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Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

Úvod 

Diplomová práce Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" je 

pokusem o výklad několika autorových reprezentativních dramat s přihlédnutím 

k domácímu ruskému proudu "nového dramatu" a vlivům, které přispěly kjeho 

zformování do dnešní podoby. 

Vasilij Sigarev není přirozeně sám, kdo považuje údobí zlomů za dobu in

spirativní pro inovaci dramatických žánrů a s ním bezprostředně spjatých insce

načních technik, tedy za dobu příhodnou pro zrod "nového dramatu" a "nového 

divadla". Samy tyto úvahy nejsou rozhodně nové, zejména ne v ruském umění. 

Už před sto lety, na přelomu 19. a 20. století, přicházela ruská moderna i 

avantgarda s nejrůznějšími vizemi "nového umění". Své neméně radikální před

stavy o "novém divadle", které by bylo důstojným souputníkem nové etapy ve 

vývoji lidstva, započaté revolucí, rozpřádali v časech revolučních zlomů divadel

níci z řad levé avantgardy. Jejich nejznámějším mluvčím byl Vs. Mejerchold, za

kladatel její hlavní divadelní tribuny Divadla revoluce. Jedním 

z nejradikálnějších projektů té doby byl osobitý pokus o spojení umění a života 

v takzvaných "masových podívaných", rozehrávaných zástupy neherců přímo 

v reálu - především na náměstích revolučních metropolí. Toto údobí radikálních 

experimentů brzy skončilo, přelom dvacátých a třicátých let znamenal návrat 

k tradičnějším žánrům i zjednodušeně chápaným režijním konceptům K. S. Sta

nislavského. Hlavní scénou sovětského divadla se stane stárnoucí, vývojovou dy

namiku ztrácející MCHAT. 

S koncepty "nového divadla" přišla i generace tzv. šedesátníků, spjatých 

především se dvěma významnými moskevskými scénami - «CoepeMe1ll-lUK» a 

«Teamp Ha TazaHKe». S tímto údobím byli spjati i mnozí dramatici, kteří už bez

prostředněji ovlivnili vývoj průkopníků "nového dramatu", které prosadí právě 

dramatici Sigarevovy generace, jejímž jádrem byli žáci N. Koljady. Tedy ti, kdo 

na přelomu 20. a 21. století (tj. v době, která se začala definovat jako doba post

sovětská) pociťovali velice intenzívně potřebu takových nových forem, které by 
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JIm umožnily zachytit důsledky těch historických procesů, které poznamenaly 

jejich "sovětské" dětství a "post sovětské" mládí. 

Generace V. Sigareva zažila agonii sovětské ideologie, postupný rozpad už 

jen navenek pevných státních a stranických struktur, polovičaté pokusy o reformu 

systému, který se vydával za systém socialistický, rozpad politického systému 

spočívajícího na vládě jedné strany (anebo přesněji, na vládě zestárlé, u moci se 

držící stranické nomenklatury, privilegované kasty partokracie). Byla svědkem 

rozpadu sovětského impéria, ztráty sfér jeho vlivu v blízkém i vzdálenějším za

hraničí, bázlivých, polovičatých pokusů o demokratické reformy. Dopadaly na ni 

důsledky přechodu na tržní ekonomiku a "nastolení kapitalismu", které znamenalo 

především přerozdělení ekonomické a politické moci (tedy privatizaci státního 

majetku a mocenských pozic). Dodnes je svědkem postupného prorůstání ekono

mické a politické moci a stále zvyšujícího vlivu vojensko-průmyslového komple

xu, zpravodajských služeb, vojsk ministerstva vnitra a armády. 

Pro V. Sigareva a jeho vrstevníky, přicházející do literatury z provinčního 

Ruska, byly důležité především dalekosáhlé důsledky těchto procesů, které do

padly nejen na ně a jejich rodiny, ale na celé obrovské prostranství, jež bývá 

označováno slovem "provincie". Pro autora Plastelíny byly nejpodstatnější dů

sledky té divoké, dravé, ničím nebržděné "prvotní akumulace kapitálu" (a s ní 

spojené sociálně necitlivé reformy s následným pádem rublu), která vedla k ožeb

račení náhle nadbytečného stavu zejména humanitní inteligence a středních tech

nických kádrů, ale zejména vrstev manuálně pracujících, kteří nebyli na novou 

situaci připraveni. 

Sigarevova dramata diagnostikují důsledky ztráty životních jistot (práce, 

stálého příjmu, sociálních podpor) i ztrátu perspektiv do budoucnosti. Největší 

obavy v něm však vzbuzoval, jak se pokusím dokázat analýzou několika jeho 

dramat, dopad těchto nových existenčních podmínek na mravní stav společnosti. 

Nebude těžké prokázat, že Sigarevovy hry registrují prudký nárůst kriminality, 

narkomanie, agrese, a to zejména u jeho vrstevníků, a že není náhoda, že píše pře

devším hry o osudu mladých a zbloudilých "dětí ulice". 
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V diplomové práci bude tvorba V. Sigareva vnímána na pozadí dramatiky, 

která se formovala v ruské provincii z potřeby vyslovit hořkou, osobně prožitou (a 

tedy osobní zkušeností garantovanou) pravdu o životě. Proto také bude první kapi

tola věnována vymezení fenoménu nového divadla, tzv. "uralské škole dramati

ků" a její zakladatelské osobnosti - N. Koljadovi. Pokusím se sledovat zrod nové

ho, nemilosrdného, sociální a mravní dno života obnažující divadlo, které bývá 

někdy označováno slovem "černucha" a konfrontovat jej s ruskou představou o 

západoevropském typu tzv. "coolness dramatiky". 

Jádrem práce bude analýza Plastelíny, kterou považuji za jedno 

z nejvýznamnějších děl nejen V. Sigareva, ale celé Koljadovy školy. Na textu 

dramatu se pokusím charakterizovat autorovu poetiku, vyznačit jeho oblíbené 

typy syžetů a postav, kompoziční strukturu textu, roli scénických poznámek, ná

vratných motivů a symbolických obrazů a především Sigarevovu práci s "živým" 

jazykem, jímž mluví provinční marginalizovaná omladina. 

Diplomová práce je doplněna řadou informativních a fotografických pří

loh. Zmínila bych alespoň překlad velkého interview Sigareva, sérii fotografií 

z nejznámější inscenace Plastelíny a bibliografii autorovy tvorby. Větším por

trétem N. Koljady jsou uvedeny slovníkově koncipované medailonky význam

ných představitelů současného dramatu, které obsahují stručnou biografii, kratší 

charakteristiku tvorby a bibliografii. Uváděná bibliografie není však úplná, proto

že v našich knihovnách nejsou ani časopisy, kde jednotlivé texty vycházely, ba 

dokonce ani většina knižních vydání jejich děl. Soupis použité literatury 

k diplomové práci ukazuje, že hlavním pramenem informací byly zdroje interne

tové, které neumožňují sestavit úplnou bibliografii. 
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Motto: 

« ... 3mo nbeCbl zyMaHUCmUlJeCKUe 

no 2fly6uHHoU cymu, HanUCaHHblť Ofl51 m020, 

lJm06bl noooepJ/Camb lJeflOeeKa, 

nOMOlJb yeuoemb e HeM mo, lJmo 6yoem 

cnoco6cmeoeamb e03poJ/CoeHulO». 

E. MemarjJoHoea 
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1. Nová dramatika a nové divadlo 

Etapy formování, sebevymezování a prosazování "nového dramatu" 

Odpověď na otázku, jak se vyvíjelo ruské divadlo na přelomu 20. a 21. 

století, není snadná. I ruská kritika ji hledá velice obtížně. Mluví se dokonce o 

zmrtvělosti divadelní scény, o nebezpečném vakuu, které se v ruské dramatice 

vytvořilo v devadesátých letech a překročilo do 21. století. 

V tomto údajném vakuu se však událo nemálo zajímavých věcí. Už v roce 

1990 se v Moskvě uskutečnil první festival nazvaný <<Jl106UMo6Ka>> (Ljubimov

kal). Iniciátory festivalu byli renomovaní dramatici či starší generace Michail Ro

ščin (*1933), Alexej Kazancev (*1945) a Viktor Slavkin (*1933). Kladli si za cíl 

podpořit nastupující mladou generaci autorů2 , kteří se obtížně prosazovali na di

vadelních scénách. Založili tradici každoročních soutěžních přehlídek nových her 

mladých autorů napsaných v ruštině, které se objevovaly v nejrůznějších místech 

Ruska. 3 Ljubimovka se stala pro mnohé autory místem, odkud jejich hry vyrážely 

na svou cestu na ruské divadelní scény. Později vedení Ljubimovky převzala sku

pina mladších dramatiků - Michail Ugarov (*1956), jeho žena Jelena Greminová, 

Eduard Bojakov (*1964), Maxim Kuročkin (*1970) a Olga Michajlovová. 4 

K tomuto divadlu neodmyslitelně patří i časopis «/(paMamypz» (Drama

tik5
), který založili M. Roščin a A. Kazancev v roce 1993. V tomto časopise byla 

publikována nová díla autorů mladé generace a stati, osvětlující důležité události 

v ruském divadelním světě. Časopis usnadňoval cestu řadě začínajících dramatiků 

na divadelní scénu. O pět let později iniciovali vznik nezávislé divadelní scény, 

tzv. Centra režie a dramatiky A. Kazanceva a M. Roščina, kde se realizovala celá 

řada zajímavých projektů. 

I Název festivalu dále bude uváděn v českém přepisu Ljubimovka. 
2 Věková hranice byla vymezena od 15 do 40 let. 
3 Například v roce 2002 se festivalu účastnili dramatici z Novosibirska, Petrohradu, Jekatěrinbur
fU, Toljatti, Kostromy, Kstova a dalších ruských měst. 

Vzhledem ke špatné dostupnosti některých informací není možné ve všech případech dohledat 
rok narození. 
5 Názvy časopisů budou vždy uváděny v originálním znění. 
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Novému vedení Ljubimovky se podařilo navázat úzkou spolupráci 

s londýnským divadlem Royal Court, považovaným za světové centrum součas

ného dramatu, které je nejčastěji označováno termíny "coolness6 dramatika", 

"new writing" nebo "nové drama". Mezi jeho nejvýznamnější představitele patří 

britští dramatikové Mark Ravenhill (*1966) a Sarah Kaneová (1971-1999). 

Za zlomový okamžik v dějinách britského dramatu bývá považována pre

miéra hry Marka Ravenhi1la Nakupování a šoustání ("Shopping and Fucking") 

(1996). Tato hra, plná násilí a otevřených homosexuálních scén byla v ruském 

prostředí určující pro prvoplánové chápání "coolness dramatiky". Porovnání rus

kých interpretací Ravenhi1la s tím, jak vnímali jeho tvorbu britští, západoevropští 

i čeští divadelníci, vypovídá hodně o tom, proč se tvůrci "nové ruské dramatiky" 

urputně snažili odlišit se od "coolness dramatiky" důrazem na hlubší pochopení 

obdobných marginálních typů. Nevnímali Ravenhi1la jako autora her reflektují

cích současný svět jako svět osamělců, jako vzpouru radikálního undergroundu, 

který nechce mít nic společného s banálním konzumním životem, z něhož zmizela 

lidská víra a citovost. Jako by neviděli, že nepřijetí daného stavu světa je staví do 

extrémních situací, žene k extrémním, agresivním činům; že marně touží navázat 

komunikaci s jinou lidskou bytostí, aby se vymanili z nesnesitelné samoty. Ne

vnímali jejich revoltu jako pervertované volání o pomoc. Zato dobře registrovali 

provokativní postupy, jimiž Ravenhi1l zpracovával svá témata jak na úrovni jazy

kové (necenzumost lexiky, stereotypní opakování floskulí aj.), tak v rovině syže

tové (řetězení tvrdě naturalistických scén, násilí, sexu, drogové závislosti a pod.). 

Stejným způsobem vnímali neméně provokativní texty herečky, režisérky a dra

matičky Sarah Kaneové, jejíž drama Vyčištěno (Blasted) (1995) zpracovává téma

ta charakteristická pro "coolness dramatiku" (brutalita, násilí, sex, drogy), třebaže 

ona sama způsob svého psaní označovala jako "new writing".7 

6 Slovo coolness se překládá výrazy chladnokrevnost, neomalenost, drzost. Termín coolneess dra
ma byl poprvé použit na univerzitě v Birminghamu pro označení dramatu, které oslovuje přede
vším mladou generaci, neboť ventiluje její generační traumata. Někdy bývá "coolness drama" 
opisováno metaforickými označeními, např.: drama "krve a spermatu" ("Blood and Sperm "), 
"divadlo nové krutosti", "neojakubovská dramatika", "in-yer-face theatre", "divadlo městské 
nudy", "nihilistické drama" apod. 
7 S. Kaneová trpěla těžkou psychickou chorobou, která ji na jedné straně umožňovala tvořit neob
vyklé texty, na straně druhé ji dohnala k předčasné sebevraždě. 
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Z této ruské interpretace "coolness dramatiky" vyplývá, že vnímali svou 

verzi "nového dramatu" jako překonání "coolness dramatiky" - svou hlavní zá

sluhu budou spatřovat v tom, že k obdobným tématům dokáží přistoupit 

s pochopením pro jejich pokřivené, promarněné životy svých postav, přenášených 

z tvrdé reality na divadelní scénu, a že jsou schopni dobrat se k posledním zbyt

kům lidskosti, která v nich zbyla, aby z ní vykřesali naději na lepšÍ budoucnost. 

Nepochybným faktem ovšem zůstává, že vize "nového dramatu", k němuž 

směřovali autoři Sigarevovy generace, se objevila nezávisle na západní dramatice, 

o níž se dovídali se značným zpožděním a ve značně redukovaném rejstříku auto

rů. Výrazem toho, že ruská "nová dramatika" vznikala z domácích kořenů, je i její 

časté označování ruským slovem "čemucha", jímž se pokoušela nezanedbatelná 

část kritiky deklasovat tvorbu dvou velice významných a dnes světově proslulých 

autorek - Ludmily Petruševské (*1938) a Niny Sadurové (*1950). 
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1.1 Mezi "collness" a "černuchou" 

Mladá generace, k níž můžeme kromě Vasilije Sigareva (*1977) přiřadit ta

ké Ivana Vyrypajeva (*1974) a bratry Olega (*1969) a Vladimíra (*1974) 

Presňakovovy, nebyla srovnávaná pouze s představiteli "coolness dramatiky" , 

ale často, možná ještě častěji, vnímána jako pokračování domácí ruské tradice -

"čemuchy". Ze stejných důvodů, z jakých se tito dramatici bránili označování 

"coolness", odmítali být vnímáni jako pokračovatelé ruské tradice černuchy. Toto 

slovo bylo zprvu nejčastěji používáno jako diskvalifikující atribut tvorby starší 

generace, která opožděně, z důvodů cenzurních, vstupovala do literatury až 

v údobí tzv. přestavby, nejčastěji v souvislosti s novátorskými texty Ludmily Pe

truševské a Niny Sadurové. Jejich drama šokovalo neméně, než šokovala díla Si

garevovy generace - modelovala své zvláštní, kruté phběhy tak, aby vydaly stejně 

otřesná svědectví o krutých stránkách života, rozkolísání mravních hodnot a varo

valy před uskutečňováním zla v generacích dětí a vnuků, kteří opakují stereotypy 

rodinného života. Osobitá "estetika zrůdnosti", která bývá zmiňována 

v souvislosti s Petruševskou, která chce mluvit pouze phběhem, nikoli do textu 

rozptýleným soucitem, bývala přičítána lhostejnosti autorky velice zneklidňujících 

próz a dramat. Nina Sadurová se naopak zaměřovala na zvláštní druh podivínů, 

schopných protrhnout síť obestírající okolní skutečnost, a pohlédnout za ni, do 

hlubin bytí, a vymknout se tak pastem empirického (nepravého, simulovaného) 

bytí. Tvorba N. Sadurové předjímala ono kýžené prosvětlení krutého obrazu svě

ta, v němž se pohybují jejich těla bez duše a bez citu.8 K dramatikům, kteří byli 

přiřazováni k tomuto proudu, označovanému také jako "nová vlna" ruské drama

tiky, patří např.: S. Zlotnikov (*1945), A. Galin (*1947), V. Arro (*1932) aA. Ka

zancev (*1945). 

Sigarevova generace možná vůbec neznala díla této "nové vlny", zato je 

nemohl neznat N. Koljada, který byl "učitelem" a vůdčím představitelem "uralské 

8 Čerpáno z odborné studie Zadražilové, M.: O dětech nenarozených a narozených. In: Krize ma
teřství, str. 15 - 22. 
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školy nové dramatiky", která se orientovala na týž "černý realismus" - tedy na 

zobrazení temných stránek života a temných koutů lidské duše. 

1.2 Cesta na výsluní 

Nejmladší generace ruských autorů, které se dostalo podpory od západních 

tvůrců, začala chrlit neuvěřitelné množství nových her, o které zpočátku nejevila 

zájem ani divadla, ani režiséři. Proto se hledaly jiné cesty - byly vyhlašovány 

soutěže, organizovaly se další festivaly "nové dramatiky". Zároveň se hledaly i 

finanční prostředky na vydávání sborníků. Připomeňme aspoň některé 

z úspěšných projektů: «E6Pa3UJl»9 a «PeaJlbHblU meamp»JO v Jekatěrinburgu, 

«Sib-Altera» 11 v Novosibirsku, soutěž «,l( eucm6YlOUfue 

«MaUCKue ttmeHUJl»13 ve městě Toljatti a další. 

12 Jlulja» , festival 

Snahou těchto festivalů bylo seznámit divadelní i širokou veřejnost 

s tvorbou nejmladší generace ruských dramatiků a začít pracovat s nově vzniklý

mi dramatickými texty. Hlavním cílem bylo monitorovat jejich nejrůznější aktivi

ty a shromažďovat vzniklé texty. Festivalů a soutěží se vždy účastnily známé 

osobnosti ruského divadelního světa, které se snažily porozumět snahám mladých 

autorů a pojmenovat vůdčí tendence, projevující se v současných dramatických 

9 «EepOa3Ufl» je konkurz dramatiků, který se každoročně koná v Jekatěrinburgu a má za cíl obje
vovat pro ruský divadelní svět nové mladé dramatiky a zajímavé hry. Snaží se upozornit na jejich 
tvorbu a těm nejtalentovanějším poskytnout finanční pomoc. Vítěz konkurzu obdrží dvacet pět 
tisíc rublů a nejlepší hry jsou otištěny v literárním časopise «YpaJ/». Organizátory konkurzu jsou: 
«KOJlROa-Teatr» a redakce časopisu «YPaJ/». 
JO «FeaJ/bHblu meamp» je festival, který se koná od roku 1990 v Jekatěrinburgu. Nejprve plnil 
funkci pouze regionálního festivalu, který zahrnoval Ural, Sibiř a Dálný Východ. Od roku 1994, 
kdy získal status mezinárodního festivalu, se snaží pomoci nejenom dramatikům, ale i mladým 
režisérům a hercům. 
II «Sib-Altera» je mezinárodní festival nezávislých divadel a nové dramatiky. Vznikl v roce 2000 a 
snaží se o představení kultury Sibiře. 
12 Soutěž «,4eucm6)llOUfue Jlul/a» vznikla v roce 2003 zásluhou moskevského divadla «illKOJla 

COepeMeHHOU nbeCbl». Deset nejlepších her soutěže je každoročně publikováno ve sborníku 
«JIY'lUlUe nbeCbl KOH/9'pca ",4eucmeYlOUfue Jlul/a"» a autor vítězného dramatu obdrží finanční 
odměnu v hodnotě sto osmdesát tisíc rublů. 
13 «MaucKue '1meHUfl» je mezinárodní divadelní festival, věnující se tvorbě současných dramatiků. 
O vznik se zasloužil ruský dramatik Vadim Levanov (*1967) ve spolupráci s francouzskými diva
delníky. Pod tímto názvem vychází i knižní sborník, kde jsou vydávány nejlepší hry, představené 
na tomto festivalu. Autoři, kteří byli ve sborníku publikováni, vytvořili silný" toljattinský cech" 

dramatiků. 
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textech a formovat obecnější otázky, týkající se povahy dramatu a možnosti jeho 

realizace na soudobých divadelních scénách. 

I přesto ještě v roce 2001 nebylo málo těch, kteří upírali současnému "no

vému dramatu" právo na existenci. Řada režisérů tvrdila, že žádné nové hry, které 

by stály za uvedení prostě neexistují. Situace se radikálně změnila v roce 2002, 

kdy se konal první velký festival nazvaný Nové drama 2002 (<<H06a5l opaMa 

2002»14), jenž byl podpořen Moskevským uměleckým akademickým divadlem Če

chova, jurisdikcí festivalu «30JlOmaJl MacKa»15 a divadlem «Teatr.doc»16. 

