdo neřekl, že Benátky nejsou nádherné ... 

PANÍ: Do háje, kde jsou s tou oranžádou? Před hodinou jsem si ji objednala. Pravda 

je, že momentálně se k smrti nudíme. Ale vzpomínky budou velmi krásné, je to tak? 



PÁN: Vzpomínky budou překrásné. Ve vzpomínkách nebudeme pít oranžádu, ale 

víno Chianti ... Vzpomeneme si jen na jaderské slunce ... 

PANÍ: Tak co ještě ztrácíme čas? Přejděme rovnou do vzpomínek. .. 

PÁN: Jo, to by bylo ideální. Dokonalé by bylo, kdybychom měli jen vzpomínky. Ale 

ještě je tady ta zatracená přítomnost. Přítomnost je daň, kterou musíme zaplatit. S tím 

člověk nic nenadělá ... 

PANÍ: Přesto, co budeme dělat? 

PÁN: Počkáme, až se všechno změní ve vzpomínky ... 

PANÍ: A co budeme dělat, co budeme dělat, než se z přítomnosti stanou vzpomínky? 

PÁN: Počkáme. Budeme čekat. Budeme pít kafe, budeme diskutovat, nabídnu Vám 

oheň, znovu se zeptáte na oranžádu, na jízdní řád. Jednou se musí tahle přítomnost 

proměnit ve vzpomínky ... ono to nebude trvat věčnost. .. 

PANÍ: Ale je jisté, že se tato proklatá a nudná přítomnost změní ve vzpomínky? A co 

když zůstane přítomnost? Co si počneme? 

PÁN: Ona se stane vzpomínkou, nemějte obavy, paní... máte mé slovo inženýra ... 

Uvidíte, jak se Vám bude za deset let zdát tato konverzace duchaplná ... Počkejte si 

deset let a uvidíte, jakje život v jádru krásný. 

PANÍ (zamyšleně) : To je hodně. Deset let je hodně ... 

PÁN: Hodně? Mně se zdá, že to není tolik ... 

PANÍ: Mohu Vám tykat? Víte, na co ted' myslím? Myslím na to, že se mi líbíš? 

PÁN: V přítomnosti? 

PANÍ: Ano, pane. To Je velice zvláštní a pro mě zcela nové, líbíš se ml 

v přítomnosti ... Jsi první muž, kterého mám ráda v přítomnosti ... 

PÁN: Vy mě zarmucujete, paní. Byl bych radši, kdybyste vzpomínala na to, jak jste 

mě milovala. To bych s největší radostí... Přítomnost není nic seriózního ... 

Přítomnost je jako písek v moři. 

PANÍ: Dokonce bych se s tebou dokázala i vyspat. .. 

PÁN: A tohle už by vůbec nemělo žádné kouzlo. Já bych byl radši, kdybyste 

vzpomínala na to, že jste se mnou spala ... 

PANÍ: Nebud' omezený. Děti se nedělají ze vzpomínek. .. 



PÁN: Zvedla jste trochu hlas ... Uvidíte, že za deset let si nevzpomenete, že jste 

zvedla hlas a že jste mě nazvala omezencem. To si vzpomenete na jiné slovo, na 

docela jiné slovo ... 

PANÍ: Já budu i nadále přirozená. A proč nechceš, abychom byli spolu? Ženatý 

nejsi ... Jinou ženu nemiluješ ... Proč nechceš, abychom byli spolu? 

PÁN: Mám velmi závažný důvod ... 

PANÍ: Jaký? 

PÁN: Promiňte mi, že vám nemohu tykat. Nenávidím familiárnost, a to ne 

z přesvědčení. .. Miluji vás, paní. Vím, že i vy mě milujete ... 

PANÍ: Tak potom? 

PÁN: Jak to že to nechápete? Jestli moje žízeň po lásce bude uhašena, nemohu už 

toužit po lásce. Co si počnu, paní, bez touhy po lásce? Získám vás z masa a kostí a za 

to ztratím božskou naději, že bych vás mohl někdy potkat. .. Já doufám, že vás 

potkám, ne že vás opravdu potkám ... Nepotřebuji dokonalou ženu ... Potřebuji 

mnohem víc ... Potřebuji naději, že možná, někdy potkám takovou ženu ... Naději, 

paní, ne ženu ... Neberte mi naději, protože jinak skočím do moře! 

PANÍ: Našel jsi ji! 

PÁN: Ženu ano, ale naději ne. Abych zůstal bez touhy po lásce jen kvůli jedné 

skutečné lásce? Ne, paní. To by znamenalo, že bych zůstal bez duchovního života. 

To raději zbankrotuji, než abych zůstal bez duchovního života. 

PANÍ: Co máš v úmyslu dělat? 

PÁN: Jak co? To co jsem dělat až doposud! Budu čekat na velkou lásku ... Jenom já 

vím, s jakým utrpením čekám na velkou lásku ... 

PANÍ: Vážený pane, velká láska je tady. Polib mě. 

PÁN: Vzpomeňte si, že jsem vás políbil. .. I když je tady, cítím se zavázán na ni 

čekat. .. Já neustále čekám ... 

PANÍ: Držíte se toho zuby nehty a to mě udivuje ... Žít bez lásky, to je velké 

utrpení ... 

PÁN: To je. To je pravda. Jistě, žít bez lásky to je velké utrpení, ale já se nechci 

zbavit tohoto utrpení, zničilo by mě, kdybych ztratil toto strašné utrpení. Toto trápení 

mě drží na nohou ... 



Běda mě ... Kolik zábavy je mi odepřeno kvůli tomuto trápení. .. Kolik pořádných 

pitek se nedělá kvůli nenaplněné lásce ... kolik cest ... kolik ještě kolik ... Představte 

si, paní, jak by byl náš život smutný bez této věčné bolesti. Bolest věčně hledá 

rozkoš, v níž by se rozplynula ... Neboť jen z bolesti vzniká opravdová rozkoš ... 

PANÍ: Možná máš pravdu. Jste starší než já, více jste cestoval, možná máte pravdu. 

Od té doby, co jsem viděla Benátky, cítím se jakoby okradená, frustrovaná. Jsem 

v Benátkách a jenom já vím, jak moc bych chtěla být v Benátkách ... Chtěla bych ... 

Pouze já vím, jak moc bych chtěla vidět Benátky, ve kterých se právě teď 

nacházím ... (prostě.) I já bych strašně moc chtěla vidět ty Benátky ... 

PÁN: Paní, promiňte mi, ale jste v Benátkách. Benátky jsou Benátky ... 

PANÍ: Benátky neexistují. Existuje pouze přání vidět Benátky. Naděje, že uvidíš 

Benátky. Zklamání, že nemůžeš vidět Benátky. Přesto, chci aspoň jednou v životě 

vidět Benátky ... 

PÁN: Musíte doufat, paní. .. Naděje je květina, která nikdy neuvadne. Jistěže ano, 

paní, možná někdy uvidíte Benátky ... (podívá se jí do očí). Ach, kdyby tak 

existovala velká láska ... 0, kdybych Vás tak mohl aspoň jednou potkat ... 

PANÍ: (oba dva jdou k oknu, odtud se naděje může projevit přesvědčivěji): Ach, 

kdybych mohla vidět Benátky, jednou, aspoň jednou ... Jsem v Benátkách, ale nikdo 

mi nemůže vzít naději, že jednou, možná ve stáří, možná dříve, uvidím Benátky ... 

PÁN: Dostal jsem chuť se něčeho napít. .. Kdyby mě tak někdo skutečně milovaL .. 

někdo, kdo by měl odvahu mě milovat. .. 

PANÍ (i ona vypije skleničku): I já bych si dala gin ... Jsem v Benátkách, náměstí sv. 

Marka je nepřijatelně blízko. Náměstí sv. Marka je dva kroky odsud, a přesto mě 

sžírá stejný sen ... Kdybych aspoň jednou uviděla Benátky ... aspoň jednou ... Tuším, 

že je nikdy neuvidím ... 

OPONA 



Příloha II 

Teodor Mazilu - Palfuia de pe noptiera (pracovní překlad) 

Klobouk na nočním stolku 

Jednoaktová tragikomedie Teodora Mazila 

Osoby: 

DEMETER (35-40 let) 

MATKA 

KAMARÁD 

BALETKA 

Dekorace: běžný byt 

DEMETER (mluví si pro sebe): Hotovo, přiznal jsem to. Přiznal jsem, že jsem idiot. 