V ruském divadelním světě se náhle objevily nové tváře jako například: Vladimir 

(*1974) a Oleg (*1969) Presňakovové, Maxim Kuročkin (*1970), Rodion Běleckij 

(*1970), Ivan Vyrypajev (*1974) a lekatěrina Narši. 

K přiblížení těchto festivalů mohou přispět napříKlad informace o průběhu 

festivalu Nové drama. Program probíhá součastně ve třech sekcích: ruské, mezi

národní a speciální. V ruské sekci se uvádějí hry nejmladší generace ruských dra

matiků, včetně těch, kteří žijí v různých státech bývalého Sovětského Svazu. Di

váci zde mohou shlédnout nepřeberné množství nových her, pocítit atmosféru 

nových dramat a jejich nový divadelní jazyk. Nejčastější formou realizace nových 

dramat jsou tzv. "čtení", která probíhají nepřetržitě od rána do noci. 17 

V mezinárodní sekci jsou představeny hry zahraničních tvůrců; záběr je velmi 

14 S myšlenkou založit festival přišla skupina dramatiků, k nimž patřili: Eduard Bojakov, Jelena 
Greminová a Michail Ugarov. 
15 «3oJlomG5l MaCKa» je celostátním divadelním festivalem, konajícím se každý rok v Moskvě. 
Prestižní cenou festivalu je od roku 1994 symbolická «3oJlomG5l MaCKa», kterou obdrží autoři 
nejvýše oceněných děl. 
16 «Teatr.doc» je divadlo dokumentární hry, které bylo založeno roku 2002 dramatikem Michailem 
Ugarovovem ajeho ženou Jelenou Greminovou. Je to nezávislé divadlo, které už stačilo vytvořit 
celou řadu představení a kulturních akcí. Divadlo se často účastní festivalů po celém světě. Za 
svou činnost obdrželo ocenění «CaMbZU Kpeamu8Hbzu meamp», udělované časopisem «Kpeamu8» 

(2003) a cenu filmového festivalu «CmClJ/Kep» (2005). Divadlo představuje žánr dokumentárního 
dramatu, jehož základ tvoří tzv. metoda" verbatim", která je založena na živých rozhovorech a 
osudech skutečných lidí. Můžeme hovořit o jakémsi zvláštním žánru, který se nachází mezi umě
ním a sociální sondou. Tvůrčí skupina divadla vytváří představení na kontaktech se skutečnými 
lidmi, jejichž prostřednictvím je možné vyjádřit se k aktuálním problémům současnosti. 
17 V souvislosti s touto formou "čtení" se užívají termíny «'lUmKa», <mOKG3», "Ze Pokaze", či 
"working in progress". Je to metoda, která byla poprvé použita v Anglii a Německu. Jedná se o 
speciální druh představení, kde se pracuje s divadelním textem, který nebyl ještě nikdy insceno
ván. Můžeme to považovat za jakousi formu "nabídky". Přesněji řečeno se jedná o čtení dramatic
kých textů více herci, tzv. scénické čtenÍ. Dnes je tento druh prezentace divadelních textů díky 
úsilí ljubimovského festivalu považován za rovnocenný divadelnímu představení; výhodou je, že 
nevyžaduje takových finančních prostředků jako klasická inscenace. 
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široký - od prací polských a srbských dramatiků až po představení z USA a !ránu. 

Speciální sekce je věnována společným diskuzím a seminářům o současném stavu 

divadla a osudu "nového dramatu" v Rusku. O těchto problémech diskutují diva

delníci z celého světa. 

Díky festivalu Nové drama 2002 se novému pokolení dramatiků, režisérů a 

herců konečně podařilo proniknout do podvědomí diváků ruského divadla a vydo

být si dobré výchozí pozice. Díky festivalu Ljubimovka se rok od roku potvrzova

lo, že repertoár současného ruského dramatu je neuvěřitelně různorodý. Návrat 

slavilo sociální a realistické drama (<<ropoo EapaHoe» od N. Nasedkina v roce 

2004), na scéně se opět objevil aktivní a činorodý hrdina (<<llUCbMa K m5lmeHbKe» 

od N. Belenické v roce 2003). Vznikla celá řada historických a mytologických 

her (<<llyUlKUH e AMepuKe» od G. Šulpjakova v roce 2005; «Tpu C1/eHbl no 

l.JemblpěM KapmUHaM» od V. Durněnkova v roce 2003). Mimořádně úspěšně se 

představilo i dokumentární divadlo (<<BUJlbl» od S. Kalužanova v roce 2003). V 

některých hrách vystoupili i vězňové Gulagu (<<llpo MOlO MaMy U npo Meml» od J. 

Isajevové v roce 2003; «He6ecHoe eUHO» od S. Radlova v roce 2004 a «Hemo, 

Komopozo Mbl He euoeJlu eoece» od J. Klavdijeva v roce 2003). 

Současné drama konečně zaujalo a divadelníci si uvědomili, že dorostlo 

"nové pokolení" autorů. O současném dramatu se začalo diskutovat v novinách a 

časopisech. Vycházely první dosti různorodé kritické ohlasy. O spontánním zájmu 

svědčí také to, že se vynořilo mnoho zarytých odpůrců, k nimž můžeme řadit na

přfklad Ilju Smirnova, který se k "neonaturalistické estetice" nového dramatu (jak 

ji sám nazývá) vyjádřil ve své stati s hanlivým názvem «CpaMamYPzUJl».18 

Objevila se celá řada kritiků, kteří tvrdili, že "nové drama" bourá tradiční 

pojetí ruského divadla, kam si lidé chodí "pro svou dávku" estetického zážitku, a 

kde se snaží zapomenout na nepříjemnou realitu všedního dne. Jiným zase vadilo, 

že "nové drama" je (tedy předevšfm pro ně) bezobsažné, a že klasické divadelní 

interpretace A. Ostrovského nebo A. Čechova vypovídajf o ruském člověku více, 

než provokativní dna mladých dramatiků. Vyčítali jim, že pohrdli ruskými tradi-

18 CMHpHOB, lL: «CpaMamyp2U5l». In: «He3aeUCUMaR 2a3ema», 13.05.2000. Dostupné z: 
<http://www.ng.ru/culture/2000-05-13/7 _tipa_gramaturgia.html> 
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cemi a vydali se cestou laciných nápodob. Divadelnímu kritikovi Gennadiji Dě

minovi zejména vadilo, že hry nových dramatiků začínají zabírat čím dál více 

místa i v repertoáru moskevských divadel, ale divákům moc radosti nepřinášejí. 

Ve jménu diváka, který si žádá rozptýlení a libé estetické zážitky je naváděl, aby 

se konečně naučili psát ty "správné" hry. 19 

Řada kritiků nemohla mladým odpustit, že si dovolili překročit tematická a 

lexikální tabu, která přispěla ke sterilitě a konvenčnosti ruského divadla, v němž 

vládl dosud silně puritánský duch. Přičítali to jejich negramotnosti, nekulturnosti a 

neschopnosti napsat dobrou hru. Zdálo se jim, že jejich texty jsou nedodělané ná

črty, připomínající filmové scénáře, protože nedokážou text dobře strukturovat, 

vytvořit přesvědčivé dramatické pojetí postava postavit složitější děj, který by 

nebyl od začátku tak průhledný.2o 

S postupem nového dramatu došlo v ruské literatuře znovu k recidivě ge

neračního konfliktu rebelujících dětí s konzervativními otci. Střet se odehrával 

mezi obhájci tradičního divadla a nových dramatiků, kteří se snažili zbavit zátěže 

tradice a klasického divadla a činili tak provokativním způsobem. Mladí autoři 

však byli ochotni diskutovat o nových možných podobách soudobého dramatu i o 

svém pohledu na svět a vysvětlovat své záměry i metody práce. Potřeba obhajoby 

svého divadla je donutila přemýšlet o tom, co vlastně chtějí, a co vidí pod pojmem 

"nové drama". Jejich odpovědi jsou pro nás velmi zajímavé. 

Dramatik M. Kuročkin psal: «H06a5l opaMa -- 3mo aKmyaJlbHbZU meKcm, 

Komopbzu aKmU6HO 63aUMooeucm6yem C peaJlbHOCmblO, C c06peMeHHou 5l3bZK060U 

cumyal1ueu, C COCm05lHUeM MbZCllU, cnoc06aMu onpeoellumb Ce200H5lUl1IUU MUp u 

nOnbZmKaMU 06Ufecm6a pea2up06amb Ha He20. IIpu 3mOM H060U OpaMOU MO:JICem 

6bzmb u ucmOpUlJeCKa5l nbeca, eCllU OHa 3aK!llOlJaem 6 ce6e nonbzmKy 2060pumb 

21 06 ucmOpUlJeCKUX c06bzmU5lX H06bZM 5l3bZKOM.» 

19 )J;eMHH, f.: «CfepHble peKU -KUcet/Hble 6epe2a», In: «JlumepamypHaR 2a3ema», 22.01.2003. 
Dostupné z: <http://sigarev.narod.rulpress/5.htm> 
20 )J;eMHH, f.: «CfepHble peKU -KuceUHble 6epe2a», In: «JlumepamypHaR 2a3ema», 22.01.2003. 
Dostupné z: <http://sigarev.narod.rulpress/5.htm> 
21 Cit. podle KYPO'lKHH, M.: «(/J0PMbl H06ble HyJ/CHbl, OpaMbl 6CRKue 6aJICHbl». In: MaTBHeHKo, K.: 
«BPeMR H06ocmeu», 30.09.2003. Dostupné z: <http://www.vremya.rulprint/81296.html> 
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Divadelní kritička A. Karasová se zamýšlí nad publikem, pro které píší: 

«HOB(l5l opaMa -- 3mo meKcmbl, Komopble eocmpe6oBmlbl MOJlOOblMU aKmepaMU, 

peJICuccepaMu u Komopble ny6JlUKa CMompum C uHmepecoM. Mx nOJlBJleHUe 

CBfl3aHO C JlCeJlaHUeM 3anucamb cOBpeMeHHylO, eUfe He ocpopMJleHHylO 

peaJlbHOCmb e BuOe, MOJICem 6blmb, npUMumuBHblx, n04mu Heo6pa6omaHHblx 

OUaJl020B. II o3moMy HOeClJl opaMa CBfl3aHa C mUHeUOJICepCKUM nUCbMOM COBceM 

MOJlOOblX JllOOeu. EblBalOm maKue nepuoObl e JlCU3HU KyJlbmypbl u ucmopuu, 

K020a o4epeOHoe nOKOJleHUe zOBopum: Mbl xomUM, 4mo6 npo Hac nozoeopWlu 

HaUlUM Jl3blKOM. 3mo -- oOHa U3 4acmeu HOBOU OpaMbl, CaM(l5l BUOUMClJl.»22 

Filmový kritik L. Karachan zase zdůrazňuje energický potenciál nové 

dramatiky: «HOBClJl opaMa -- 3mo mom MamepUaJl, Komopblu Heo6xooUM B 

Ce200HJlUlHeM oyxoeHoM onblme. 3mo lfeJlocmHoe JlBJleHUe Ol.{eHb BaJICHO 

Ha6JllOOamb, nomoMy 4mo B HeM Macca 3CmemUI.{eCKOU 3Hep2UU, 3cmemU4eCK020 

MamepuCllla. 3mo He cneKyJlJlmUeHOCmb, He pumopUKa, a oeuCmBUmeJlbHO HOBClJl 

A 23 upaMa.» 

Dramatik a zakladatel toljattinského festivalu a almanachu «MaucKue 

4meHUJl» V. Levanov podtrhuje "masovost" spontánně psaných textů: «HOBClJl 

opaMa - 3mo mo, 4mo HanucaHO B mel.{eHUe nOCJleOHUX oecJlmu Jlem. Macca 

JllOOeU nUUlem nbeCbl. KaJICOblU nUUlem, 1ťaK OH OblUlum, CJlblUlum ... B03MOJICHO, 

Kmo-mo cmpeMUmCJl CKa3amb HOBoe CJlOBO. Jl npocmo nuUly npo mo, 4mo MHe 

24 UHmepeCHO ... » 

Dramatik a režisér M. Ugarov upozorňuje na nosnost jazyka her: «HOBClJl 

opaMa - 3mo eouHcmBeHHblu cnoco6 3acpuKcupoBamb CeZOOHJlUlH70lO pe%, 

Ce200HJlUlHUU cnoco6 MblU/..JleHUJl. 30ecb BaJICeH oaJICe CJleHZ. IIomoMy I.{mo pe% 

ompaJICaem MblU/..JleHUe u ncuxuKy cOBpeMeHHo2o 4eJlOeeKa. »25 

22 Cit. podle Kapac, A.: «t1JOpMbl H06ble Hy:JICHbl, OpaMbl 6C51KUe 6(J:JICHbZ». In: MaTBfIeHKO, K.: 
«BpeM51 H06ocmeu», 30.09.2003. Dostupné z: <http://www.vremya.ru/print/81296.html> 
23 Cit. podle KapaxaH, n.: «t1JOPMbl H06bze Hy:JICHbZ, OpaMbZ 6C51KUe 6a:JICHbl». In: MaTBHeHKo, K.: 
«BpeM51 H06ocmeu», 30.09.2003. Dostupné z: <http://www.vremya.ru/print/81296.html> 
24neBaHOB, B.: «AmUnU'IHbZU mOJlb51mmUHCKuu 6UpyC». In: «PyCCKUU JlCYpH(J}/». Dostupné z: 
<http://www.gif.ru/texts/tolyatti-virus/city _1304/fah_7 434/> 
25 Cit. podle: YrapoB, M.: «Hy:JICHO ompa:JICamb :JICU3Hb, KaKaH OHa ecm!». In: I1erpyrnaHCKaH, O.: 
«Co6peMeHHaH opaMamypcU5l», 20051N2. 2, c. 185 - 187. 
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Nejvíce o současném dramatu a o jeho nových hodnotách v Rusku mluví a 

píší sami jeho tvůrci z řad dramatiků i režisérů. Autorská dvojice Vladimir Zaba

[ujev (*1961) a Alexej Zenzinov (*1961) se seriózně zabývá proměnami divadla a 

období nástupu nejmladší generace dramatiků nazývají epochou «60JlbUlOZO 

ClloMa».26 Své podstatné myšlenky vyjádřili v roce 2003 v podobě bilance: 

«HuKozoa eUfe e ucmopuu pOCCUUCKOU Jlumepamypbl u pOCCUUCKOZO 

meampa opaMamypzu51 lie nepe:JICuea.na maKOZO pactjeema. ,lJa:JICe eo emopou 

nOJlOeUlie XVIII eeKa, eo epeM51 liaueblCUlezo (no MlieliUlO aemopoe) pa3eumU51 

pOCCUUCKOU dpaMbl, lie 6blJlO maKOZO nomp51calOUfezo MliOZo06pa3U51 qJOpM. 

HpltaUUlUMU npeMbepaMU ce30lia 2002/2003 cma.nu CneKmaKJlU, zde npulitjunbl 

"lioeou dpaMbl" 6blJlU omblzpalibl no nOJlliOU npOzpaMMe: "KuCJlopod" J1ealia 

Bblpbznaeea, "EOJlbUla5l :JICpaltKa" AJleKCalidpa Bapmalioea u PyCJlaHa MaJlUKOea, 

"IIJleliHble dyxu" no nbece BJladUMUpa u OJleza IIpeCH51KOeblx. A eCJlU 

ecnOMliumb, ltmo y:JICe lianucalibl u :JICdym ceoezo CtjeliUlteCKOZO e01VlOUfeHU51 

lioeble nbeCbl MaKcUMa KypOI.{KUlia, KceHuu ,lJpazylicKou, 6pambee ,lJyplieHKoeblx, 

EKamepulibl HapUlu, BadUMa Heealioea, EJleHbl J1caeeou, BacWlU5l Cuzapeea 

(cnucoK aemopoe, cocmaeueUlUX meampaJlbHylO 1Vle51dy 3noxu "60JlbUlOZO 

CJlOMa", MO:JICliO npodOJl:JICUmb), mozda ppa3a o 30JlOmOM eeKe omelteCmeeHliou 

dpaMamypzuu He nOKa:JICemC51 npeyeeJlUlteliueM. HUKozda eUfe pOCCUUCKa5l opaMa 

lie cmalioeWlaCb ZJlaeliblM :JICalipOM pOCCUUCKOU Jlumepamypbl, KaK 3mo 

npoucxodum ceultac. Ha pOlie OlteeUdliOzo 3aCm051 pOCCUUCKOU, KaK, enpOlteM, u 

Mupoeou np03bl u n033UU, pOcCUUCKa51 (a JlyltUle CKa3amb - pyCCK0513blltlia5l) 

liOea5l opaMa cma.na mOI.{KOU MOUflieuUlezo KpeamueHozo e3pblea, 

06eUfeJlUmepamyplible nocJledCmeU5l Komopozo OJl51 eceu omelteCmeeliliOU 

A A - 27 CJlOeeCliOcmu cmaliym OlteeUuliblMU mOJlbKO cnycm51lieCKOJlbKO ueC51mUJtemuu.» 

Pojem "nové drama" se objevil v souvislosti s tvorbou nejmladší generace 

dramatiků poměrně nedávno. Celá řada herců, dramatiků, režisérů a kritiků si 

26 3a6arryeB, B. - 3eH3HHOB, A.: «lJmo-mo 6pooe MaHupecma». In: «Co6peMeHHaFt 

opaMamypzUJl», 20031N2. 4, c. 166. 
27 3a6arryeB, B. - 3eH3HHoB, A.: «lJmo-mo 6pooe MaHupecma». In: «Co6peMeHHaFt 

opaMamypzUJl», 2003/N2. 4, c. 166. 
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uvědomila, že tradiční ruské divadlo je již vyčerpáno a jeho uhlazené divadelní 

texty se naprosto míjejí s naší dobou. Nemají co říci. Dramatička Jelena Grernino

vá je přesvědčená, že tato «... meampaJlblta51 Mepmee'iUl-ta He oaem nOH51mb, 

elWKOU cmpaHe ebl Haxooumecb. ECJlU ebl nouoeme emeamp, 

mo u He o02aoaemecb, 'imo e :Jmou cmpaHe uoem eouHa, 'imo Kaxoblu oeHb 

e Lfe'iHe 2u6Hym JllOOU, 'imo 30ecb cmpaumoe paCCJlOeHUe 06Ujecmea, 'imo 

cmpaHa cnueaemC51, 'imo MOJlOOeXb KOJlemC51, 'imo 06Ujecmeo O'ieHb nnoxo 

nepeeapueaem KanUmaJlUCmU'ieCKUe omHoweHU5l. ECJlu 6bl ebl 6blJlU umUOHOM 

u nOnblmaJlUCb Ha OCHoee CneKmaKJleU COeJlamb 3aKJllO'ieHUe 06 :Jmou cmpaHe, 

ebl 6bl HU'ie20 o Heu He nOHflJlu».28 

Nevelká skupina spřízněných dramatiků začala hledat způsob, jak realizovat 

své představy o nové podobě divadla, které by mluvilo o problémech současnosti. 

V ruském divadelním prostředí se náhle začala šířit představa, že každý člověk je 

talentovaný, tak proč by nemohl svůj talent uplatnit právě v dramatické tvorbě. 

Dramatickým textem může být jakýkoliv text, stačí jen najít si svého režiséra a 

herce, který ho uvede na jeviště. Z tohoto důvodu začala "nová dramata" vyvolá

vat pochybnosti, zda se skutečně jedná o divadelní hry. Mnohá z nich totiž připo

mínala spíše prózu nebo filmový scénář. Tento tematický, stylistický a formální 

posun však začal být chápán jako přednost, která umožnila vytvořit něco zcela 

nového, co tu ještě nebylo, jako «eouHcmeeHHblu cnoc06 06HOeJleHU5l 

'ak A A - 29 meampaJlbH020 5l3blKa», J o «Haue:JICuy 3pUmeJleu». 

"Nové drama" se snažilo o vytvoření takového typu divadla, které by ote

vřeně vyjadřovalo osobní zkušenost autora a zároveň dávalo jeho postavám právo 

svobodně o této zkušenosti mluvit bez ohledu na to, kolik tabu bude překročeno. 

Mladá generace byla ochotna riskovat obvinění z nevkusu, narušování zvyklostí 

žánrů, které vytvořili Puškin, Lermontov, Gogol, Dostojevský, Tolstoj a Čechov. 

Chtěli probudit ruské divadlo k životu a změnit tisíckrát obehraný divadelní reper

toár. 