Jestli mě někdo nazve idiotem, tak fajn, budu souhlasit. Uznávám, že moje vědecké 

práce nemají žádnou hodnotu. K čemu jsem se to ještě přiznal? Přiznal jsem se, že 

jsem býval Don Juanem. Hloupá ztráta času, na kterou jsem býval hrdý ... Ale 

nejsem svatý, nejsem svatý, lidská upřímnost není bezedný pytel. I já chci mít nějaké 

tajemství. Sice ksakru nevím, na co mi bude, ale i já chci mít nějaké tajemství. 

Nechci si přiznat, že jsem si zapomněl klobouk na nočním stolku. Mám na to právo! 

Uznám cokoli, jenom tohle nemůžu, to je nad moje síly. Nemůžu přiznat, že můj 

klobouk je na nočním stolku. To bych se raději přiznal k vraždě než k takové věci 

prosté jako facka, že klobouk je na nočním stolku. Jak můžu přiznat, že klobouk je 

na nočním stolku? To by bylo čiré bláznovství. Ne, to raději zemřu. (Demeter upře 

zrak, jakoby proti své vůli, přesně na místo, kde leží odhozený klobouk.) Během této 

děsné noci jsem musel položit klobouk na noční stolek ... Budu se tvářit, že to nevím. 

Mám na to právo. V podstatě každý člověk má právo si položit klobouk, kam chce ... 

Nikomu nemusím skládat účty. Co máte proti mé duši? Co proti mně máte? Co máte 



proti mému klobouku? (Zazvoní zvonek. Demeter spěchá otevřít dveře.) Dobrý den, 

maminko. 

MATKA: Přišla jsem se na tebe podívat, Demetere. Šla jsem ke truhláři a napadlo 

mě, že se stavím i u tebe, abych zjistila, jak se ti vede. Mám ráda, když zabiju dvě 

mouchy jednou ranou. 

DEMETER: Necítím se moc dobře ... Přemýšlím o tom, že se půjdu projít. (Obléká 

se) 

MATKA: Drahoušku, kde máš klobouk? Proč chodíš prostovlasý? 

DEMETER (opakuje zmateně): Kde mám klobouk? Nevím, kde mám klobouk. 

MATKA: Ach, nedělej ze sebe blázna. Proč chodíš prostovlasý? Nikdy jsi nechodil 

prostovlasý. Dokonce už při narození jsi měl plstěný klobouk na hlavě. Tobě to sluší 

jenom v klobouku. V čepici už to není ono. O beranici ani nemluvě, v té vypadáš 

příšerně. Viděl ses někdy, jak vypadáš v čepici? I účesu je pro tebe škoda. 

DEMETER (hystericky): To je lež! Já jsem nikdy nenosil klobouk! Kde jsi přišla na 

takovou blbost? 

MATKA: Lžeš mi do očí? Kolikrát jsem ti sama dávala vyžehlit klobouk? Bez 

klobouku nejsi můj syn. Proč ho schováváš? (dramatická.) Můj drahý synu, mně 

můžeš říct pravdu... Já tě pochopím, neodsoudím tě, prosím tě, řekni mi, kam sis 

schoval klobouk. Jsem tvoje matka, nemá smysl, abys to přede mnou tajil. Matka má 

právo vědět, kam si její ratolest schovala klobouk! 

DEMETER: Já jsem nikdy nenosil klobouk ... Udělala sis o mně mylnou představu, 

představu vykutálenýho týpka s kloboukem na stranu, který proplouvá životem, balí 

holky a sní o slávě. O klukovi s kloboukem, který proplouvá bez problémů životem. 

Udělala sis tuhle hloupou iluzi a nechceš se jí vzdát za nic na světě ... Marni, pochop 

mě. Já jsem nikdy nenosil klobouk. Zapomeňme na to. Nemůžeme na to 

zapomenout? 

MATKA (dramaticky zavře dveře): Na něco takového se nedá zapomenout. Od této 

chvíle už nejsi můj syn. Jistě, je to bolestivé rozhodnutí, ale budu prosit Pánaboha, ať 

mi dodá sílu to překonat. Zvládnu i tuto zkoušku. Do té doby než mi řekneš, kam sis 

schoval klobouk, nechci o tobě nic vědět. Radši bych tě viděla mrtvého s kloboukem 

než živého a prostovlasého. 



DEMETER (pro sebe) : Domníval jsem se, že matka bude chápavější, v zásadě proč 

ji tolik zajímá, jestli mám na hlavě klobouk nebo ledničku? Proč chce vědět, kde je 

klobouk? .. Jo, jo, od dětství měla tenhle milý zvyk mě špehovat ve jménu mé zářivé 

budoucnosti ... Jen pověz své mámě všechno ... Ale všechno přece nemůžeš říct 

nikomu ... Každý člověk má právo na své tajemství. Aspoň na jedno. Takže na truc 

nikomu neřeknu, kam jsem si schoval klobouk. Můžou se pouze naštvat. Ale to je mi 

fuk ... Ani já nevím, kam jsem si schoval klobouk ... Ale vím ... (poklekne.) Ach, 

Bože, pomoz mi zapomenout, kam jsem si dal klobouk. .. 

PŘÍTEL (zjevně neústupný, protože okamžitě jak vstoupí, jde k jádru věci) : Jsem 

tvůj nejlepší přítel, vážil jsem si tě, důvěřoval jsem ti. Řekni mi Demetere, kam sis 

schoval klobouk? Ptám se tě ve jménu našeho přátelství. 

DEMETER: To je ale blbost, kamaráde ... Kam jsem si já schoval klobouk? Já jsem 

se tě snad ptal, kam sis schoval svoje boty? 

PŘÍTEL: Demetere, nežertuj o takové věci, tady není čas na vtipkování. Tvůj 

schovaný klobouk se týká nás všech. Nikomu není jedno, kam si ten druhý schoval 

klobouk. Jeto věc, která nás všechny stejně zajímá, klobouk jednoho je klobouk 

všech. Zeptej se mě, na co chceš, aj á ti na vše odpovím. Já nemám co skrývat. 

DEMETER: Já mám ale co skrývat. 

PŘÍTEL: Musíme být poctiví a nic neskrývat. Zeptej se mě na cokoliv a uvidíš, že 

před tebou nemám žádné tajnosti. Jestli chceš, vyzkoušíme si to, budu ti vyprávět 

všechno do nejmenších detailů dokonce i to, co snídám. Proč bych měl mít 

tajemství? K čemu jsou dobrá? Já ti naservíruji svou duši na stříbrném podnose. Já se 

vyzpovídám kdykoliv bez jakéhokoliv přemáhání. Prošel jsem si všechny skrýše své 

duše a zjistil jsem, k radosti Pánaboha, že nemám co skrývat; objevil jsem, že jsem 

prázdný. Můžu se ukázat před soudruhy, tak jak jsem. Tak proč ty, Demetere, něco 

schováváš? Když ty neřekneš, kam sis schoval klobouk, jiný neřekne, kam má 

v úmyslu jet na letní prázdniny, další zamlčí, kam chodí k holiči. Kam bychom přišli, 

Demetere, kam bychom přišli? 

DEMETER: Nikam bychom nepřišli? 

PŘÍTEL: Řekni mi, kam sis schoval klobouk? 

DEMETER: Já jsem nikdy nenosil klobouk. 



PŘÍTEL: Demetere, překračuješ všechny meze. Od té doby, co chodíš bez klobouku, 

jsi jiný člověk. Všichni vědí, že jsi nosil klobouk, který ti slušel. Dokonce tě ženy 

milovaly víc kvůli klobouku, než kvůli tvému osobnímu šarmu. Jak můžeš tuto 

skutečnost popřít? Já jsem tvůj nejlepší přítel. Já jsem ti řeklo svých schovaných 

botách. Proč ty mi nemůžeš říct, kde máš klobouk? 

DEMETER: Já jsem nikdy nenosil klobouk. 