28 Cit. podle rpeMHHa, E.: «Teamp U3 nOOnOJlbR». In: HHKHcpopoBa, B.: «3Kcnepm», 
09.02.20041N!!. 5. Dostupné z: <http://www.expert.rulprintissues/expert/2004/05/05ex-teatrdol> 
29 Cit. podle MnxaibJoBa, O.: In: 3aCJIaBCKHH, r.: «"EyMaJ/CHGR" opG.Mamyp2UR: a6aH2apo, 
apbep2apo UJlU aHoe2payHo C06peMeHH020 meampa?». In: «3HG.MR», 1999IN!!. 9, c. 195 - 201. 
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1.3 Fenomén nazvaný "nové drama" 

Současní dramatici se zaměřují na jednotlivé vrstvy nebo skupiny společ

nosti a otevírají problémy, které považují za prvořadé nejen pro tyto skupiny, ale 

pro celou společnost. Za ty nejpodstatnější považují problémy sociální. Proto se o 

jejich dramatech často mluví jako o "sociálních dramatech ce. Jdou proti tenden

cím přetrvávajícím ještě v devadesátých letech, kdy převažoval názor, že by se 

divadlo mělo zabývat něčím vyšším, krásným, abstraktním a sociální problémy by 

měly být ponechány žurnalistice, televizi a filmu. Tuto "tendenci" odsuzují jako 

únik od syrové reality.30 

Tento přístup může být dost zjednodušující. Jako by si mladí neuvědomova

li, co bylo a nebylo možné hrát na domácích divadlech v desetiletí předcházejícím 

devadesátým letům. Nepřihlíželi k tomu, že teprve postsovětská situace umožnila 

odtabuizování zakázaných témat (sociálních stejně jako sexuálních), a že se už 

mohlo psát o nepříjemných sociálních a mravních podmínkách společnosti. Na

stupující mladá generace si mohla dovolit zaplnit scénu marginálními postavami 

ze "dna" společnosti (z periferií provinčních měst, bohem zapomenutých vesnicí) 

a přivádět na jeviště polokriminální, násilnické typy, party narkomanů aj. Někteří 

mladí autoři své marginály romantizovali, jiní pitvali jejich nitro, pokoušeli se 

dostat se pod nasazované masky a uvidět je takové, jací opravdu jsou (devadesátá 

léta byla v Rusku léty zesíleného zájmu o psychoanalýzu). 

Sigarevova generace už nebojuje s pseudovědomím sovětské epochy (to už 

udělaly generace luza Aleškovského (*1929), Benedikta lerofejeva (1938-1990), 

Dmitrije Prigova (1940-2007)) aj. Mladí dramatici se vrhli do boje s novými ilu

zemi o rájích tržního světa, kultem bohatství, moci a ničím neomezované svobody 

jedince (bezohledné k druhým). Z klasických tradic ruské literatury a divadla je 

zajímá jen to, v čem nalézali "hořkou pravdu o životě" (píší také o "ponížených a 

uražených", "čistých padlých ženách" jako Dostojevskij, o "malých lidech" jako 

30 Únik od ožehavé problematiky byl mimo jiné také reakcí umělců na bujení sovětské cenzury. 
Pokud se autoři pokoušeli dotknout těchto problémů, přenášeli je do jiné reality než byla sovětská 
(např. vědecko-fantastická literatura s jejími ,jinými světy"). Uchylovali se k soukromí člověka, 
intimitě, přírodě (byla to oblast alespoň relativní svobody). 
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ruští realisté, o "dnu života" jako Gorkij, o konfliktu "otců a dětí" jako Turgeněv), 

o čemž svědčí již názvy jejich dramat na motivy klasické ruské i západní literatu

ry: Ugarovovův Oblom olf (Gončarov), Sigarevova Metelice (Puškin) a Kulička 

(Maupassant), Kostěnkovův Racek (Čechov) aj. Mladé dramatiky, kteří přicházeli 

z Jekatěrinburgu, zasvěcoval N. Koljada do struktury dramatu právě na dramati

zacích klasických textů. 3I 

Dramatici, kteří jsou označováni jako představitelé "nového dramatu", po

cházeli z provincie a mnozí z nich tam stále žijí. Odtud vzešly nejen náměty a 

postavy jejich děl, ale také jejich jazyk. Orientují se především na hovorovou 

vrstvu současného ruského jazyka, kterou zdrsňují žargonem, slangem a nenorma

tivní lexikou (někteří se vracejí k folklorním zdrojům jazyka, obraznosti, mentali

tě lidového člověka). Dialog bývá trhaný, stereotypní Qako myšlení a život po

stav), mnoho replik není dořečeno (typický je fragment věty uzavřené třemi teč

kami). Často se objevují hry menšího rozsahu Qednoaktovky, drama ve dvou jed

náních), s omezeným počtem postav, jejichž charaktery bývají fragmentární. Ne

budují žádný složitý děj, spíše zřetězují podobné výjevy, obdobné situace, někdy 

volí otevřený konec. 

Předpokladem úspěchu mladých dramatiků bylo osvojení možností scénic

kého prostoru (např. Sigarev začal psát hry dřív, než se seznámil s divadlem) a 

pochopení toho, co je a co není možné inscenovat. Učili se inscenovat "syrový 

život", epizody ze svých biografií nebo příběhy, které se odehrávaly před jejich 

očima. Chtěli vzbudit iluzi života - aby divák věřil, že příběh se odehrává "tady" 

a "ted"'. Zaměřovali se na běžné, všední události, které prožívá každý, čímž téměř 

zrušili distanci mezi publikem a hercem. Pracovali s monology, kladenými na 

společné životní zkušenosti, protože všichni vyrostli ve stejných podmínkách, 

slyšeli stejné písně a učili se nazpaměť stejné básně a úryvky textů. 

Hry generace "nových dramatiků" jsou si v mnohém podobné. Objevují se 

v nich stejné náměty, jaké se objevují u V. Sigareva - drogová závislost, alkoho

lismus, narušená psychika, agrese, násilí, fyzický a psychologický teror vůči sla

bým, homosexualita, incest, ztráta komunikace mezi lidmi, pocity samoty, ztráty 

31 O dramatizacích Puškina viz kapitola (1.6) . 
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perspektiv, hrozby vojenské služby (např. v Čečensku). Řada her tematizuje poci

ty zoufalstVÍ, nemožnosti dorozumění, nezájmu, který cítí ze strany ostatních 

(rozpadlé rodiny, světa dospělých), citovou vyprahlost, bezcitnost k druhým atd. 

Tedy všechno to, co svědčÍ o krizi společnosti. 
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1.4 Úskalí inscenaCÍ 

Dramatická díla jsou psána pro divadlo. Autor potřebuje najít svého režisé

ra, scénografa, herce, který se stává zprostředkovatelem jeho vidění světa, od kte

rého žádá, aby stvořil na scéně iluzi života. Autoři předběhli divadelníky, kteří 

nevěděli, jak mají nové hry neznámých autoru uchopit. Starší generace režisérů a 

herců v "nové drama" nevěřila. Odrazovala je odtabuizovaná témata, surovost 

naturalistických scén, vulgární, necenzurní jazyk. V roce 1999 divadelní kritik 

Grigorij Zaslavskij dospěl kjednoznačnému závěru: « ... Co6peMeHHblu pyCCKUU 

meamp u c06peMeHHM pyCCKM nbeca pacxoo51mc51, KaK 6 Mope Kopa6Jlu». Upo

zorňoval na to, že tento nesoulad «He uoem Ha nOJlb3y HU meampy, KomopblU 

3aCmp5lJl Ha Mecme, nepe6U6a51Cb 6ce H06blMU U H06blMU nepepa60mKaMU 

U36ecmHblX ClO:JICem06 U 3ae3:JICeHHblX nbec, HU opaMamypZaM, Komopble npocmo 

He 3HalOm, KaK 36yf-lUm HanucaHHoe UMU, KaK 3mo MO:JICem 6blZJl510emb He Ha 

6yMaze, a Ha 5l3blKe meampa.»32 Zapálená propagátorka současných her Světlana 

Noviková nepochybuje, na čí straně je vina: «Co6peMeHHM opaMamypzU5l ecmb, 
~ 33 

npocmo meamp OKa3aJlC51 C06epUleHHO K Heu He zom06.» 

Nechuť inscenovat "nová dramata" vyplývala i z počátečních neúspěchů 

nových inscenací. V roce 1999 premiéra dramatu X. Dragunské «HuKo2oa

HUKozoa» v divadle «Et Cetera» (1997) byla propadákem. Dramatik Andrej Zin

čuk byl přesvědčen, že příčinou je «He3HaHue 3pUmeJl51».34 Do divadel přišel totiž 

jiný divák, než na jakého byli režiséři i herci zvyklí. Divadlo si k němu muselo 

najít cestu, aby ho dokázalo oslovit a upoutat. Dramatička Isajevová spojovala 

počáteční divadelní neúspěchy s malým počtem repríz, což neumožňovalo dopra

covat představení: «Ee MaJlO Cma651m, n03moMy ee HeoocmamKu He 6bl5l6JleHbl -

32 3aCJHlBCKHH, r.: «"EyMa:»CHM" opaMamypzUJl: aBaHzapo, apbepzapo WlU aHoezpaym] 

COBpeMeHHOZO meampa?». In: «3HaMJl», 1999/N2. 9, c. 195 - 201. 
33 3aCJIaBCKHH, r.: « "EyMa:JICHM" opaMamyp2UJl: aBaHzapo, apbepzapo WlU aHoezpayHo 

COBpeMeHHOZO meampa?». In: «3HaMJl», 1999/N2. 9, c. 195 - 201. 
34 Cit. podle 3HlJlIYK, A.: « "EyMa:»CHM" opaMamypzUJl: aBaHzapo, apbepzapo WlU aHoezpayHo 

COBpeMeHHOZO meampa?».In: 3aCJIaBCKHH, r.: «3HaMJl», 1999/N2. 9, c. 195 - 201. 
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eeOb OHU Mozym 6blmb 6UOHbl mOJlbKO e npollecce nOCmaH06KU U e peaKlIUU 

- 35 3pUmeJleu.» 

Počáteční neúspěchy ukázaly, že "nové drama" nelze inscenovat tradičním 

způsobem. Herci se museli naučit mluvit, co nejpřirozeněji, aby přesvědčili divá

ka, že mluví "svým jazykem" a nešokují je slova, která veřejně vypouštějí z úst. 

Museli se odnaučit pózovat, protože autoři předepisovali rychlé pohyby a silácké 

akce. Museli se zbavit studu za nepřístojná gesta (hraní sexuálních scén, obnažo

vání těla) a zvyknout si, že sehrát rvačku bolí. Museli se naučit předvádět stavy 

narkomana, kterému chybí droga nebo se právě zdrogoval, a alkoholika, který co 

chvíli zkolabuje. "Nová dramata" potřebovala fyzicky i pohybově zdatné, vše

stranně nadané herce. Režisér K. Serebrennikov (*1969) byl přesvědčen o tom, že 

ruské divadlo se musí stát součástí divadla evropského, v jehož čele bude stát tzv. 

«yHueepCaJlbHblU aJ<mep»,36 který umí hrát na několik hudebních nástrojů, tanco

vat, oblékat se i svlékat na scéně a odmluvit text v několika cizích jazycích. 

Ruské divadlo si začalo postupně vychovávat své herce. Učilo je zvládat 

techniku řeči, založenou na směně intonací, neúplných větách a častých pauzách. 

Učilo je simulovat vady řeči, jako je primitivní projev, koktání, zajíkání atd. 

Autoři "nového dramatu" se domnívali, že ideální scénu jim mohou po

skytnout zejména malé divadelní sály, studia, kluby. Spoléhali na to, že menší 

počet publika dodá jejich hrám mnohem osobnější a intimnější ráz.37 Obratem 

k lepšímu byl rok 1998, kdy bylo v Moskvě založeno Centrum dramatiky a režie 

Kazanceva a Roščina. 38 První sezóna byla zahájena 7. prosince 1998 hrou Jeleny 

lsajevové «100UrjJb» (1994) v režii Vadima Dancigera (*1969) a představením 

35 3acnaBCKHH, f.: «"EyMaJ/CHaR" opCIMamyp2UR: a6aH2apo, apbep2apo UJ/U aHoecpayHO 
C08peMeHH020 meampa?». In: «3HClMR», 1999/N2. 9, c. 195 - 201. 
36 PaCCKa30Ba, T.: «TeampaJlbHble mpaoulIuu - 3mo mypma». In: «PyccKUU :JIC)lpHaJl», 
23.04.2004. Dostupné z: 
<http://www.russ.rullayoutlsetlprintl/politics/docs/teatral_nye_tradicii_eto_tufta> 
37 Naopak ve Velké Británii a Německu má "nové drama" zkušenosti s prezentací před obrovským 
Eublikem, které může tvořit i tisíc osm set lidí. 
8 V roce 2002 obdrželi oba zakladatelé za vytvoření Centra dramatiky a režie celou řadu divadel

ních i státních ocenění, např.: grant «llpe3UOeHma Poccuu», ocenění «K C. CmaHUCJla6CKo2o» a 
cenu «lJ.auKa». Představení, která v Centru vznikla, byla uvedena na mezinárodních festivalech 
v Německu, Francii, Polsku, Litvě, Chorvatsku, Ukrajině, Bělorusku, Slovensku, Finsku a mnoha 
dalších zemích. 
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«MocKea-omKpblmblu zopOO» (1998), které bylo složeno z krátkých her mladých 

dramatiků a na němž se podílelo hned několik začínajících režisérů. 

Za zlomový bod bývá považován rok 2001, kdy v Centru dramatiky a režie 

debutoval mladý režisér a scénárista KiriU Serebrennikov z Rostova na Donu. Pro 

svůj divadelní debut si naprosto nečekaně vybral Sigarevovu Plastelínu 

(<<IIJlacmWluH») (2000), kterou předtím odmítlo inscenovat šest režisérů, přestože 

drama obdrželo řadu ocenění v Rusku i zahraničí. Třebaže režisér přitlumil syro

vost hry a odlehčil ji, představení vyvolalo bouřlivou reakci tisku i publika a stalo 

se senzací divadelní sezóny.39 

KiriU Serebrennikov byl přesvědčen, že ze všeho nejdříve musí text hry 

přepracovat, aby se vůbec dala hrát. Zároveň si uvědomoval, že musí hledat nové 

inscenační formy, protože ty staré mu nepomůžou: «Mbl, KaK eClMnupbl, 

numaeMCfl MUcjJOM o 6eJlUKOM pyCCKOM meampe, cmpeMflCb eblmflHymb U3 He20 

nOCJleOHUe CO KU. Ho U3MeHWlOCb epeMfl, cezooHfl He603MO:»CHO :»cumb 

eocnOMUHaHUflMU o 6blJlblX OocmouHcm6ax. Hy:»CHo cmpoumb coepeMeHHoe 

npocmpaHcm60, rjJOpMupo6amb 3pUmeJlfl, UCKamb HoeylO opClMamypzulO, 

C06peMeHHble cpeocmea 6blpa:»ceHUfl H06blX uoeu.» 40 Svého cíle dosáhl. 

Po úspěchu jeho inscenace Plastelíny byla "nová dramatika" konečně 

uznána za plnohodnotnou součást ruské kultury. V průběhu několika let se podaři

lo vychovat novou generaci herců, kterou spojuje práce a nabytá zkušenost 

z inscenací na profesionálních scénách, i při scénických čteních na divadelních 

festivalech. Zásluhou nové herecké generace, k níž patří Anatolij Bělyj (*1972), 

Vladimír Skvorcov (*1970), Andrej Kuzžčev (*1970), Grígoríj Danciger (*1976), 

Viktorie Tolstoganová (*1972), Olga Lapšinová (*1962), Jelena Morozovová 

(*1973), Pavel Safonov (*1972) a Vladimír Pankov (*1975), se prosadila soudobá 

dramatika na domácích scénách. 

39 Kirill Serebrennikov se po úspěchu Plastelíny stal jedním z nejpopulárnějších a nejžádanějších 
režisérů mladé generace. Za svou režii získal řadu domácích i zahraničních ocenění. Představení 
mnohokrát reprezentovalo ruské divadlo na mezinárodních divadelních festivalech.V rámci Bonn
ského festivalu dramatu se vysílalo na německé televizi ARTE současně do několika zemí. 
40 Cit. podle Cepe6peHHHKoB, K.: «TeampanbHble mpaouljuu - 3mo myrjJma». In: PaCCKa30Ba, T.: 
«PyCCKUU :»eypHan», 23.04.2004. Dostupné 
z:<http://www.russ.ru/layoutJsetJprintJ/politics/docs/teatral_nye_tradiciLeto_tufta> 
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Společně s nimi vstoupila do ruského divadelního světa i nová generace 

režisérů. Připomeňme alespoň některá další jména Serebrennikových následníků: 

Nina Čusovová (*1972), Jelena Něvěžinová, Mindaugas Karbauskis (*1972), Ol

ga Subbotinová, Vladimír Agejev, Alexandr Vartanov (*1977), Jelena Noviková, 

Ruslan Malikov (*1972) a další. Byli to převážně mladí lidé, vrstevníci nových 

dramatiků. Ze starší generace přispěli k rozevření divadelního repertoáru losip 

Raihelgauz (*1947), který ve svém moskevském divadle «lliKOJla coepeMelfftOU 

nbeCbZ» inscenoval dvě hry Jevgenije Griškovce (*1967): «3anUCKU pyCCKOcO 

nymemeCmeeHftUKa» (2000) a «Topoo» (2002). Dále pak Sergej Jašin, který v 

roce 2002 uvedl v Divadle Gogola Sigarevovo Černé mléko (<< CfepHoe MOJlOKO») 

(1999); o tři roky později ji v Divadle U Nikitské brány incenoval Mark Rozovskij 

(*1937). 

Ne všichni z mladých dramatiků však byli s výsledkem inscenací svých 

her spokojeni. Proto se rozhodli vzít věc do svých rukou. Objevila se nová diva

delní postava: «opaMamypc-peJ/Cuccep». Prvenství patří N. Koljadovi, který začal 

inscenovat svá vlastní dramata i dramata svých žáků (v Moskvě i v zahraničí). 

Nakonec se rozhodl založit vlastní divadlo «KOJlflOa-Teatr».41 V jeho stopách se 

vydal i Sigarev, přesvědčený o tom, že jeho hrám nikdo nerozumí, tak jako on 

sám.42 V současné době působí jako režisér v jekatěrinburském divadle 

«TeampoH», kde uvedl např. své Černé mléko. 

Jen těžko lze dnes soudit, jak by se ruské divadlo vyvíjelo, kdyby nebyla 

Serebrennikova inscenace Plastelína. Po jeho úspěchu začala o "nové drama" 

projevovat zájem i taková divadla jako jsou «lJeHmp B. MeUepXOJlboa» , 

«llpaKmuKa» Eduarda Bojakova, «Teamp.doc», «Ta6aKepKa» Olega Tabakova, 

41 Nikolaj Koljada vždy toužil po vlastním divadle, kde by svým návštěvníkum nabídl nejenom 
dobré představení, ale i chutný oběd. S podobným typem divadla se poprvé setkal ve Švédsku. 
S tímto úmyslem se snažil založit vlastní tzv. ,,živé divadlo", které by dokázalo zanechat zážitek 
na několik dní. Koljaduv sen se splnil a roku 1989 bylo otevřeno unikátní divadlo «KOJ1JlOa
Teatr», které nese ve svém emblému symbolickou letíCÍ kometu. Najeho experimentální scéně se 
každý týden prezentuje nová hra jeho žákU i "nová dramata", která přicházejí z jiných míst Ruska. 
42 Bednářová, V.: Černé mléko. In: Reflex, 02.12.2004, s. 70. 
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«MOCKOBCKUU meamp lOH020 3pUmeJl5l», «Teamp BaxmaH2oBa», «MXAT LfeXOBa», 

«J(e61Om-lfeHmp».43 Otázkou zůstává, jak dlouho tento boom vydrží? 

43 «/{e61Om-lIeHmp» je zvláštní druh divadla, které vzniklo roku 1996 v Moskvě, pod záštitou 
«~eHmpaJlbH020 /{oMa aKmepa UM. A.A.Jl6JzO'tKUHOU». Jeho vznik je spojen s divadelním festiva
lem «MOCKo6cKue Oe61Ombl», kde se ukázalo, že mladí a často velmi talentovaní režiséři, herci a 
dramatikové mohou samostatně pracovat. Proto vznikl «/{e61Om-l{eHmp» jako experimentální 
prostor pro mladé tvůrčí osobnosti. Zaměřuje se na nové hry a funguje jako bezplatný zdroj textů, 
z něhož mohou čerpat režiséři z celého Ruska i bývalých zemí Sovětského Svazu. Divadlo dispo
nuje experimentální tvůrčí dílnou, kde vznikají nejnovější tvůrčí skupiny. Divák zde může shléd
nout představení, v různém hereckém obsazení a režii. 
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1.5 Uralská škola dramatiků 

Již od roku 1990 se po celém Rusku začala formovat divadelní centra, je

jichž cílem bylo podpořit rozvoj "nové dramatiky" a zajistit přIliv nových talentů. 