PŘÍTEL: Povinností dobrého přítele, čestného občana s poctivou povahou, jeho 

první povinností je přiznat se, kam si schoval klobouk. Od toho se vše odvíjí. .. Ty 

takovou věc nechceš udělat. Kvůli tomu odvolávám svou úctu k tobě. Nemohu se 

přátelit s někým, kdo nechce přiznat, kam si schoval klobouk. (Náhle obrátí.) K čertu 

s tebou, hlupáku. Však ty ještě uvidíš. Na kolenou za mnou přilezeš s kloboukem na 

hlavě. A budeš mě prosit, abych ti ho pořádně narazil na hlavu. 

DEMETER (zapaluje si cigaretu): Já jsem nikdy nenosil klobouk. (Poté co zavře 

dveře, jde k telefonu.) Ano, to jsem já ... Družstvo Práce a Umění? Co si přejete 

vědět? Kam jsem si schoval klobouk? Odkud víte, že jsem si schoval klobouk? 

(Práskne s telefonem.) Všichni chtějí vědět, kam jsem si schoval klobouk. Jako 

kdyby to byla bůhví jaká událost. Všichni jsou nervózní kvůli mému klobouku. 

Nechápu, proč to potřebují vědět. Oni se neptají, kam si dali spodky, jich se nikdo 

neptá, kde budou trávit dovolenou, nepokládají si otázku, kdo to byl Sokrates, 

nezeptají se, s kým je podvádí manželka, ne, oni chtějí vědět, kam jsem si já schoval 

klobouk. Já jsem se nikdy nikoho neptal, kam si schoval svůj klobouk. To je svátost, 

tajemství, jediná berlička, která mi ještě zůstala. Ano, vím, co říkají filozofové. 

Říkají, že se má člověk spolehnout jen sám na sebe, nežít iluzemi, neschovávat se za 

někoho, neviset někomu na krku a všechny berličky zahodit co nejdáL .. Ke všemu 

jsem se přiznal, otevřel jsem svou duši jako květinu. Jedinou věc nemůžu přiznat: 

kam jsem si schoval klobouk. Tohle nikdy nepřiznám. Nikdy. I když budu mučen. I 

když budu postaven ke zdi, nepřiznám se, kam jsem si schoval klobouk. Ani sám 

nevím, proč to nechci říct, odkud se bere to hloupé rozhodnutí. Prostě tak! Proč 

nechci říct, kam jsem si schoval klobouk a rozčiluju tím tak zbytečně ostatní? Cítím 

potřebu něco chránit, vytvořit si tajemství, které není, a chránit toto neexistující 

tajemství, tak jako chrání lvice svá mláďata. Ať je to třeba poslední berlička, 



poslední hloupá naděje? A lidi mi seberou i tuhle poslední hloupou naději, tuhle 

poslední zbytečnou a směšnou hrdost? .. Vím, co chcete ... Chcete, abych vám řekl, 

kam jsem si schoval svůj klobouk... Nikdy. Zapomenu to. Krůček po krůčku 

zapomenu na všechno. Zapomenu na to, že jsem byl člověkem, že jsem měl hlavu, že 

jsem nosil klobouk ... Někde v hloubi duše cítím bláznivou rozkoš se přiznat, kam 

jsem si schoval klobouk ... Přiznat se a zemřít ... Hrozně hloupá představa. Tehdy 

bych viděl jen sníh a višňové sady. Všechno jde k čertu! K čemu je vlastně tenhle 

vzdor? Přiznej se, ničemo, kam sis schoval svůj klobouk. Přiznej se ke všemu, ty pse, 

a chcípni. Přiznej se, že jsi stejný jako ostatní, zamračený a pokrytecký egoista. 

Uznej, že jsi v životě nehledal nic jiného než požitek z masa, z knih a z pravdy. 

Naraz si klobouk a jdi do pekla ... Ne, nepřiznám se, kam jsem si schoval klobouk. 

(S námahou a hrději.) Nikdy se nepřiznám, kam jsem si schoval klobouk. 

BALETKA: Řekla jsem ti, že přijdu. Tady jsem. Máš to tu hezký. 

DEMETER: Vadí ti světlo? 

BALETKA: Ne. Cítím se s tebou dobře. Budeš se zlobit, když zapnu rádio? Mám 

ráda noční hudbu ... Jestli chceš, můžeš mi vyprávět svůj život, studentská léta, o 

babičce na venkově, poslechnu si všechno, naučila jsem se naslouchat a umím se 

dojmout. Ach, a konečně přišla láska a klid ... Žila jsem v neustálém fádním rámusu. 

Bez lásky všechno ztroskotá, vše je hořkoslané a hloupé, a vlastně věci bez lásky ani 

neexistují. Milování bez lásky je nesmírná nuda, hloupé puntičkářství. .. Můj drahý, 

děkuji ti za to, že jsi ... (Náhle.) Poslouchej mě, miláčku, proč ani mně nechceš říct, 

kam sis schoval klobouk? 

DEMETER Oako když se probudí z krásného snu) Odkud víš, že jsem nosil 

klobouk? 

BALETKA: To je ale dětinská otázka. Odkudpak asi vím, že jsi nosil klobouk? Jsem 

žena, Demetere, a to stačí. Uvědomila jsem si to hned, jak jsem tě uviděla. Tenhle 

chlap nosil klobouk, minulost jsi měl napsanou na čele, na rukou, prostě všude. Jedna 

žena mi řekla, že ti to děsně sluší v klobouku. Mně můžeš říct, kam sis ho schoval. 

Ani já před tebou nic neskrývám. Ani vztah s právníkem jsem ti nezamlčela. Proč by 

sis mě měl idealizovat? Mlčíš? Jsi stejný jako všichni mužský. Všichni člověku 

naslibují horské vily a neutuchající lásku, všichni slibují auto a něhu. Všichni 



člověku slibují cesty do zahraničí, ale žádný nechce přiznat, kam si schoval 

klobouk. .. Miláčku! Mně ale můžeš říct, kam sis schoval klobouk ... Uvidíš, jak ti to 

bude slušet v klobouku ... 

DEMETER: Nemiluješ mě, ty kozo pokrytecká ... Kdybys mě milovala, neptala by 

ses mě, kam jsem si schoval klobouk. Jsi stejná jako všechny ženský. Stejná 

prázdnota, stejná zasmušilá něha, která vzniká ze zájmu! 

BALETKA: Lžeš, lžeš, bídáku! Klobouk je na nočním stolku. Víš moc dobře, že 

klobouk je na nočním stolku. Já nejsem tvoje žena, abys mě mohl uchlácholit 

nějakými humanistickými řečičkami. Mě nemůžeš napálit. (Vezme zaraženého 

Demetera za ramena a postrčí ho k nočnímu stolku.) Myslel sis, že se přederÍmou 
,--í 

schováš? No na co by pak byla láska, když ne na získávání poučení? Přiznej 

porážku! Já sevřu v náručí jen životní ztroskotance. Musíš uznat i tuto poslední 

pravdu. Musíš se osvobodit i od tohoto posledního tajemství. Klobouk je na nočním 

stolku. Přiznej si to, Demetere. 

DEMETER (vzdoruje, padne na kolena): Má lásko, má naděje, můj klide. Znáš mě 

dobře, milovala jsi mě, ty víš, že jsem nikdy nenosil klobouk. Tak proč mě chceš 

zničit? Proč chceš, abych se přiznal ke lži? Nemůžu přiznat, kam jsem si schoval 

klobouk. To by znamenalo konec, smrt. 

BALETKA (Odhodí ho až k nočnímu stolku) " No tak, podívej se, klobouk je na 

nočním stolku! Vidíš ho? Podívej se na něj! Obdivuj ho! Ten ti bude slušet. .. Ženy tě 

budou opět milovat a muži si tě zase začnou vážit. Dělej, nebuď blázen, nasaď si ho. 

DEMETER (pomalými pohyby se snaží vyhnout tomuto hroznému činu, žebrá o 

baletčin soucit, míří k nočnímu stolku. Ještě jedním pohledem žádá baletku o milost, 

ale bez úspěchu, vezme si klobouk z nočního stolku, podívá se na něj, hladí ho, 

propukne v pláč, zvedne ho do vzduchu, jako kdyby někoho zdravil, nasadí si ho na 

hlavu a ve stejném okamžiku zemře .. .) 

OPONA 