Za tato centra můžeme považovat napřI1dad Moskvu, Petrohrad, Jekatěrinburg, 

Tambov a Toljatti.44 

Aspoň za malou zmínku jistě stojí divadelní centrum v Toljatti, kde je pří

liv mladých talentovaných dramatiků spojen se jménem Vadima Levanova 

(*1967).45 Právě Levanov se pokusil oživit kulturní prázdnotu průmyslového měs

ta a snažil se vytvořit zázemí, kde by se mohla sdružovat literárně nadaná mládež. 

Od roku 1993 se každoročně účastnil Festivalu mladé dramatiky Ljubimovka, kam 

byl zván svými přáteli ze studií (A. Kazancevem, M. Roščinem, J. Greminovou a 

M. Ugarovovem). Na základě tohoto vlivu se v roce 1990 stal iniciátorem a orga

nizátorem toljattinského festivalu a almanachu «MaiícKue ttmeHUfl» - proto je po

važován za patriarchu toljattinského divadelního světa. Nyní se každým rokem 

zvyšuje počet mladých dramatiků a těch, kteří se pochlejí na kulturním a divadel

ním životě tohoto města. Mezi nejzvučnější jména patří lurij Klavdijev (*1974) a 

bratři Vjačeslav (*1973) a Michail (*1978) Durněnkovovi. 

Pokud budeme hovořit o Uralu, můžeme považovat za nejvýznamnější 

centrum nového uralského dramatu Jekatěrinburg. V lekatěrinburském státním 

divadelním institutu vznikla originální "uralská škola ", která vychovala generaci 

mladých dramatiků. Vznikla před více než deseti lety z iniciativy světově známé

ho dramatika Nikolaje Koljady, který zde od roku 1994 vede svůj kurz Dramatika 

(<<jJpGMamypzUfl»). Jedná se o zvláštní typ výuky, který je v Rusku zcela ojedinělý 

(s výjimkou Literárního institutu A. M. Gorkého). Dnes je tato" Koljadova škola" 

známá po celém světě. Proslavila se díky výborným Koljadovým žákům, kteří 

získali řadu prestižních ocenění jak v Rusku, tak i v zahraničí. Zásluhu na prosa-

44 Město Toljatti se nachází poblíž Samary, u hranic s Kazachstánem. Tambov, leží na řece Cně, 
asi čtyři sta osmdesát kilometrů od Moskvy. 
45 Levanov, Vadim se narodil v roce 1967 v Toljatti, kde dnes také žije. Vystudoval Literární 
institut A. M. Gorkého (seminář Višněvské a Rozova). Dvě z jeho her byly uvedeny v moskev
ském divadle «/{e6JOm-lIeHmp». 
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zení her nové generace dramatiků měli především Vasilij Sigarev (*1977), Ivan 

Vyrypajev (*1974) a Oleg Bogajev (*1970).46 Dodnes se do Koljadovova kurzu 

dostává ročně jen pět šest uchazečů, jinak by nebylo možné zaručit individuální 

přístup ke každému studentovi. Už tím je Koljadova tvůrčí dílna v Rusku unikátní. 

Koljada se navíc snaží své nejnadanější uralské dramatiky prosadit. Za

sloužil se o vydání sedmi knižních sborníků jejich her. Jako první vyšel sborník 

«Apa6ecKu» (1998), pak následovaly sborníky «MemeJlb» (1999), «PenemUlfUJl» 

(2002), «Kuuza cyde6» (2004 - obsahuje vítězné hry soutěže «Eepa3u51-2003») , 

«HyJleeou KWloMemp» (2004), «TpaIl3um» (2004) a «Bce 6ydem XOpOUlO» (2005). 

Dá se samozřejmě předpokládat, že se mladí autoři mohli od zkušeného 

profesionála hodně naučit. Na otázku, čemu je učil, Koljada odpověděl: 

«51 lle ttumaJO JleKlfuu o mOM, KaK nucamb, npocmo nblmaJOcb 3apa3umb ceoeu 

3IlepZueu.»47 Sám o sobě říká, že není profesorem a neučí "techniku psaní", spíše 

se snaží studentům poskytnout elementární povědomí o struktuře divadelního tex

tu: «Ecmb u dpyzue ceKpembl Macmepcmea: lla nepeou cmpaltUlfe nepCOlla:JICU 

dOJlJICllbl dpyz dpyza lta3eamb no UMellaM - 3pUmeJlb dOJlJICell 3ltamb, KaK KOZO 

30eym. Ilepea51 cmpallulfa maKJlCe dOJlJIClla omeemumb lla eonpoc, 3alleM ece 

c06paJtUCb e Od1l0M Mecme, llmo npOU30UlJlO do omKpblmUJl 3allaeeca. «l1cxodlloe 

c06blmue» - fl yJICe U3MyllWl ceoux cmydeltmOe 3mUM MOUM mepMUltOM. 

Cmydellmbl dpa3llflmcfl: «Ee3blCXOdlloe co6blmue». MaUla-c-ypaJtMaUla, 

CUd51U/Cl5l e decflmoM pfldy, dOJlJIClla MOMe1lmaJtb1l0 nOlt51mb, o IteM lla clfelle 

2oeopflm, llmo K IteMy. Ilepeoe deucmeue dOJlJICllo 6blmb dJlullltee emopozo

maK ycmpoell 3pUmeJlb. B <jJullaJte nepeozo deucmeufl 06mameJlbltO dOJlJICllbl 

3aopamb, 3aKpUttamb, 6CnOJlOUlUmbCfl, llm06bl3pUmeJlb e allmpaKme lte yweJl.»48 

Jak probíhala Koljadova výuka? On sám ji popsal takto: «Pa3 e cy660my 

Mbl c06upaeMcfl. Ilo ceMb ttacoe cudUM. Ylly UX, llmo XOpOUlO, ttmo nllOxo. 51 daJO 

UM waltC - o6U/ambcfl c zpynnou pOeeCIlUKOe u co MilOU. 51 UM zoeopJO: 

46 O. Bogajev patřil (spolu s Taťánou Garbarovou a Natalií Malašenkovou) k prvním třem Kolja
dovým žákům. Dnes se ke Koljadově škole hlásí řada dalších absolventů jeho kurzů, mj.: Naděžda 
Koltyševová, Taťána Širjajevová, Taťána Filatová, Jaroslava Pulinovičová, Igor Kolosov, Anna 
Karmanová, Konstantin Popov, Arťom Severskij, Julie Maximová. 
47 CTapo6HHeQ, A.: «KyJ/bmypa OOH020 2opooa». In: «3Kcnepm», 2004IN2. 21. Dostupné z: 
<http://kolyada-theatre.ur.rulpress.php?ID==66&page==5> 
48 PY.llHeB, ll.: «B Hepa6Hou 6oPb6e C KpumuKou». In: «He3a6UCUMaR 2a3ema», 16.02.2000, c. 7. 
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"BbI6y{)eme xo{)umb Ha ece penemul1uu, eu{)emb, 1ťaK aKmepbl llumaJOm eaUly 

nbecy, KaK OHa pacmem u HaJlUeaemCJl Kp06bJO. IIpou{)ume 3mom nymb O{)UH pa3 

~ ~" 49 eMecme co MHOU u aKmepa.MU - u ebl OlleHb MH020 nOUMeme 6 meampe .» 

Koljada je často považován za "básníka dna" a tvůrce sociálního dramatu. 

Když byl na konci osmdesátých let (na scéně divadla «CoepeMeHHuK») poprvé 

představen moskevskému publiku, nemohl být k "novému dramatu" přiřazován, 

protože nový proud i nový termín vznikly až o něco později. Zásluhou Koljado

vých žáků se tento proud vydělil a vynutil si svá označení ("nové drama", "ural

ská škola dramatiků", "nové sociální drama" apod.). Tato označení je zpětně spo

jují s Koljadou, průkopníkem návratu k tvrdé realitě postsovětských časů, k lidem 

ze sociálního a mravního dna provinčního života. 

49 BaceHlIHa, E.: «IIpooa8elj C60UX 'tepHo6uK08». In: «HOBM 2Cl3ema», 20.09.2004. Dostupné z: 
<http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/69n/n69n-s30.shtml> 
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1.6 Koljadova dílna tvůrčího psaní 

Na studenty pracující v Koljadových kursech měla vliv nejen tvůrčí atmo

sféra, která v nich panovala, ale i blízké osobní kontakty mezi "žáky" a "učite

lem". Významnou roli v jejich tvorbě, sehrála také Koljadova odvaha využít 

k prosvětlení drsných příběhů happyendových zakončení, dát průchod citovosti a 

sentimentu a nedistancovat se ani od těch nejodpudivějších postav (tj. probouzet 

v divákovi pocit, že autor je s nimi - že jim rozumí, že je nechce soudit, že spíše 

pro ně hledá polehčující okolnosti). 

S tímto postojem k postavám z periferie (dna) života souvisela také Kolja

dova slabost pro prvky melodramatické, kritiky většinou považované za jeden 

z hlavních znaků konzumní literatury. Proto se také u jeho žáků (zejména u V. 

Sigareva) objevují určité melodramatické prvky, zvláště v závěrech některých 

dramat. O koncovce v Sigarevově hře Černé mléko (1999) nebo Berušky se vrace

jí na zem (2002) by se dalo říci to, co už bylo řečeno o jeho učiteli: «llbecbl 

KOJl510bl no cymu MeJlOopruw. MeJloOpa~ta, He mpe6ylOUja51 oco6ozo 

JlumepamypHo-xyOo:JICecmeeHHOZO 3CmemUl.JeCKOZO eocnpU5lmU5l, 

OocmynHa pa3HblM e03paCmaM nOCJle 18 (UJlU Oa:JICe nOCJle 15 Jlem) u pa3HblM 

CJlO5lM HaCeJleHU5l, He3aeucUMO om ux o6pa30eaHU5l. HeKOmOpble KpumuKu 

Ha3blealOm KOJl510y "MaCCOebLM " OpaMamypzoM, e coeemCKOM 

JlumepamypoeeoeHUU, e03MO:JICHO, Ha3eaJlU 6bl HapoOHblM, oOHaKo 30ecb MO:JICHO 

nocnopumb. Maccoea51 Jlumepamypa, KaK npaeUJlo, 6blcmpo mep51em ceolO 

aKmyaJlbHOCmb, eblxoOum U3 MOObl. Ilbecbl KOJl510bl ocmaHymC5l npocmo 

nomOMY, I.fmo, eo-nepeblX, OpUZUHaJlbHbl u nocmpoeHbl no 3aKOHaM XOpOUlO 

COeJlaHHOU OpaMamypzuu, a eo-emopblx, OHU no cOOep:JICaHUlO ZOpa300 zJly6:JICe 

maK Ha3bleaeMou opaMamypzuu mupnompe6a.»50 Na rozborech jednotlivých Kol

jadových her kritička ukazuje, že sklony k melodramatu se projevují potřebou 

vydolovat z každého člověka na scestí poslední rezervy lidskosti a naděje v lásku: 

«IIycmb OHU Ha JlUlfO y:JICaCHble, 3amo, KaK ebl51CH51emC51, 006pble eHympu. Jl maK 

50 bOJIOTIDfH, 11.: «flpa6o nucamb zpy60. 3rjJqJeKm npucymcm6Ufl KOJ/RObl». In: «He3a6ucUMCl5l 

Za3ema», 2007/N<:! .. 20, c. 8. 
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J/Ce uCKpemte eepJlm e CJloea O Jl106eu, U maK J/Ce cmpaOa7om, K020a :Jmu CJloea 

OKa3blealOmCJl epaHbeM. »51 

Tyto znaky Koljadova rukopisu jsou velice zřetelné na jeho hře, která pra

cuje s motivy Puškinovy pohádky «CKa3Ka o Mepmeou l1apeeHe u o ceMU 

602amblpJlX>> (1833). Souvislost s Puškinem je vyjádřena už tím, že zkráceného 

názvu Puškinova dt1a - «CKa3Ka o Mepmeou l1apeeHe» (1990) - použil Koljada 

pro dílo, které rozhodně není pohádkové. Protagonistkou Koljadovy hry je fyzicky 

odpudivá veterinářka Rimma, která na sebe už nedbá, žije ve špíně ajejí přibytek

ordinace připomíná spíše chlív. Je osamělá, nepřitažlivá - není divu, že se jejím 

nejbližším tvorem, kterému nezáleží na tom, jak vypadá, stal pes (proto se o ní ale 

šíří zvěsti, že je zvrácená). Všichni se jí štítí a vyhýbají se jí. O práci nepřišla jen 

proto, že ji nikdo nechce dělat (musí utrácet toulavé kočky a psy, které k ní 

kdekdo nosí, aby si vydělal za očistu města, takže zvířata častěji zabíjí než léčí). 

Ona takovýto osud i "katovskou" funkci vnímá pozitivně - zbavuje nevinné tvory 

utrpení. Ve své bídě a samotě hodně přemýšlí o smrti a o tom, že zmizí beze stopy 

jako němé tváře, které utrácí. Touží po tom, aby na ni aspoň někdo vzpomínal. 

Hledá někoho, kdo by její příběh vylíčil. Čím méně zbývá naděje, že by kdy pocí

tila něhu muže, tím víc se upíná ke snu, že snad i jí se dostane (alespoň po smrti) 

políbení, jako se ho dostalo Puškinově "mrtvé carevně" (tentokrát ale políbení na 

cestu do jiného života). 

Puškinova pohádka okouzluje propojením lyriky a ironie, folklorní obraz

nosti a nadhledu. Propojují se v ní motivy různých pohádek (bratří Grimmů i rus

kých): objevuje se zlá macecha a pravdomluvné kouzelné zrcadlo; macešiny úkla

dy proti nevlastní dceři, která vyrostla do krásy; vyhnání ze zámku a bloudění 

lesem, kde carova dcerka narazí nikoli na stavení sedmi trpaslíků, ale na rajské 

zákoutí se staveními ve staroruském stylu, obývané sedmi bohatýry; otrávené ja

blko, kterým se chce macecha zbavit své krotké sokyně; krásný princ, který touží 

po dívce svých snů; nalezení mrtvé nevěsty a polibek, který ji oživí. 

Sl EOJIOTIDIH, 11.: «Ilpa8o nucamb zpy6o. 3q)(jJeKm npucymcm81lR KOJ15IiJbl». In: «He3a8UCUMM 

Za3ema», 2007/N'l. 20, C. 8. 

30 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

Z bohatého rejstřfku motivů si Koljada vybírá pro svou hru ze současnosti 

obraz "věrného psa" (u Puškina pes, který přilne k "sestře svých sedmi pánů", 

spolkne otrávené jablko, aby jim sdělil, co se s carevničkou stalo), zasazení děje 

do doby vánočnfch svátků (co-qeJIhHHK), smrt v poslední minutě starého roku, a to 

za kvílenf "metelice" (oblíbený Puškinův obraz se stává aktivním činitelem hry, 

když dveřmi vstupuje na scénu). Neurozená, nehezká, životem omlácená Rimma 

také chce, aby se naplnilo alespoň něco zjejích snů. Vyjadřuje to Puškinovými 

verši, které jí utkvěly v paměti (jde o slova větru, který princi prozradí, kde najde 

svou vyvolenou): 

«rpo6 Kal.JaemCJl xpycmaJlbflblU 

Ha lfenJlX MeJIC()y CmOJl606. 

He 6u()amb flUl.JbUX cJle()oe 

BOKpyZ mozo nycmozo Mecma; 

B mOM zpo6y meOJl fleeecma.»52 

Teprve v závěru hry se vyjasňuje, že se část snu nešťastné bytosti naplnila 

- to, co se odehrává jako současnost, je už její život proměněný v dramatické dílo. 

Jeho autorem je člověk, kterého vlastně přinutila, aby s nf strávil poslední chvíli 

života a přislíbil jí půlnočnf polibek - tedy v době, kdy už bude mrtvá - jako na

ději v jiný život, kde se možná sejde se svým věrným psfm přítelem (reminiscence 

nepochybně bulgakovská). V této hře, kterou lze považovat za klasiku jekatěrin

burgské černuchy, se slovy a motivy Puškinovy Pohádky o mrtvé carevně ... TIKá 

to, co by sama veterinářka Rimma nedokázala vyslovit - právo té někdejší Irky 

Laptělové (už dávno proměněné v odpudivou Rimmu), která měla také čisté dfvčí 

sny o lásce, být pro někoho opravdu "nevěstou". 

Pro Koljadovy žáky sehrály důležitou roli také experimenty, které s nimi 

podnikal ve své dílně "tvůrčího psanf", zejména zvláštní zadánf takových prací, 

které by je naučily "řemeslu". Jedním z nejzajfmavějších byl záměr připravit ko-

52 ilYIIIKHH, A.C.: «Co6paHue CO'lUHeHuu.». TOM 3, MocKBa, 1975, c. 322. 
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lektivní sborník dramatizací Puškinových textů, který se mu podařilo dovést do 

konce a pod názvem Metelice (<<Memellb») (1998) také vydat. Jedním z důvodů 

bylo přesvědčení, že právě dramatizace může být cestou k tomu, aby si začínající 

dramatici uvědomili rozdílnost mezi prozaickým a divadelním textem a pochopili, 

co je možné na scéně realizovat přímo, a kdy je třeba hledat jiné cesty, aby se pří

běh, který je vyprávěn jako minulost (a často zprostředkováván vypravěčem), 

mohl odehrát na jevišti - tedy "tady a ted'''. Zároveň je neustále vodil do divadla, 

aby se seznámili se všemi etapami inscenace divadelních textů, kdy nejednou do

chází k tomu, že se autor musí tak či onak vyrovnat s požadavky režiséra, scéno

grafa, herců. Vštěpoval jim povědomí o tom, že skutečným životem dramatu není 

graficky vytištěný text, nýbrž scénická realizace. 

O scénických realizacích puškinských dramatizací Koljadových žáků 

nejsou žádné spolehlivé informace. Proto při úvaze o dramatizaci Vasilije Sigare

va, která dala název celému sborníku Metelice, můžeme vycházet jen z jeho tex

tU.53 Je však známo složení tohoto sborníku54 a skutečnost, že Sigarev si tuto po

vídku vybral sám. 

Sigareva upoutal navenek jednoduchý příběh o osudové záměně ženichů a 

náhodě, která napravuje to, co by bylo bez ní skončilo špatně. Jednoduchý příběh 

je součástí prozaického cyklu Bělkinovy povídky (<<lloeecmu EeIlKUlta») (1830). 

Cyklus pěti próz má velice složitou strukturu - v předmluvě vydavatele je 

jeho již zesnulý Ivan Bělkin představen jednak jako vypravěč přľběhů, které sám 

od někoho vyslechl, jednak jako milovník lidové slovesnosti. Předmluva vydava

tele je stylizována v archaickém stylu, ale podepsána jménem Puškinovým. Jméno 

vydavatele se však dostává do titulu: A. S. Puškin: Bělkinovy povídky. Analýza 

textu vypravěče dokazuje, že pod Bělkinovým jménem převypravuje s nadhledem 

a ironií přľběhy člověk, jiného kulturnľho rozhledu, než jaký mohl mľt důstojník 

ve výslužbě, kterého učil vesnický d'áček v rodném Gorjuchinu. Žil umľrněným 

53 V našich knihovnách není tento sborník dostupný a dostupný není ani na internetu. Proto nelze 
Sigarevův způsob dramatizace porovnat s dramatizacemi ostatních autorů. 
54 Složení sborníku Metelice: Olga Berseněvová - «J1zpa» (na motivy Puškinovy Pikové dámy), 
Anna Bogačevová - «J16pazUM» (na motivy Puškinova nedokončeného románu Mouřenín Petra 
Velikého), Nikolaj Koljada - «TpouKaceMepKamy3» (na motivy Puškinovy Pikové dámy), Jurij 
Koljasov - «rpo60BUfUK» (na motivy Puškinovy povídky Majitel pohřebního ústavu) a Oleg Boga
jev - «Km o y6Wl MCbe J{aHmeca» (komedie). 
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životem na statku mezi svými mužiky, kteří se ho nebáli klamat. Od ostatních 

drobných statkářů se lišil jen láskou k psanému slovu a nezvládnutelným grafo

manstvím. V předmluvě vydavatele je vylíčen jistě sympatický, hodný člověk, ale 

také literární diletant gorjuchinských rozměrů. Mělo by být jasné, že pětici doko

nale stylizovaných próz, tedy ani Metelici, prostě nemohl napsat. Puškin naznaču

je budoucím čtenářům, že Bělkinovy povídky jsou dílem profesionálního literáta. 

Musel to být někdo jiný, kdo byl schopen jemně parodického podání cizích lite

rárních námětů, kdo zaplnil vyprávění literárními, kulturními, mytologickými i 

biblickými reminiscencemi a zároveň dovedl imitovat nejrůznější jazyky, jimiž 

mluvily různé sociální a stavovské vrstvy. Tedy sám "vydavatel", sám Puškin. 

Sigarev si sám zvolil tuto složitou intertextovou povídku, v níž je obsaženo 

mnoho parodie na staré texty, ale nejedná se jen o parodie. Je to vícevrstvé dílo, 

které má nepochybně romantický syžet, ale zároveň i operetní zápletku záměny a 

puškinský koncept osudu. Historie Metelice je velmi složitá a čerpá z celé řady 

známých textů, které Puškin dobře znal (balada Lenora - G. A. BUrgera, novela 

Příšerný ženich (1819-1820) - W. Irvinga a balada Světlana (1813) - V. A. Žu

kovského) nebo z událostí, které mu byly vyprávěny prostřednictvím jeho zná

mých. 

Puškin měl možnost vyslechnout zajímavý příběh o skandálním odhalení, 

které se odehrálo v roce 1829 (tedy krátce před napsáním Metelice, v době tzv. 

Puškinova boldinského podzimu, 1830). Tehdy došlo k útěku a tajnému sňatku 

hraběnky Olgy Stroganovové s chudým, leč krásným hrabětem Pavlem Ferzenem. 

Jejich opovážlivost vyvolala velkou carovu nevolí a oba hř1sníci, spolu se svými 

svědky skončili před soudem. Události se zachovaly díky deníku Dolli Fiquel

mont (ženy rakouského vyslance)5s, žijící nedaleko chaty Stroganovových. Právě 

historie jejich milostných dopisů a tajných schůzek se stala jedním z námětů 

Puškinovy povídky, kterou se dověděl od světaznalé ženy, jejíž jméno zřejmě 

navždy schoval pod iniciály K.I.T. Ví se jen, že př1oěh, který se udál v červenci, 

přesunul Puškin na vánoční svátky, kdy zuřila metelice, která se v povídce stala 

také metaforou bouře milostné. 

55 PaeBCKHH, H. A.: «IJytUKUH U/{OJIJIU c[>UKellbMOH». MOCKBa, 2007. 
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V souvislosti s tím vzniká otázka, jak se autor vypořádal s "vypravěčem". 

V seznamu postav se objevuje tajemná K.I.T., nikoli však jako vypravěčka, nýbrž 

jako jednající postava, která byla vytvořena za účelem objasnění klíčových scén. 

Jejím zasazením do děje se mění okruh figur. Ona nahrazuje roli služky, napomá

hající u Puškina k útěku milenců a vystupuje spolu se svým novým nápadníkem 

Darvinem v roli svědků obřadu. Je to ona, nikoli matka, která jí chce přesvědčit o 

přirozenosti nové náklonnosti k Burminovi. Přemlouvá ji, aby si nedělala výčitky, 

nepřemýšlela o svém neodčinitelném provinění, a aby se místo myšlenek na kláš

ter a pokání chystala k novému sňatku. Zajímavé je i zdůrazňování Burminova 

jména (dvojnásobný Vladimir - Vladimír Vladimirovič) a kontrast obou párů 

(romantická dvojice Máša a Burmin, pragmatičtější pár K.I.T. a Darvin), využíva

jící romantického (a nejen romantického) motivu dvojnictví. 

Druhým výrazným posunem je určité deklasování vrstvy, z níž Máša po

cházela. Proti Puškinově laskavé ironii buduje Sigarev postavy rodičů prostředky 

zesměšňující karikatury - je cítit jeho neláska ke změšťáčtělým statkářům.56 Iro

nicky sice působí četba Vladimirových dopisů (obsahují pasáže z Puškinova tex

tu), ale divák nepochybuje, že autor stojí na straně Vladimira, kterému bylo ublí

ženo (byl zavržen kvůli chudobě) a osud s ním sehrál nepěknou hru. 

Postava Máši u Puškina vystupuje jako objekt jeho parodie, když odhaluje 

její romantické tužby, vypěstované čtením francouzských románů, které zfomova

ly její falešné představy o štěstí. Sigarevova Máša je jiná. Přisuzuje jí pocity a 

úvahy, které už neměly v Puškinovi oporu (prosebné modlitby o odpuštění, strach 

ze zavržení rodičů a Božího prokletí). Následující monolog Máši je v Puškinově 

próze nemyslitelný, ale zároveň dokazuje, že autor hledal způsob, jak vyjádřit své 

vidění (a hodnocení) celé situace. Navíc se téma vztahu k Bohu stalo jeho osob-

56 Neláska k Mášině matce se projevuje také v jejím zkomoleném jazyce. Připomeňme, že Prasko
vja Petrovna mluví prazvláštním dialektem (<<3Hmo2o», «yoyMaem», «ycy051UlC51», «Xamb 

menepUlJa 3Haem Hamy BOlllO.» «LJe2o 20Bopum?» , s. 4), kdežto u Puškina se objevuje jen v řeči 
vesničanů. Sigarevova statkářka komolí výslovnost slov (momma», s. 4) a používá zastaralou 
formu "onikání" při hovoru nebo oslovení níže postavené osoby, jíž pohrdá (<<BlIaoUMup 

BlIaoUMUpOBUlJ xom51m 'talO.», s. 24) aj. Uvedené ukázky jsou čerpány z: CnrapeB, B.: «Memeltb». 

Dostupné z: <http://sigarev.narod.ru/doc/metel.htm> 
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ním problémem. Máša jej uznává jako nejvyšší mravní autoritu a dobrého rádce 

ve chvílích rozhodování: 

«MAll1A. Hem JlCe, Focnoou! HeJlb3J/. :Jmozo! HeJlb3J/.! FocnoOb CMompum 3a 

MIIOlOo 011 ucnblmbl6aem MellJ/.o 011 lIe n0360JlUm. 011 lIaKaJICem. Yxooume 000 

Cmoume! (3aKpblJla Jlul(O PYKa.MUo) J/lle 311alO, 'lmo OeJlambo J/lle 311alO, 'lmo 
Jly'lUle: npoumu 'lepe3 MyKU aoa u 'lUCmUJluU(e, UJlU 6blmb lIeC'laCmllOIO 30ecb, 
lIa :Jmou 3e.MJleo CKaJICUme Mile, Focnoou! CKaJICUmeooo» (c. 23) 

Sigarev se velice dobře vyrovnal s různými biblickými, mytologickými a 

literárními narážkami, které byly v Puškinově době všem srozumitelné, ale jejichž 

smysl by současná generace nepochopila. Vybírá si jen ty, kterým by jeho vrstev

níci rozuměli (anebo by přinejmenším znali vyslovená jména). Proto se objevují: 

«eellHO 6bl npOllUm(lJlU ApuCmOmeJlfl», «6e3yMcm6o TpucmaHa u If30JlbOU», «KaK 

IlpoMemeu» (c. 3, 9). Nejzajímavější je nahrazení aluze k Julii z Rousseauova 

románu (Julie neboli Nová Heloisa) Julií ze Shakespearovy tragédie Romeo a 

Julie, odkud je přejato i jméno kněze (Lorenzo). Přibylo několik nových slov 

(např. slovo «aH2a;)JCupo6amb», s. 3) a do hry pronikla i expresivní a dosti vulgár

ní lexika (například při charakteristice kněze jako věčně zpitého služebníčka57). 

Své místo zde má i nenormativní lexika, jež se objevuje zcela nečekaně a působí 

málo pravděpodobně (např. «HO fl, uouom, n0360JlUJl c60eMY cepoljY», c. 25). 

V Puškinově duchu pracoval Sigarev s mnohovýznamovým obrazem me

telice jako "předzvěsti neštěstí", všemohoucí činorodé síly, která může člověka 

přivést k zoufalství (Vladimirovo bloudění), donutit ho k nepředvídaným činům 

(Burminův souhlas se sňatkem). Ve scéně v kostele se objevuje velmi zdařilé 

zpředmětnění metelice, která nasadí příchozím postavám sněhovou masku, skrý

vající jejich skutečnou tvář - proto ji lze považovat za aktivní účastnici osudové 

intriky. A svatba se nakonec ukázala být opravdu předurčenou (a realizovanou 

skrze "náhodu", "okolnosti") a šťastnou (v souladu s přírodními silami). Ale také 

s dobovými zvyklostmi vrstvy, k níž Máša patřila. V hloubi srdce toužila po tako-

57 Viz například ve vzteku pronesená slova Darvina: « He nb/lHblU, maK 6yoem, Y1Rmb py6Jleu 
COOpCl.Jl, zaol llpoiíooxa! EO;JICbJl C6UHbR C 6opoooií!» (c. 12) 
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vém "normálním životě", jaký jí ho vykreslila její důvěrnice, jenom se uskutečnil 

s tím "druhým": 

«K.H.T. ... Bcě y Bac 6yoem KaK y llIooeu! llpwzu'lHoe 6yoem BeH'laHue! Bcě 
KaK y llIooeu! H oemKu 6yoym! H oeHbzu! H opaJ/Cauruue Baruu pooumeJlu 
ommalOm OyruolO! TOllbKO 6bl Baru nopy'lUK npueX(fJl! TOllbKO 6bl npuex(fJl ... 
Ou, 'lmo Jl 60llmalO?! KOHe'lHO, OH npueoem. KOHe'lHO, npueoem. TOllbKO Bom 
3aoepJ/C(fJlcJl B nymu ... » (c. 13) 

Typická Sigarevova atmosféra vyjasnění se objevuje v souvislosti s ná

vštěvou Burmina v Mášině domě. Ve vzduchu je cítit pňliv čerstvého vzduchu, 

který přinesl očistný déšť, po němž přichází toužebné vyjasnění a předzvěst šťast

ného konce. Autor nezaváhal před pokleslou symbolickou rétorikou: 

«11 e 3mo MZHoeeHue aHzeflbl 3a11flaKaJtu Ha He6e om ClfaCmb51. 11 nOUlefl OOJICOb. 
Ox, cyob6a, cyob6a, cyob6a! IIpocmu, lfmo maK J/CecmOKO Klleeema.rz Ha me6R '" 
BoucmuHY, mbl CaMaR youeumeflbHaJl OaMa Ha ceeme. CaMaJl youeumeflbHaJl u 
npeKpaCHaJl ... » (c. 27) 

1.7 Prosvětlování černoty 

Obraz andělů, kteří zaplakali štěstím nad šťastně završeným osudem další 

z "nejkrásnějších žen", jímž byla završena Sigarevova dramatizace Metelice, po

slouží autorovi i později jako symbol naděje, zejména ve spojení s očistným deš

těm, který s sebou odnese nářky a výčitky nad zlovolností fortuny. Zároveň však 

také naznačuje, jakým způsobem bude autor i v dalších dramatech postupovat, 

aby i z nejbezvýchodnějších situací nalezl východisko. Toto směřování potvrdilo 

hned následujícího roku Černé mléko (<<T.JepHoe MOflOKO») (1999), které je po 

Plastelíně dramatikovou druhou nejčastěji inscenovanou hrou. 

Název hry je metaforický. Obrazem zčernalého mateřské mléka jako meta

fory nechtěného a riskantního těhotenství a nepřipravenosti podivného páru na 

rodičovskou roli, chtěl Sigarev nepochybně upozornit na nebezpečí, která vnímal 

jako velice aktuální - na rozpad tradičních rodinných vztahů a rostouCÍ počet de

generovaných dětí, které přivádějí na svět alkoholici, narkomani a pňliš uvolněná 

sexualita. Tedy problémy, které on sám vnímá jako naléhavé problémy především 

své generace, byť mnohdy zděděné po jejich rodičích. 

36 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

Zajímavé však je, že Sigarevovo Černé mléko zaujalo režiséry starších ge

nerací, kteří v něm mohli najít určité paralely s ruskými klasickými dramaty 

s výraznými prvky naturalismu (napřfklad s pozdním dramatem L. N. Tolstého 

Vláda tmy (<<BllaCmb mbMbz») (1886). Ale také mohli vnímat námět dramatu jako 

nadčasový. Tedy jako připomínku toho, že se v životě ruského venkova a ruské 

provincie pramálo změnilo. Proto rádi inscenovali hru, jejíž autor nepochybovalo 

tom, že jako jeden z prvních mapuje nové podoby života "na okraji" (geografic

kém, sociálním, morálním). Přistupovali k ní jako k další mravoličné sondě do 

navrstvené špíny ruské provincie, kde jsou lidé odedávna stravováni hrůznými 

životními podmínkami. 

Jistě by se dala tato tristní linie zpodobování lidských osudů v bohem za

pomenutých zapadákovech protáhnout k "novým realistům" přelomu 19. a 20. 

století, kteří také umisťovali své příběhy do tohoto prostředí.58 Tato tradice pokra

čovala i v prózách porevolučních, mapujících zejména vesnické a provinční pro

středí (L. Leonov aj.) 

Podobný přístup k Černému mléku jako důkazu neměnnosti ruského života 

zvolil také Jan Kačer, který Sigarevovo drama v roce 2004 inscenoval na činoher

ní scéně Kolowrat pražského Národního divadla.59 Jeho režijní pojetí vycházelo 

z důrazu na trochu děsivou osobitost neměnného ruského života a archetypálnost 

ruských typů.60 Představení tedy splnilo, alespoň v očích kritiky, očekávání čes

kého publika od ruské hry z tohoto prostředí - demonstrovalo beznadějnou ne

hybnost ruského života. Naznačovalo, že Rusko je pořád stejné, že to, co bylo, se 

neliší od toho, co je dnes a co bude trvat i nadále. Proto se také psalo o Kačerově 

inscenaci jako o nejpozoruhodnějším díle, které se v této divadelní sezoně objevi-

10.61 Za svého pobytu v Praze Sigarev sice poděkoval souboru za uvedení své hry, 

58 Připomeňme třeba román Alexandra Kuprina Souboj (<<lloeouHoK») (1905), groteskně stylizo
vané prózy Jevgenije Zamjatina Život újezdu (<< Ye30Hoe») (1913) a Zapadákov (<<Ha KYJ/Ul/Kax») 
(1913). 
59 V hlavních rolích vystoupili Richard Krajčo a Martina Válková, scénu navrhl Jaroslav Bonisch; 
představení bylo proloženo ruskými písněmi, které umocňovaly ruský kolorit. 
60 "Rusko zůstalo stejné. Nedám se zmást neonovými MacDonaldy a mercedesy. Nic se nezměnilo. 
Podt úplně totožný. Možná víc uvědomělosti, méně humoru. " Cit. podle: Kačer, J.: Z den{ku reži
séra. In: Černé mléko. Praha, 2004, str. 18. 
61 Kábrt, J.: Skvělý tah s Černým mlékem. In: Mladáfronta Dnes, 23.11.2004, s. C/9. 
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ale při setkání s inscenátory Plastelíny, na scéně studentského divadla Disk a 

pražskými rusisty, se netajil se svým zklamáním nad posunem smyslu Černého 

l /k 62 me a. 

Po svých zkušenost s inscenacemi Černého mléka se Sigarev rozhodl vzít 

věc do svých rukou. Scény odlehčil, vdechl jim dynamiku prudkými střihy mezi 

jednotlivými výjevy, zvýraznil také komičnost některých scén a připravil si tak 

možnost optimističtějšího vyznění přIběhu, kde hlavní roli hraje napohled dosti 

odpudivá mladá dvojice (mimořádně talentovaný manipulátor Levčik a jeho tě

hotná Šura), která si chce sehnat kapitál, aby se mohla dostat z bídy a začít nový 

život. (Tato stránka přIběhu by mohla připomenout slavná dobrodružství šibala 

z pikareskních románů, na Rusi zrozeného Čičikova v Gogolových Mrtvých du

ších, který také hromadil kapitál pro budoucí podnikání.) 

Novodobí šibalové (píkarové údobí dalšího zavádění kapitalismu po rus

kém způsobu) neskupují už mrtvé duše, ale chtějí se přiživit na živořících naiv

ních duších v zapadákovech, kudy většina vlaků jenom projíždí. Jsou to pro sebe 

pracující dealeři, kteří s taškami plnými kazového zboží (nepotřebné a nefungující 

"potřeby" pro domácnost) cestují po těchto ztracených vartách, až na jedné se 

jejich tažení za penězi zastaví - u Šury předčasně začnou porodní bolesti. 

Levčikovy podfuky se záhy prozradí a oklamaní prosťáčci se domáhají 

vrácení peněz. Vpád vypočítavců vnímají také jako vpád pro ně nepochopitelného 

"města" - nikoli s jeho výdobytky, ale odpady. Stejně tak je šokuje chování pří

chozích - primitivní vulgární jazyk, jímž spolu hovoří v eliptických větách, sklá

daných z týchž krátkých expresivních slov. Udivuje i proto, že Levčikův mnoho

mluvný "obchodní jazyk" je jiný - jde o téměř poetickou montáž matoucího a 

manipulačního jazyka reklamy. Primitivnímu jazyku odpovídají hrubá vulgární 

gesta, jazyk slov přechází v jazyk těla, každý pokus o rozmluvu, vyjasnění vztahů 

v budoucnosti končí hádkou, kde dojde i na tahanice a rvačky. Tím ale také zapa

dají mezi vesnické nešťastníky propadlé alkoholu - jsou stejně závislí na svých 

62 K tomuto setkání došlo v kavárně Montmartre. Krčálová, T.: éernucha to je maso. In: Divadel
ní noviny, 28.12.2004/N!!. 22, s. 12. 
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drogách jako oni. Tato úroveň textu je typickou ukázkou toho, čemu se dostalo 

názvu "čemucha". 

Sigarev však tvrdí, že jeho hra je především hrou o lásce.63 O lásce, která 

se sice projevuje velice podivným způsobem (s jinými projevy lásky se protago

nisté jeho hry vlastně nikdy nesetkali), ale která zároveň svědčí o tom, že by jed

nou chtěli žít jinak. Dítě, které přichází na svět v nejnevhodnější chvíli, se nako

nec stává urychlovačem jejich vlastního sebepoznání i korektivem jejich pohrda

vého postoje k vesnickým primitivům. Ukáže se, že navzdory celé té podvodné 

obchodní transakci jim vždycky pomohli - tu jako porodní báby, tu sehnáním 

nezbytných věcí, aby novorozeně nezmrzlo, aby bylo nakrmeno (kuřačka Šura má 

hořké mléko), aby s ním mohli nakonec odjet. Poznaná solidarita lidí z okraje 

života a starost o dítě je prvním skutečným krokem k novému životu "pro toho 

druhého", možným počátkem života zodpovědnějšího a méně sobeckého. Je to 

vykročení do neznáma, které se možná nepodaří, ale sám pokus je v očích autora 

projevem skutečné lásky. 

Tuto svou představu o díle se tedy pokusil Sigarev realizovat ve své insce

naci Černého mléka v Jekatěrinburgu na scéně místního divadla «Teamp01t», je

hož herecký soubor už zvládal inscenace "nové dramatiky". Známý režisér Mark 

Rozovskij o tomto představení napsal: «3mo CneKmaKJlb o mOM, KaK tteJl06eK 

oeJlaem nonblmKy npeOOOJlemb co6cm6emwe :JICJl06Cm60 u XaMCm60, HO y Hezo He 

nOJlyttaemCfl ... IIotteMY? IIomoMy ttmo JllOOU l-taUlU 6 Macce cBoeu onycmoUleHbl, 

nozp5l3JlU B 6e30yUluu u He zomOBbl K cooep:JICameJlbHOU :JICU3HU.»64 

V něčem má Černé mléko blízko k typu "čemuchy" Ludmily Petruševské, 

která psala své nejtvrdší příběhy právě proto, že jí záleželo především na ósudu 

dětí. Uvědomovala si, že generace dětí velice často opakují v ještě horších podo

bách osudy rodičů - proto její "čemucha" byla formou zoufalého volání po zá

chraně dětí, které by měly být za jakoukoli cenu uchráněny před podobným osu-

63 "Je to hra o lásce, velmi zvláštní lásce mezi mnou a mou ženou, která pro nezasvěceného může 
vypadat jako nenávist, ale ve skutečnosti může být silnější než láska mezi Romeem a Julií. " Cit. 
podle: Sigarev, V.: Černé mléko: krutá hra o lásce. In: Kolářová, K.: Mladá fronta Dnes, 
13.1l.2004/N!!. 265, s. B/2. (přel. K. Kolářová) 
64 Cit. podle: P030BCKHŘ, M. - 06JIe30Ba, r.: «MOJlO'lIlO-'1epllblU alleKoom». In: «H08oe 8pe.MR», 
1O.11.2002/N!!. 45. Dostupné z: < http://sigarev.narod.ru/press/4.htm> 
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dem. V. Sigarevovi jde možná ještě mnohem víc než Petruševské o důkaz, že 

v každém člověku zbylo něco dobrého, co je třeba dále rozvíjet, kultivovat, pře

dávat svým dětem a šířit kolem sebe - zárodek lásky. Ludmila Petruševská se 

právě tomu vyhýbá - nevstupuje do světa svých hrdinů, zachovává si od něho 

odstup, chladný nadhled, nechce být sentimentální, vyhýbá se úskalím melodra

matičnosti. Jde sice k témuž cíli, ale přece jen jinou cestou. 
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Motto: 

«OOWlOtteCm60 - u3eecmHbzu peifJpeH tteJloeetteCm6a. - QeJl06eK OOUHOK 6ce2oa 

U HUKo2oa». 

E. M PeMapK 
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2. Biografie Vasilije Vladimiroviče Sigareva 

Vasilij Vladimirovič Sigarev se narodil ll. ledna 1977 v městečku Horní 

Salda, které se nachází ve Sverdlovské oblasti. Zde prožil společně s dvěma bratry 

celé dětství a mládí. Jeho rodina pochází z velmi prostých poměrů, proto museli 

oba jeho rodiče tvrdě pracovat. Matka na kuřecí farmě a otec jako dělník 

v továrně. 

Rodiště V. Sigareva mělo obrovský vliv na jeho tvorbu. Proto je důležité 

osvětlit i historii nevelkého města, které má asi padesát tisíc obyvatel a nachází se 

přibližně dvě stě kilometrů od Jekatěrinburgu, na řece Saldě. Ve své době bylo 

privilegovaným průmyslovým centrem, protože se tu nachází jediné naleziště tita

nu v Rusku. Po rozpadu Sovětského svazu se infrastruktura průmyslově prosperu

jícího města rozpadla a lidé zůstali bez práce. Rozhodli se proto žít z titanového 

odpadu, vyprodukovaného elektrárnou. Titan začali těžit a obchodovat s ním. 

Nejprve se zdálo, že se město díky snadno vydělaným penězům dokáže uživit, ale 

opak byl pravdou. Obyvatelé neměli práci, ale měli dostatek peněz, které začali 

utápět v alkoholu, drogách a sexu. Když byl titanový poklad vyčerpán, stanulo 

město tváří v tvář rozvrácené morálce, obrovskému nárůstu drogové závislosti a 

rozmáhající se epidemii AIDS. 

Smutná historie Sigarevova rodného města se bohužel vtiskla i do osudu 

jeho rodiny. Sám Sigarev se snažil žít jako ostatní, z peněz z titanového odpadu, 

které pak po nocích utrácel v barech a restauracích. Dokázal se však ubránit svodu 

opojných drog, což se nepodařilo jeho mladšímu bratrovi Jurovi, který se stal zá

vislým na heroinu. Nakonec se zapletl do rvačky, při které byl smrtelně zraněn 

jeden člověk. Jura byl odsouzen na sedm a půl roku do vězení. Tyto události měly 

katastrofální dopad na celou Sigarevovu rodinu. Jeho matka se zhroutila a otec 

propadl alkoholu. 

Právě tehdy si Vasilij vysnil, že bude spisovatelem a vydělá milióny. Od 

dvanácti let psal hororové a hrůzostrašné povídky, které byly ovlivněny tvorbou 

Stephena Edwina Kinga (*1947). Milióny však nepřicházely, a proto se rozhodl 

pro studium chemie a biochemie na Pedagogickém institutu v Nižním Tagilu. 
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Proč právě chemie a biochemie? Byla to jen shoda náhod. Sigarev chtěl původně 

složit přijímací zkoušky na lékařskou fakultu v Permu, ale tam ho nepřijali na 

koleje, tudíž se rozhodl pro dráhu učitele. Studium náhodně vybraných oborů ho 

nebavilo. Když si ve třetím ročníku přečetl inzerát na přijímací zkoušky do Jeka

těrinburského státního divadelního institutu, neváhal a zaslal tam jednu ze svých 

hororových povídek, se kterou uspěl. Tak začal studovat v kurzu Dramatiky, kde 

se poprvé setkal se svým učitelem Nikolajem Koljadou. 

Sigarev je v současné době považován za jednoho z nejvýraznějších absol

ventů Koljadovy líhně talentů. Dosud publikoval sedmnáct divadelních her. Jeho 

první hra se jmenuje Klíčová dírka (<<3aMOttHCl5l CK8aJICUHa») (1998).65 Z dalších 

her připomeňme ty nejznámější: divadelní verzi Puškinovy povídky Metelice 

(<<Memellb») (1998), Upírovu rodinu (<<CeMb51 8ypOaJlaKa») (1999), Černé mléko 

(<<t[epHoe MOllOKO») (1999), Ahasfer (<<Azac<jJep») (2000), «$aHmOMHble 60llU» 

66(2001), Berušky se vracejí na zem (<<EOJICbUe KOp08KU 8038paU{aTOmc51 Ha 

3eMlllO») (2002), Vlček (<<BOllttOK») (2006)67 a hru psanou na objednávku moskev

ského festivalu Dokumentárního divadla, nazvanou Jáma (<<5fMa») (2002). 

Za průlom v Sigarevově tvorbě můžeme považovat rok 2000, kdy získal 

dvě ocenění za hru Plastelína: cenu Debut ( «J(e61Om» ) a Antibooker 

(<<AHmu6YKep»).68 V roce 2001 se dočkala úspěchu moskevská inscenace (režie 

KiriU Serebrennikov v Centru dramatu a režie A. Kazanceva a M. Roščina). Tento 

úspěch mu otevřel dveře do divadelního světa a jeho hry se začaly překládat a 

objevily se na repertoárech ruských i zahraničních divadel. 

O rok později už hra slavila úspěch v Londýně, kde Tom Stoppard, jeden 

z nejznámějších britských dramatiků, předal Sigarevovi prestižní dramatické oce-

65 Hra byla otištěna v roce 1998 ve sborníku «MaucKue '1meHUJl» a časopise «YP(lJfbCKUU 
CJleOOnbzm». 
66 Český překlad hry bohužel neexistuje, a proto český název zůstává otázkou. 
67 Název BOJl 'I OK je názvem pouťové točící se hračky, který lze do češtiny přeložit jako "vlček" 
nebo "káča" (slovo káča by asi potlačovalo ruský kolorit). V současné době o překladu hry uvažu
je rusistka T. Krčálová. 
68 V polovině devadesátých let byla cena Antibooker za Nezávislé noviny jedna z mála oficiálních 
institucí, která podporovala existenci "nového dramatu". Mezi její zakladatele patřili šéfredaktor 
Nezávislých novin Vitalij Treťjakov (*1953) a 10sip Raihelgauz (*1947), který zasedal v je-
jí porotě. 
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nění Evening Standard Award-2002 (v nominaci Nejslibnější dramatik).69 Při pře

dávání ceny Tom Stoppard dokonce prohlásil: «EcJlu 6bl /(ocmoeecKuu :J/CUJl e 

XXI eeKe, Ol-l 065l3ameJlbl-lO 6bl l-lanUCaJl "llJlacmUJlUl-l".»70 Vasilij Sigarev tehdy 

studoval v pátém ročníku divadelního institutu a ještě v noci volal svému učiteli 

Nikolaji Koljadovi. Ten vzpomíná, jak jeho student zakřičel do telefonu: «/(5l05l 

KOJl5l, Ml-le OaJlu!».71 

Když v lednu roku 2002 Sigarevovi předávali ocenění Heureka 

(<<3epUKa») za hru Černé mléko, řekl režisér A. Rozovskij: «Jl 6blJl nomp5lcel-l, 

ttmo e 3mux npOU3eeOel-lUJlX ecmb zepou, xapaKmepbl, ClO:J/Cembl f ... j. 3mo me 

nbecbl, Komopblx :J/COaJlU Mbl, pe:J/Cuccepbl». 72 

O rok později byla oceněna hra Berušky se vracejí na zem jako nejzajíma

vější divadelní novinka za rok 2003. Získala hned dvě ceny: Nový styl (<<HoeblU 

cmUJlb-2002») a cenu Heureka (<<3epUKa-2003»). Hra se začala hrát na scénách 

dvou moskevských divadel: v Divadle N. V. Gogola a v Divadle U Nikitské brány. 

Úspěchy Sigarevových her neměly vliv jen na samotného autora, ale i na celkový 

vývoj "nového dramatu" v Rusku. Přinejmenším tím, že se zviditelnil agresivní 

nástup mladých dramatiků, režisérů a herců. 

Sigarevovy hry jsou populární nejenom v Rusku, ale hrají se po celém svě

tě (v Londýně, Berlíně, Harnburgu, Praze aj.). V České republice byly uvedeny 

dvě jeho hry: Plastelína v Divadle DISK a Černé mléko v Divadle Kolowrat. Při 

této přt1ežitosti, navštívil Sigarev v roce 2004 Prahu. Inscenátory tohoto pozvání 

byli dramaturg Plastelíny Daniel Přibyl a rusistka Tereza Krčálová, která hru pře

ložila.73 

69 Cena Evening Standard Theatre Awardje prestižní britské ocenění, které získali např. Nicole 
Kidman, Vanessa Redgrave, Kevin Spacey, hudební skladatel Andrew Webber a dramatik Mark 
Ravenhill. V souvislosti s touto cenou Sigarev obdržel finanční odměnu ve výši čtyřiceti pěti tisíc 
euro. 
70 BarreeB, A.: «Jl oeucmeUmeJlbHO O'leHb maJlaHmJZueblu!». In: «L[eJlR6uHCKUU pa6o'luu», 
13.03.2003. Dostupné z: <http://www.chrab.chel.su/archiveI13-03-03/5/A131194.DOC.html> 
71 CHrapeB, B.: «/(ROR KOJlR, MHe OaJlu! ». In: «KoMMepcaHm», 28.11.2002. Dostupné z: 
<http://www.newdrama.ru/press/arC1664/> 
72 Cit. podle: P030BCKHH, M.: «Cuzapeey OaJlU npeMulO ,,3epuKa"». In: 3aCJIaBCKHH, r.: 
«TeampaJlbHOe oeJlo», 16.01.2002. Dostupné z: < http://www.zaslavsky.ru/news/200211601.htm> 
73 Během Sigarevova pobytu v Praze se uskutečnila tři veřejná setkání s českými divadelníky, 
teatrology a rusisty. První méně oficiální se konalo v kavárně Montmartre, kde se Sigarev setkal s 
rusisty, studenty divadelní vědy a tvůrčím týmem pražské inscenace Plastelíny. Druhá beseda byla 
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V roce 2006 byla vydána první samostatná kniha Vasilije Sigareva 

s názvem Uvést! (<<IJocmaeumb!») (2006). Kniha obsahuje pět Sigarevových nej

populárnějších her, které se hrají na jevištích v Rusku i zahraničí. Patří sem např. 

Plastelína, Berušky se vracejí na zem a Černé mléko. Společně tvoří cyklus, o 

životě dnešní ruské provincie. Hry Vasilije Sigareva vycházely rovněž zásluhou 

jeho učitele N. Koljady ve sbornících her uralských dramatiků. 

V současné době žije Sigarev se svou ženou a dcerou v Jekatěrinburgu. 

Pořídil si byt nedaleko svého učitele N. Koljady. Pracuje jako redaktor literární

ho časopisu «YpaJl», spolu s dalšími absolventy Koljadových kurzů - Olegem 

Bogajevem a Ninou Koltyševovou. Zároveň působí jako režisér 

v jekatěrinburském divadle «Teampmt», kde inscenoval svou hru Černé mléko. 

V současné době se snaží o založení vlastního divadla. Zúčastnil se celé řady 

dramatických festivalů: Ljubimovka 2000, Ščelikovo 2000, Nové drama 2002 a 

Bonner biennale 2002. Má své vlastní webové stránky: http://sigarev.narod.rul, 

kde lze najít podrobné informace o samotném dramatikovi, soupis inscenací jeho 

her na ruských i světových jevištích i aktuální informace o jeho aktivitách. 

oficiální a konala se v salonu Divadla Kolowrat. Třetí setkání proběhlo po představení Plastelíny, 
v Divadle DISK. 
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2.1 Dramatická tvorba Vasilije Sigareva 

Sigarev je často řazen k tzv. "ruské apokalyptické škole", jejíž dramatiko

vé bývají srovnáváni se západní vlnou "coolness dramatiky". V souvislosti s jeho 

tvorbou můžeme opravdu hovořit o obdobném pohledu, který se projevuje zejmé

na v zaměření na drsnější stránky skutečnosti. Sigarevova dramatika má však i 

jiné podstatné rysy, jimiž se od západní "coolness dramatiky" odlišuje - neskrývá 

svůj mimořádně emotivní přístup k postavám ani snahu vyvolat v divácích soucit 

a dojetí. 

V. Sigarev chce převést na scénu tu drsnou realitu, kterou sám zostřeně 

vnímal, a zároveň nabídnout svým postavám (a jejich prostřednictvím i publiku) 

pozitivní perspektivu a naději - tedy otevřít před nimi nové životní šance. Na roz

díl od "coolness dramatu" se nespokojuje s otřesnými, mrazivě podanými natura

listickými výjevy, nýbrž k úděsným faktům přistupuje s pochopením a citovostí, 

kterou (už tradičně) označuje za přístup příznačně ruský. Snaží se dohlédnout za 

obzor každodennosti, v některých hrách se dokonce dotýká problematiky religióz

ní (božský řád světa vyčítaný z hvězdného nebe, otázka po Boží existenci). 

"Coolness dramatika", kterou v ruském divadelním prostředí představují 

především Mark Ravenhill a Sarah Kaneová, tyto otázky podle něho nevznáší. 

Autoři se pohybují výlučně v horizontální rovině, necítí potřebu korigovat své 

subjektivní vidění vztažením k vyšším, univerzálnějším celkům. Spíše svým vý

sekům z reality vtiskují podobu nového modu posthumanitního bytí. Tento převa

žující způsob ruské percepce "coolness dramatiky" vypovídá spíše o potřebě 

distance Koljadovovy školy od anglicky píšících předchůdců, než o mnohem širší 

interpretační škále dramat jejich dvou v Rusku nejznámějších představitelů "cool

ness dramatu". 

Proto také Sigarev odmítá zařazení svých her ke "coolness dramatice". 

Sám se k této otázce vyjadřuje takto: "Nevím, co je to cool, četl jsem jména jako 

Ravenhill na plakátech. ,,74 Domnívá se, že jeho tvorba je na rozdíl od západní 

74 Machalická, J.: V divadle jsem byl poprvé až na premiéře své hry, říká Sigarev. In: Lidové novi
ny, 25.11.20041N2. 274, s. 18. (přel. J. Machalická) 
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"coolness dramatiky" mnohem poetičtější a lyričtější, a to i přesto, že se nevyhýbá 

obrazům velmi kruté a syrové skutečnosti. Důvod je podle něj jednoduchý: "Mám 

strašně rád poezii. Nejspíš jsem neuskutečněný básník. Podle mě je poezie nejvyš

ší meta literatury, její nejvyšší forma. [ ... ] A divadelní hry tak, jak je píšu, jsou 

prostě můj styl, můj jazyk, který se mi zformoval, aniž bych o tom nějak přemýš

lel ... ,,75 

Někteří Sigareva pokládají za představitele "černuchy", protože jeho hry 

o bídě a "špíně" života jsou pesimistické a jejich hrdinové př11iš marginální. On 

sám to však vidí jinak: <</JJlfl Mellfl ece MOU nbeCbl - CeemJlble, nomoMy ttmo, nOKa 

~ 6 A TT 76 S v, v zepou xomfl bl npocmo uyMaem o CeemllOM - 011 eUfe -zeJloeeK.» naZI se pre-

svědčit, že stejně jako nepatří ke "coolness dramatu", nepatří ani k ruské "černu

še". Domnívá se, že jeho tvorba je osobitá a výjimečná. Cítí především svou spří

zněnost s mladými představiteli "nového dramatu", kteří se snaží stejně jako on, 

promluvit o současných problémech společnosti a vykreslit chování člověka 

v reálných, nikoli uměle zkonstruovaných extrémních situacích. 

Východiskem Sigarevových her bývá vždy reálná skutečnost, jak ji sám 

poznal. Proto často zdůrazňuje, že čerpá ze života kolem sebe: "Existují okamžiky, 

které mi utkví v paměti, ale jde hlavně o emoce.[. .. ] Nikdy nebudu psát o něčem, 

co bych nepocítil. ,,77 Syžety svých her staví na skutečných událostech, které do

mýšlí a dotváří. Mají často autobiografický základ: «3mo paCCKa3 060 Mlle 

CeZOOllflUllleM. 060 Mlle KaK COepeMell1l0M tteJlOeeKe. O MOUX MaJlellbKUX 

cmpacmflX U J/CeJlallUflX. He ttmo-mo ZJl06aJlb1l0e, a KOllKpem1l0e. 30ecb u 

ceiittac.»78 Tím se Sigarevův tvůrčí přístup velmi výrazně liší od přístupu Kolja

dova, který sice zpracovává témata, jež se ho také osobně dotýkají, ale všechny 

své příběhy si vymýšlí. Dokládají to jeho slova: «Bce MOU nbeCbl - epallbe 

U ebloyMKa. TaKux ucmopuii e J/CU3llU lle 6blJlO llU oOlloii - yeepfl10 eac. TaK 

75 Krčálová, T.: Černucha to je maso. In: Divadelní noviny, 28.12.20041.N!!. 22, s. 12. (přel. T. 
Krčálová) 

76 Cit. podle: CHrapeB, B.: «J(emeKmOpJl:JICu». In: KOHOBaJIOBa, E.: «Teamp», 05.04.2005. Do
stupné z: <http://www.newslab.ru> 
77 Machalická, J.: V divadle jsem byl poprvé až na premiéře své hry, říká Sigarev. In: Lidové novi
ny, 25.11.20041.N!!. 274, s. 18. (přel. J. Machalická) 
78 AJII1aTOBa, H.: «Bnep6ble Jl nonwz 6 meamp Ha npenbepy C60eu nbeCbl». In: «KyJlbmypa», 
20031.N!!. 42, c. 11. 

47 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

He zoeop51m e npOeUHl1uU - :Jmo npuoyMaHHblU meampaJlbl-lblU fl3blK. Tal<.ux 

JlJOOeu, l<.al<. e MOUX nbecax, Hem e npoeul-ll1uu - npoeuHl1U5l coeceJvt OPY2a5l.»79 

Sigarev se zamýšlí nad současným způsobem života jednotlivce i společ

nosti, v jejich kritických a krizových momentech. Převádí na divadelní scénu osu

dy mladých lidí, ocitajících se v extrémních situacích, které v nich probouzejí 

zvířecí pudy a divokost, jež je dohání ke krajním činům. Ukazuje člověka v jeho 

naprosté nahotě, na pokraji zoufalství. Snaží se proniknout do lidského vědomi a 

plasticky ztvárnit psychické pochody ve chvílích největšího vypětí. 

Michail Roščin se o Sigarevových hrdinech vyjádřil ve své stati «rOpbl<.a5l 

npaeoa». Uveďme z ní pro ilustraci alespoň krátký úryvek: « ... Ho Cuzape6 He 

60umc51 CZYUjamb l<.pacl<.u: nepcol-laJ/Cu npUJvtumUel-lble, 3Jlble, npOmUBl-lble -

06bll<.H06el-lHble JlJoou. JKuBym, l-lel-laeuo51m OPY2 opyza. J1Hmepecbl BOl<.pyZ eObl, 

6apaxJla, oeHe2, BbmUBl<.U, eoeop51m Bce - 6nJlOmb 00 ceJvtWlemHeeO nalJaHa - eOBa 

l-le '-tucmblJvt MamoJvt WlU CBOUJvt, "CUeapeecl<.UJvt" 5l3bll<.OJvt. { ... ] Bbl noiíJweme, '-tmo 

UHa'-te :Jmu JlJOOU pa3eoeapueamb He JvtOeym. [. .. ] JKueym 6 meCl-lblX y60zux 

l<.oJvtl-lamax, J/Cueym 6e30apHO u 6e30yxOel-l0, 3Jl0651mc51, nblOm 6e3 Jvtepbl, 

noxa6HU'-talOm? { ... ] Xot.temC51 Cl<.a3amb; BacWlUU CUeapee enOJlHe COBpeMeHHblU 

u oaJ/Ce HapOOHblU nUCameJlb. T.Jmo J/C, mal<.oe Hbll-le, Cl<.aJ/CeJvt np5lMO, pyCCl<.UU 

Hapoo, mal<.OBbl ezo Hpa6bl, mal<.oe fl3bll<.. Bce - npaeoa. rOpbl<.O, l<.Ol-le'-tHO, HO -

A 80 npaBua.» 

Ze Sigarevových děl lze vyčíst jeho naléhavé výzvy, aby se divadlo vrátilo 

zpátky k člověku a tradičním lidským hodnotám. Jeho hry demonstrují rozpad 

morálních a humánních základů současné společnosti a připomínají divákům, že 

by se měli zamyslet. Jako varování současníků zní např. závěrečný rétorický mo

nolog Geni ze Sigarevovy hry Ahasfer: «Bbl He JllOOU! Bbl 3eepu! Bbl Jl106umb He 

yMeeme. 3a6blJlU, l<.al<. Jl106umb Haoo. CaJvtoe eJlaeHOe 3a6blJlu. Bcě 3a6blJlu. 

Hel-laeUOemb mOJlbl<.O JvtoJ/Ceme. Bcě eOl<.pye HeHaeuoume. Hut.teMY He paoyemecb. 

11 oemeu ceoux HeHaeuoemb yt.tume. 11 ux J/Ce HeHaeuOume. T.JepHoma OOl-la 

BOl<.pyc eac. LJepmu t.těpHble. He6a l-le euoHO. COJll-llJa. B meMHome J/Cueěme. 

79 3a6a.rryeB, B.: «TpaJICOGfIUH Mupa». In: «BpeM5l Hoeocmeu», 02.11.2001. Dostupné z: 
<http://kolyada.ur.rulinterview/200l/11/grazhdanin-mira/> 
80 POllUIR, M.: «TOPbKa5l npaeoa». In: «CoepeMeHHa5l opaMamypzUfl», 200S/Nf!. 1, c. 114. 
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T.JepHomy eoume, llepHomou obllUume, llepHomy 6bloblxaeme. li 6ce 60JlblUe ee U 

60JlblUe. li KfJy20M oOHa llepHoma y:»ce. li ocmaHOeUmbC5l KaK, He 3Haeme. li He 

xomume OCmaHa6JlU6ambC5l. li 6YOYUfee y:»ce 6ce llepHoe y:»ce. li Hemy e20 y:J/Ce 

OJl5l 6ac. llomep5lJlu ebl e20. li eepHymb y:J/Ce He cMo:»ceme, eCJlU ceullac He 

oOyMaemeCb. He 6cnoMHume, llmo JlJ0606b maKoe ecmb. /{Jl5l lle20 OHa. 3alleM u 

nOlleMy HaM OaHa. OcmaH06umeCb :»ce! BcnOMHume, HaKOHelJ! YMOJl5l1O eac!»81 

I přesto, že sám Sigarev nevěří, že by literatura dokázala člověka změnit, 

věří, že: "Literatura může lidi přinutit, aby se zamysleli ... ,,82 Píše své hry s jedi

ným cílem - ukázat hořkou pravdu ruské skutečnosti tak, aby diváky a čtenáře 

zasáhla a donutila je přemýšlet o tom, co se kolem nich děje: "Já samozřejmě 

chci, aby mé hry měly na čtenáře účinek. [ ... ] Potěší mě, když se svým dílem ně

čeho v člověku dotknu. ,,83 

Sigarev se snaží střízlivě pohlédnout na svět kolem sebe, a ukázat ostat

ním, jak žije současný člověk. Zamýšlí se nad otázkou, proč člověk přestal milo

vat člověka a umí jen nenávidět. Sigarevův pohled je vždy velmi soucitný a jeho 

cílem je ukázat největší lidské bohatství, kterým je podle něj láska, ať má jakou

koliv podobu. Láska může být podle něj různá a může vybočovat z obecně přijaté 

normy, může nebýt tzv. "normální". To však neznamená, že není mnohem sku

tečnější. V opravdové lásce, ať je jakákoliv, vidí cestu k vysvobození a jedinou 

naději člověka. Proto jsou konce jeho her vždy rozzářeny všechno obestírajícím 

svitem vycházejícího slunce, bělobou padajícího sněhu nebo odleskem v louži 

rozlitého mléka. Na projasněné scéně se mění i jazyk závěrečných replik, jako by 

sama řeč naznačovala, že se postavy začaly vymaňovat ze závislosti na prostředí, 

v němž se zformoval jazyk, s nímž vstupovaly na scénu. 

Postavy Sigareva přenášejí na scénu živý jazyk ulice, prosycený slangem, 

vulgarismy, nadávkami a neologismy. Dramatik pracuje s jazykem spodiny, ver

bálním výrazem její ubohosti a nekulturnosti. Tento jazyk má silné expresivní 

zabarvení, spojené s fyziognomií mluvčího - stává se jeho součástí. Ani necen-

81 CMrapeB B.: «A2acrjJep u op. Jlbecb/». «KopOBaKHMrH», MocKBa 2006, c. 146 - 147. 
82 Machalická, J.: V divadle jsem byl poprvé až na premiéře své hry, říká Sigarev. In: Lidové novi
ny, 25.11.2004INQ. 274, s. 18. (přel. J. Machalická) 
83 Krčálová, T.: Cernucha to je maso. In: Divadelní noviny, 28. 12.2004INQ. 22, s. 12. (přel. T. 
Krčálová) 
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zurní lexika se v těchto souvislostech nejeví jako cizorodá, protože k nim prostě 

patří. Schopnost citlivě vnímat živý jazyk a využívat všechny jeho vrstvy, umož

nila autorovi vytvořit jemu vlastní, "sigarevský" jazyk. Dramatička Jelena Gremi

nová jej charakterizuje slovy: «Y Cuzapeea -- cOeepw.ellllO 6Jlecm51Ujuu OUaJlOZ, c 

oouou cmopOUbl, npUeJl3aUUblU K peaJlURM, c opyzou -- OlJeUb mOIJUblU, 

3uepZemUIJUbZU u eMKUU.» 84 

Sigarev vytváří postavy, které se ocitly na úplném dně společnosti, větši

nou bez vlastního přičinění. Obklopuje je prostředí, v němž se po celý svůj život 

cítily jako cizinci a jako cizinci z něj také nakonec odcházejí. Protože byly pře

dem odsouzeny k tomuto životu, nejsou ničím vinny; už jenom proto si zaslouží 

soucit. Celý život sní o úniku z tohoto světa živoření, ale jediným vysvobozením 

jsou pro ně iluze, které si vytvářejí pomocí fantazie, představ a snů. Někdy se 

v tomto světě rozsvítí malá jiskřička naděje, která však zhasíná stejně rychle, jako 

se rozzářila. Únik do světa fantazie se ukazuje jako falešný. Tato nemožnost spo

jení snu a reality v nich vyvolává pocity svíravé úzkosti, které se navenek proje

vují hysterií, závistí, nenávistí a fyziologickou odporností jejich perverzních vý

střelků. Hrozí proměna postav v bezduché psycho-fyzické organismy. Tady se 

vynořuje hlavní otázka autorova: co může pomoci vyskočit z tohoto kruhu? 

V této souvislosti vystupuje do popředí význam autorových scénických 

poznámek, které nelze vždy přenést do scénického jazyka. A přitom mají pro au

tora zásadní význam. Sigarevovy scénické poznámky jsou především poetické. 

Zároveň jsou návodem k tomu, jak vytvořit zvláštní atmosféru dramatu a jakým 

způsobem modelovat reálný svět postav. Nejsou něčím druhořadým, protože defi

nují časoprostor (dějiště příběhů, dialogů, akcí). Proto je možné v Sigarevových 

hrách hovořit o dvou souběžně rozvíjených liniích. První je tzv. dějová linie, v níž 

se rozvíjí dramatický příběh, který je založený na struktuře běžného dramatického 

textu, tedy dialogu. Jako druhá linie je tzv. lyrická linie, vyznačená ve scénických 

poznámkách. Sigarevovy scénické poznámky jsou velmi rozsáhlé a jedná se 

v podstatě o pasáže, kde se autor realizuje jako prozaik. V souvislosti s tímto mů-

84 Cit. podle: rpeMliHa, E.: «Ho6oe nOKOJleHUe 6bI6upalOm». In: MaTBHeHKo, K.: «BpeM51 
HOBocmeii», 27.11.2002/N!!. 219. Dostupné z: <http://www.vremya.ru/2002/219/l0/29601.htrnl> 
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žeme hovořit O jakémsi novém trendu současného dramatu, kde se posouvá zájem 

od psychologie dramatických postava jejich osobních vztahů k vnější komunikaci 

scény s divákem. Rozsáhlé scénické poznámky mají recipienta vtáhnout do děje a 

uvést ho do správného emotivního rozpoložení. 

Dramatičnost Sigarevových her spočívá na kontrastech, které tvoří pilíř je

ho her. Autor dokonale pracuje s perspektivou světla a stínů. Pohrává si 

s barvami, které zatěžuje symbolickými významy. Princip jeho tvorby není zalo

žen na přesně daném syžetu, ale vždy pevně stojí na postavách, od kterých se vše 

odvíjí. Jeho pohled na svět je lidský, protože při analyzování dané skutečnosti 

nestojí stranou, ale zůstává uvnitř ní. Snaží se pohlédnout do hlubin lidského pod

vědomí, se skutečným lidským srdcem. 

51 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

Motto: 

«tfeJlOeeK yMep! EMy nOMOI.{b HaDo!» 

H. KOJlJlDa 

52 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

3. Plastelínové sny 

V roce 2000 napsal V. Sigarev hru, která se původně jmenovala Pád nevin

nosti (<<llaoeJ-lUe HeeuHHocmu»). Neutrálnější a zároveň symbolický název jí dal 

Sigarevův učitel Nikolaj Koljada, který měl možnost přečíst hru hned po jejím 

napsání. Hra se mu zalíbila do té míry, že se rozhodl prosadit ji na Západě, což se 

mu také podařilo. Její začátky však nebyly vůbec snadné, o čemž svědčí vzpo

mínky V. Sigareva: " ... Na jednom festivalu před pár lety poplivali můj text hry 

Plastelína, a nemyslím to přeneseně. ,,85 Jeho slova potvrzuje dramatička Jelena 

Greminová: «Dm nbeCbl OmKa3aJlUCb mecmb peJICuccepoe, ece20a aKmueHO 

compyoHU'íaeULUX C pe cmueaJleM. MOJl, He 3HaeM, KaK 9mo cmaeumb, O'íeHb 

Mpa'íHO u oOHo06pa3HO, Hy u m.o. 1l0HpaeUJlC51 "llJlacmUJluH" KupUJlJly 

Cepe6peHHuKoBy, KomopblU m020a mOJlbKO n051eUJlC51 B MocKee u pa60maJl Ha 

meJleeUOeHUU. OH CKmaJl, 'ímo BuOum e nbece MOUfHblU pmMax. [ ... } CClM Bac51 

20eOpUJl, 'ímo nucaJl npo mex, KOZO XOpOULO 3HaJl u npo ceoe20 6pama, nomoMy 

'ímo XomeJl, 'ím06bl UX 20JlOCa OCmaJlUCb B nClM51mu. KupUJlJl CoeJlaJt 'íUmKy Ha 

pecmueaJle "J!J06UMoeKa", O'íeHb aCKemU'íHylO, coeceM He noxoJICylO Ha mom 

CneKmaKJlb, KomopblU OH nOCmaBUJl n03J1Ce, u 9mo 6blJl pypop -- JllOOU nJtaKaJlU, a 

me, Kmo CHa'íaJta nbecy He npUH5lJl, cmaJlU ee pwwmClMU. AJleKCeU KmaHl1e6 

nOCJle 'íUmKU npeOJlOJICUJl KupUJlJly COeJlamb 9mo CneKmaKJleM e I(eHmpe 

opClMamyp2uu u peJICuccypbl. TaK Ha'íaJlaCb JlCU3Hb "llJlacmUJluHa" e MocKee.»86 

Uvedení Plastelíny v režii Kirilla Serebrennikova se stalo jednou 

z největších událostí posledních let na ruské divadelní scéně, není proto divu, že 

hra zvítězila na celé řadě festivalů. Tento dojemný příběh o životě a smrti chlapce 

z městského prostředí se ukázal velmi blízký a srozumitelný nejenom divákům 

v Rusku, ale i v Německu, Dánsku, Polsku, Finsku, Francii atd. Vrcholem byla 

inscenace v londýnském divadle Royal Court, na které Sigarev spolupracoval se 

dvěma britskými divadelníky (režisérem Dominikem Kukem a scénografem Ja-

85 Bednářová, V.: Černé mléko. In: Reflex, 02.12.2004, s. 70. (přel. V. Bednářová) 
86 Cit. podle: rpeMHHa, E.: «Ho8oe nOKOJleHue 8bz6upmom». In: MaTBHeHKo, K.: «BPeMR 
H08ocmeu», 27 .11.2002/N!!. 219. Dostupné z: <http://www.vremya.ru/2002/219110/2960 l.html> 
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nem Makni1lem). Díky nim bylo představení v roce 2002 nominováno na prestižní 

britské ocenění Evening Standard, které nakonec získalo. 

3.1 Stručný obsah Plastelíny 

Protagonista Plastelíny je Maxim, čtrnáctiletý chlapec, který žije jako siro

tek se svou babičkou. Jako každý teenager chodí do školy, do kina na zakázané 

filmy, poflakuje se po ulicích špinavého města a postupně zjišťuje, že se odtud 

vytratila láska. To, co by rád rozdával a také přijímal, není k nalezení. Má obrov

skou chuť něco vytvářet: přátelství, vztah, rodinu, život. Svůj snový svět si kaž

dou noc modeluje z plastelíny a potom pláče, protože nezná místo, kde by mohl 

vymodelované figurky oživit a uskutečnit své sny. 

Maximův příběh je zkoncentrován do několika dnů, naplněných setkáními 

a konflikty s různými lidmi. Do konfliktů se dostává s dospělými, tedy již zfor

movanými lidmi, kteří svůj způsob života i svět, v němž žijí, pokládají nejen za 

normální, ale také za závaznou normu pro ostatní. Mívají bud' špatnou náladu 

nebo jsou opravdu zlí; neustále se snaží Maximovi ublížit a ponížit ho. Maxim 

z těchto potyček pokaždé vychází jako oběť jejich krutého a zlovolného jednání. I 

jeho kamarád Ljocha, kterého Maxim vnímá jako spřízněnou duši, je připraven 

kdykoliv Maxima zradit. 

Maxim zjišťuje, že je na světě zcela sám. Pociťuje hlubokou samotu, přes

tože je obklopen spoustou lidí. Svůj svět vnímá jako černobílou planetu, z které 

není úniku. Pokouší se vyrovnat se se svým životem a určit mu správný směr. To 

se ale nedaří a ve chvílích největšího psychického vypětí se mu z nosu spouští 

rudá krev; kapající kapky krve mu připomínají, jak křehké je všechno na světě. 

Zaklání hlavu, aby zastavil krvácení a hledí do nebe. Vidí ptáky, jak krouží na 

obloze a zkoumá místo, kde se rodí déšť. Přemýšlí, existuje-li tam nahoře něco 

vyššího, co má větší nadhled než lidé hemžící se ve svých mraveništích. Když ale 

sklopí svou hlavu zpět a upře svůj zrak k zemi, zjistí, že nahoru se nikdo nedívá. 

Všichni zírají strnule dolů nebo agresivně dopředu proti ostatním. 

Maxim často pláče, protože žít v tomto chladném, bezbarvém světě ho bolí, 

ale nevzdává se. Pořád jen modeluje a sní. V jeho malém světě se nachází někdo, 
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kdo je mu opravdovou oporou - jeho babička. Dokud s ním tráví čas v jejich po

koji, nemá se čeho bát, protože ona je jeho záštitou; jednoho dne však babička, 

jediný zdroj lásky v tomto světě, zemře. S její smrtí zemře i Maximův domácký 

svět, bezpečí domova, místo jeho plastelínových snů. Maxim se změní. I on se 

stane pomstychtivým a agresivním. Splyne se surovým světem a už pro něj není 

cesty zpátky. 

3.2 Autobiografické prvky Plastelíny 

Tvorba V. Sigareva vychází ze skutečných přfběhů, často přfmo 

z autobiografických zážitků. V této hře využil krutý příběh svého bratra Jury, kte

rý se po vyloučení ze školy začal potloukat po ulicích, propadl drogám a nakonec 

kvůli nesmyslné krvavé rvačce skončil ve vězení. Jurovu vyloučení ze školy před

cházela tragikomická událost, za kterou se V. Sigarev cítil zodpovědný - to on 

poradil bratrovi přistiženému učitelkou na chlapeckém záchodě při kouření, aby 

obrovským mužským přirozením z plastelíny vyděsil učitelku, špiclující na zá

chodcích, které chlapci považovali za teritorium svých adolescenčnfch snů. Re

volta se povedla, ale následky byly tvrdé. Sigarev zřejmě cítil potřebu, vypsat se 

ze svého traumatu dojemným příběhem chlapce z podsvětí. 

Autobiografické prvky obsahuje hned první scéna, kdy se nám zjevuje ob

raz pohřbu Maximova spolužáka Spiry, který tfmto z přfběhu nemizí, naopak se 

stane velmi důležitou dramatickou postavou, která se bude stále vracet a vznášet 

se nad všfm jako stín. Bude pronikat do Maximova podvědomí a stane se všu

dypřftomným vypravěčem, zprostředkovávajícfm komunikaci mezi scénou a pub

likem. Smrt, která se objevuje na začátku, symbolicky vyznačuje kruhovou linii 

díla. Hra se otevírá obrazem smrti (pohřbem Maximova spolužáka, který spáchal 

sebevraždu) a uzavírá smrtí Maximovou. 

Autor Plastelíny nic nehodnotí, nikoho výslovně neodsuzuje, pouze vyprávf 

nový příběh, stvořený z příběhů skutečných: «XOpOHWlU napHJl U3 napaJlJlellbH020 

Kllacca - OH n06eCWlCJl. MH020 pa3llUl.JHblX 6epcuu 6blllO, HO... Oml.Je20 
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eeUla70mCfl? CKopee ecezo om 6e3blcxooHocmu. Euozpaq;U1o eMy fl He npuoyMaJl, 

co6paJl U3 pa3Hblx 6uo2paq;uU. 3mo U Moe oemcmeo.» 87 

3.3 Čím hra začíná? 

Hra začíná scénickými poznámkami, jimž předchází motto - melancholické 

verše italského básníka Dina Campana.88 Jsou z básně o tom, jak dva lidé po ma

lých krůčCÍch hledají ztracenou lásku, tvoří ji ze střípků rozbitých srdcí a ka

pek naplakaných slz. Svůj pn'běh o strastiplném hledání opravdové lásky uvedl 

Sigarev těmito verši: 

«Bom u ecě 

OmlfeeJlu p03bl 
JIenecmKu o6JlemeJlu 

Om'1ezo MHe ecě 6peMfl MepeUJWlucb p03bl 
Mbl ux UCKaJlU 6Mecme 
Mbl OmblCKaJlU p03bl ... 

B .. 6 89 ( 7)90 ... om u 6ce u 3a blmbl p03bl» str. 

V tomto mottu je zakódováno vše podstatné pro pochopení smyslu hry. 

Růže symbolizují lásku, která je jediným vykoupením ze světa zla a vede 

k očištění černých duší. Láska, která stojí všechno úsilí světa - utrpení, krev i slzy 

a prosvětluje lidskou duši. I toto chvilkové štěstí je jen ukradenou chvilkou, kte

rou musí vystřídat kruté prozření. Tento láskyplný okamžik je však důkazem lid

ství, které v postavách zůstalo a činí je lidmi. Souvisí to se Sigarevovou vírou 

v lásku jako hodnotou nejcennější. Člověk se musí ocitnout na dně, aby došel pro

zření, aby se očistil a zbavil špíny, která ho stahuje stále hlouběji dolů. Jeho po

stavy i ve svém zjizveném světě musí najít hluboko ve svém srdci aspoň trochu 

87 PaHKHHa, M.: «Heo<jJum U3 nJ/acmWlUHa». In: «MOCK06CKUU KOMCOMOJleZ{», 03.12.2002. Do
stupné z: <http://www.rnk.ruJnewshoplbask.asp?artid=57967> 
88 Campana, Dino (1885 - 1932) - italský básník. Vedl toulavý život a věnoval se celé řadě profe
sí. Napsal jedinou sbírku básní nazvanou Šílený Orfeus (1914), ve které se odrazila duševní krize a 
smutek italské kultury před 1. světovou válkou. Posledních čtrnáct let svého života Campana pro
žil v psychiatrické léčebně. 
89 Stránkové údaje za citacemi z Plastelíny odkazují k publ.: CnrapeB B.: «A2acrjJep u op. Jlbecbl». 

MocKBa 2006. 
90 Úplné znějí básně: V jediné chvilce / Odkvetly růže / Opadly plátky / A že jsem nemohl zapo
menout na ty růže / Hledali jsme je spolu / Byly to moje růže byly to její růže / Říkali jsme té cestě 
láska / Ze svých slz ze své krve jsme dělali růže / Otrhali jsme je pod sluncem v ostružiní / Ty růže 
které nebyly naše růže / Ty moje růže ty její růže. Campana, D.: Šílený Orfeus. Mladá Fronta, 
Praha 1968, s. 118. (přel. J. Vladislav) 
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lásky, porozumění a soucitu, protože jen tím se jejich zmrtvělé duše začínají pro

bouzet k životu. 

Jak vidí svou hru sám Vasilij Sigarev? Plastelína je pro něho příběh chlap

ce "který je možná čistší než my všichni dohromady. [. .. } To, co se odehrává 

v Plastelíně, je zkoncentrované zlo, v životě to tak není. V mé hře je to proto, aby 

na tomto "černém" pozadí výrazněji vynikly některé věci. Je třeba umět je v tom 

vidět ... ,,91 

3.4 Struktura dramatu 

Drama je složeno ze třiceti tří scénických obrazů, které jdou rychle za se

bou. Jedna krátká epizoda náhle střídá druhou. Děj se odehrává v pěti dnech a 

k osudovým střetům dochází v bytě v pátém patře pětipatrového panelového do

mu. Základní stavební prvek díla je fragmentární členění děje, založené na střídá

ní kontrastů. Dějové napětí nevzniká z dramatického rozvíjení děje, motivovaného 

návazností a plynulostí scén, ale je vyvoláno nečekanými zvraty. Ke stupňování 

napětí dochází fragmentárním členěním výjevů a střídáním kontrastů, čímž je zdů

razněna náhodnost a neočekávanost toho, co se na scéně odehrává. Tato fragmen

tární struktura dramatu podtrhuje chaos, neuspořádanost a neklid, spojený s před

zvěstí něčeho hrůzného, co neustále visí nad příběhem v podobě černých rorýsů, 

kteří létají sem i tam, zachváceni jakýmsi ptačím neklidem, či v podobě černé 

kočky, která přeběhne člověku přes cestu. 

Velmi významnou složku struktury dramatu tvoří scénické poznámky, kte

ré mnohdy zcela vytěsňují dialog a mají za úkol recipienty emocionálně naladit. 

Autor jako by se snažil vtáhnout je jejich prostřednictvím do dějiště příběhu. Cha

rakter scény je dán scénickými poznámkami (v tomto případě jde o účelový pro

zaický text), ale způsob realizace je zásadně mění. Při inscenaci dochází k jejich 

"ozvučení" - jsou podstoupeny všudypřítomnému vypravěči Spirovi, který vystu-

91 Krčálová, T.: Cernucha to je maso. In: Divadelní noviny, 28. 12.2004/N2. 22, s. 12. (přel. T. 
Krčálová) 
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puje ze záhrobí a ze svého jiného stanoviště a již jiného vědění sleduje a komentu

je události, jejichž důsledky už zná (nebo alespoň předvídá):92 

«MaKcUM 3axooum e KOMHamy. B1UllOttaem ceem. Hoěm K cmOJly. Caoumc5l. 

Eepěm 11JlaCmWluHoeylO qJU2yPKY, C ocmepBeHeHueM MHěm. CMompum Ha 
6eccpopMeHHblU KOMOK. Xottem 6pocumb e20 e Kop06Ky. Ho BMecmo 3m020 CHoea 
HattUHaem Jlenumb. 

H Bom y:JICe y KOMKa Ol1flmb n05l6Jl5llOmC5l pyKU, HOcU, 20Jl06a, 60JlOCbl, JlUljO ... 
MaKcUM cMompum. YJlb16aemc5l. 

H3 Hoca y He20 naoaem Ka11Jl5l Kpoeu u nonaoaem cpUcypKe Ha Jl 06. MaKCUM 

aKKypamHo 6blmupaem Kpoeb. Bcmaěm. Pa30eBaemC5l. Bbl1UllOttaem ceem.» (str. 
43) 

Početné scénické poznámky dotvářejí osobitost Sigarevova obrazu světa, 

dodávají mu ozvláštněný kolorit a obracejí divákovu pozornost k nedořečenosti 

textu. Z uvedeného úryvku není jasné, co se vlastně stalo - je-li Maxim vážně 

nemocný nebo zda byl zneužíván svou matkou. Podobné detaily dodávají příběhu 

na tajemnosti. 

3.5 Barevnost prostoru 

Hra je vymezena prostorově, a to nejenom horizontálně, ale i vertikálně. 

Často se opakující pohledy vzhůru (k nebi) mají nepochybně symbolický význam. 

Postavy hledají v oblacích znaky vyššího řádu, snad i příslib spásy, spravedlivého 

(snad božího) soudu, kterého se jim však nedostává. Návratnost těchto motivů lze 

považovat za obecný rys Sigarevových her.93 Uveďme to na příkladech: 

«Ha yJlutje. lloo CaMblMU OKHaMU cmoum aemoeblUlKa. Eě oKpy:JICWla mOJlna 

Jl100eu. Bce CMOmp5lm eeepx. Tyoa, cae npUe5l3blBalOm K cmpeJle aemOBblUlKU 
2p06.» (str. 9) 

«MaKCUM 3aoupaem cOJloey. CMompum e He60. TaM KfJy:JICam ttěpHble mottKu 
cmpu:JICeu. OHU cyem5lmC5l, Me ttymC5l, OX6atteHHble KaKou-mo ceoeu nmUttbeu 

mpee020u. MaKcUM 3aKpb16aem 2Jla3a.» (str. 15) 

Obraz nebe je velmi důležitý a otevírá nové dimenze příběhu, do nichž již 

od začátku nevědomky vstupujeme. Časoprostor děje se půlí na dvě části: na den a 

noc, které mezi sebou stále bojují. Realita dne je naprosto odlišná od reality noci. 

92 Protože Sigarev staví scénické poznámky na roveň s dialogy, budou hrát při analýze dramatu 
významnou roli. 
93 Při analýze Plastelíny budu sledovat její souvislosti i z ostatními Sigarevovými díly. 
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S dnem je spojena drsná každodennost všedního života, za nocí se rozevírá svět 

"záhrobí", kam Maxima stále volá jeho zemřelý spolužák. Mezi těmito světy, 

dvěma různými časoprostorovými rovinami, se objevuje rovina "virtuální", která 

nepatří do žádné z nich, ale přináleží do sféry lidské tvořivosti. Je to svět Maxi

mových plastelínových figurek, jehož "světlem" a "sluncem" je dívka, kterou 

Maxim stále náhodně potkává, a která ve hře vystupuje jako neznámá - ONA. 

Tato dívka, jako by přichází odjinud a vzbuzuje v Maximovi naději, že někde 

existuje lepší svět. 

Sigarev staví do opozice tři světy: 

reálný svět = svět "temna", kde je zlo zkoncentrováno a hyperbolizováno 

svět podvědomí = svět "záhrobní", který nakonec Maxima pohltí 

vysněný svět plastelínových figurek = svět "virtuální" 

V souvislosti s těmito třemi dimenzemi začínáme chápat princip Sigarevovy 

práce s barvami. Můžeme ho nazvat "hrou světla a stínů", která prochází celým 

dramatem a z níž se postupně může zrodit nový žánr "světlé tragédie". Sigarev 

obvykle pracuje se třemi barvami - černou, bílou a červenou. Černá se v jeho 

hrách pojí s temným odstínem noci. Bílá, odkazuje k nadzemskému světu a červe

ná (popř. oranžová) je znakem plastelínového světa. Z hlediska etiky se s dobrem 

pojí bílá barva a světlo, se zlem pak černá a temná barva. S bytostí odjinud, která 

je propojená s "virtuálním" světem snů a nadějí, se pojí červená a oranžová. 

Sigarevova dramatická tvorba se zakládá na jasném odlišení světa dobra a 

světa zla. Jde samozřejmě o tradiční princip, na kterém byla založena již stará 

ruská literatura, tematizující boj dobra se zlem. Novátorská Sigarevova tvorba se 

tedy neodřfká ani tradičních principů ruské literatury, s jejími křesťanskými koře

ny. 

3.6 Zvláštní jazyk postav 

Podobně jako Sigarev vytváří osobitý svět, vkládá do úst svých hrdinů 

zvláštní netypický jazyk, kterým jeho hry promlouvají o současnosti. Základem 

dramatického textu je dialog, v němž se klade důraz na specifický hovorový a 

značně vulgární jazyk, jímž mluvf určitá skupina obyvatelstva. U Sigareva se jed-
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ná zejména o mladou generaci počátku devadesátých let. V replikách postav autor 

používá hovorové, familiární, vulgární výrazy a slang. 

«JIĚXA. A R :JICe, 6Jlun, npuKunb, 6'lepa-mo oOMoII ne nomeJl. Hoy maKoII, 
KOpO'le, Bay na 6Cmpe'ly 6uKca 'lemem. /(amaR . .H maKoII K nell noopyJlU8alO. 
HU6a, maKoII l060plO, nonbi!M. Ona maKaR - oapOM . .H maKoII, 6ax, nU6u.a 
63RJl, MaJlb6apa. B nOO'be30 C nell maKue nolUJlu. Ona KaKaR-mO ne MeCmnOJl, 
KOpO'le. H mOlO MaJlenbKO, KOpO'le.» (str.20) 

V souvislosti s tímto zvláštním jazykem můžeme hovořit o "novém jazyce" 

určité vyčleněné skupiny, patřící ke stejné generaci a ke stejnému prostředí (ado

lescenti z městských periferií). Autor v něm objevuje nový osobitý rytmus, který 

vzniká díky jazykovým změnám, k nimž dochází při smísení rovin normativní a 

nenormativní lexiky. Častým materiálem jazykové hry jsou sloky a úryvky písní, 

básní a říkanek. Sigarevova dramatika je hra se slovy, založená na mistrovském 

umění ovládat současné podoby jazyka. V jazykovém vyjadřování postav se odrá

ží syrová realita a opravdová skutečnost ulic. Přesto tato mluva není mechanickou 

nápodobou jazyka ulice ani typickým argotem. 94 Jde o zvláštní vychýlený socio

lekt,95 kdy řeč odkazuje k určité sociální a v našem případě i věkové skupině, 

přesto není pro jiné úplně nečitelný. Toto vulgární a hrubé vyjadřování můžeme 

pozorovat i u ženských postav: 

«HEBECTA (cMeemC51). {li! 3axomeJl! (Kputtum JlCe1tuxy). CJla6UK, CYKa, MenR 
3mom nuoop 3a cucbKy CX6amUJl! Cmoll, 6JlR, maKaJl!» 

«BTOPA5l . .H 6 cyo na me6R nooaM. ( Bopyz KpUttUm). Tbl elO ylp06UJla, 
6eobMa! Tbl! .H 3nalO! CYKa cmapaR! BeObMa! Tbl! Pe6enKa MoelO 
eouncm6ennOlO ylpo6UJla! Tbl! (llaoaem, nJlattem.)>> 

«llEPBA5l JKEHLaHHA. r06no mbl, a ne Mamb! TaKUM MamepRM MamKU 
naoo 8blpe3amb cpa3y.» ( str. ID) 

Můžeme říci, že v jazyce postav se odráží "stylistika" lidských reakcí nad 

rozpadajícím se životem, nesmyslným a zoufalým žitím, ve kterém není nic, jak 

94 Argot - proměnlivý soubor nespisovných až vulgárních výrazů, často přejatých z jiných jazyků. 
Slouží jako nástroj pro dorozumívání vrstvy lidí společensky izolovaných a má zůstat utajený pro 
ty, kdo nejsou příslušníky této vrstvy. 
95 Sociolekt - druh nespisovného jazyka související se společenskými rozdíly mezi jeho uživateli. 
Je to způsob znakového zpracování reality převzatý od rodičů nebo členů společnosti. 
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by mělo být. Sigarev transfonnoval "živý jazyk", smísil různé jazykové styly s 

negramotným jazykem ulice. 

«rOJIhIH (pacneltamOJl eUf.e od Hy 6ymblJlKY). qe, MaKcUM, B Kapmumu 
mnUJlbHi!M?» (str. 27) 

Nejčastějšími lexikálními prostředky jsou: hovorová a nespisovná ruština, 

vulgární, familiární výrazy, hrubé a sprosté nadávky. Kvůli omezenosti myšlení 

hrdinů dochází k častému opakování zažitých slov, slovních spojení a klišé. Cha

rakteristická je nekomunikativnost, pramenící z odcizení postav. Řada hrdinů ja

koby se teprve učila mluvit - po celou hru mlčí nebo mluví pouze jednoduchými 

větami. Nejčastěji se objevují nedořečené věty, zjišťující otázky, laxní odpovědi, 

věty zvolací a rozkazovací. Teprve na konci pronášejí hlavní aktéři monolog, 

v němž hledají sebe sama a schopnost promluvit. Typická je nedořečenost vět, 

vysoká expresivita lexiky, opakování a časté pauzy, mlčení a málomluvnost; po

stavy spíše impulzivně jednají než mluví a přemýšlejí. Jejich počínající obrozová

ní začíná znovu nabytou schopností promluvit. 

Lexikální složka dramatu je velmi zvláštní, protože je postavena na kon

frontaci různých stylistických a jazykových rovin, na míchání různých jazykových 

úrovní, poetického a nízkého, vážného a vtipného. Jedná se o "slovní hru", kdy se 

kultivovaná řeč setkává s nízkou, hrubou až vulgární lexikou. 

Volba stylu závisí na dramatické situaci, která se v daný okamžik odehrá

vá. Vždy je přítomno - dovolávání se Boha, hledání spásy v nebi, v tom vyšším, 

tam nahoře. V těchto případech se užívá slovní zásoba spojená s vysokým stylem: 

«OHA uděm Ha6Cmpelty no mpomyapy, aKKypamHo nepecmyna5l Jly:JICu. He uděm, 
a napum. TaKa5l 6CR JlěZKa5l, 603dyUlHa5l, H e3eMHa5l. O HA.» (str. 12) 

S vulgárními projevy postav se pojí i slovní zásoba, překračující hranice 

nonnativní lexiky. Do textu jsou vkládána hrubá slova, slovní spojení a vulgární 

nadávky. Tyto projevy negramotného jazyka ulice jsou většinou pronášeny se 

značnou dávkou expresivity a exaltovanosti: 

«llEPBAJI. OmcmaHb, UUlJlaBa!» 
«MAKCIfM IIoUlJla Ha tjJUZ, Kopocma.» 
«MAKCIfM CiJoXHU, mBapb!» 
«MAKCIfM. Omcocu!!!» (str. 11) 
«MAKCIfM (HezpoMKo). 0611oMaucR.» (str. 13) 
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«rOJI DC MAKCHMA. Tbl 'li!, 6JlUH?» (str. 16) 
«HEBECTA (Yflbl6aemc51). HUlUmRK. /(a6au "llpUMbl".» (str. 17) 
«HEBECTA. Cmou, m6apb!» (str. 18) 

3.7 Tématický okruh hry 

V každé ze svých her autor vyjímá jakýsi "kus života", miniaturní přľběh v 

odcizeném a maximalizovaném světě. Děj se točľ kolem zdánlivých banalit, 

z nichž poté plynou osudové události, které později nebude možno napravit. Již od 

začátku se ukazuje, že právě situace, které se zprvu jeví jako absurdnľ a komické, 

majľ pro postavy hry nedozľmé následky. Skrze ně vyplouvá na povrch tľživá sku

tečnost a ubohost jejich života. Vynořuje se ze zapadlých koutů špinavého města, 

kde se člověk ocitá na hranici osamění. 

Sigarev se nevyhýbá popisnému rozehrávánľ násilľ a sexu, s řadou drsných, 

naturalistických detailů v krátkých střídajľCÍch se scénách. Jeho technika připomľ

ná filmový střih, filmovou montáž sledu výjevů. Výstavba textu budľ dojem 

zkratkovitosti a nahuštěnosti. Ve hře je malý počet postav, pohybujľCÍch se ve 

specifickém prostoru, ve kterém rychle plynouCÍ čas jako by bránil v komunikaci. 

Komplikované vyjasňování pozic a záměrů mezi postavami vede nezadržitelně 

kjejich tragickému konci: 

... «KypcaHm omKpbleaem OKHO. 
MAKCHM .H He 6y~y 60JlblUe ..• 
CE,l(Off. He 6y~elUb, He 6y~elUb. 
KypcaHm omKpblfl OKHO. 
CE,l(Off. llo~HUMau. 
IIo()H5lflu MaKcUMa. BblmaJlKU6alOm e OKHO. 
MAKCHM lloJICllJlyucma ..• 
CE,l(Off. KypcaHm, eyKa! 
KYPCAHT. OH MHe 6 py6axy 6u,enuncR! 
Ceooií 6běm MaKcUMy no pyKe. EUfe Pa]. EUfe. EUfe. EUfe.» (str. 51) 

Funkce sexuálních scén: 

Sex se v tomto světě jeví jako jediná možnost komunikace mezi postava

mi. Sexuální akt slouží jako náhražka milostného aktu a naděje na lásku se ukazují 

být iluzí: 

«JKEHllJHHA. Hy, ~a6au, ~a6au. (Hazu6aemc51, 3a()upaem 106Ky.) 
IIapeHb paccmezueaem ULUpUHKy. IIpucmpau6aemc51 c3aou. Becb ()po:JICum. 
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)f{EHl1(HHA. He myaa •••. gi! nep6blU pll3, eu 6ozy. He myaa! 3u, mbl 'Ii!? Bci! 

'Imo /lU? /lapeHb omxoaum. 3acmi!zu6aem UlUpUHKy. 
)f{EHl1(HHA. Eblcmpo mbl. TaK u He non(lJl.» (str. 29) 

3.8 Postavy Plastelíny 

Počet postav v Sigarevových hrách bývá poměrně malý. Jeho hrdiny jsou li

dé ze dna společnosti, žijící na okraji velkých měst - na periferii (domy u hřbito

va) nebo v malých městech a zapadlých vesnicích. Můžeme nadneseně říci, že 

jsou to "lidé dna", kteří se ocitají v "krajních situacích". Charakteristika postav je 

strohá. Sigarev neodkrývá u svých hrdinů ani jejich narušenou psychiku a prostře

dím podmíněné chování, ani nepopisuje jejich fyzický vzhled. Při individualizaci 

vedlejších postav mnohdy vystačí se jménem, přezdívkou (<<rOllblU - Ceoou», 

«KypcaJ-tm») nebo s pouhým osobním zájmenem (<<H 60pyz 6uoum EE.»).96 Autor 

se soustřeďuje na detailní vykreslení mechanické činnosti postav. Toho, co v daný 

okamžik dělají, drží nebo nesou, či neustálé opakování jejich zažitých jazykových 

prostředků. Charakteristiky postav bývají obsaženy ve scénických poznámkách: 

Učitelka Ludmila Ivanovna: 

«Bxooum JIlOOMUJLG H6aHo6Ha, yt-lUmellbHulja pyCCKocO Jl3blKa. Ha Heu olluHHoe 
Kopwme60e nJlambe.» 
«IIoJl6JlJlemcJl JIlOOMUJla H6aH06Ha. OHa 6ce 6 mOM J/Ce KopUtme60M nJlambe.» 

Ředitel Oleg Petrovič: 

«3a cmOllOM cuoum oupeKmop - 6blCOKUU MyJ/CltUHa llem copOKa 6 KocmlOMe
mpOUKe.» 

Dotěrný soused: 

«MaKcUM cnycKaemCJl no llecmHUlje. Ha 6Cmpelty eMy uoem coceo - MyJ/CUK 6 
OltKax.» 

Nataša: 

«H3-3a yZlla OOMa 6bluma oe6yzuKa llem oeaoyamu.» 

Násilníci: 

« ... TaM cuoJlm o6a MyJ/CUKa llem mpuoyamu. OOUH pa30em no nOJlc. Bce ezo 
mellO yCbznaHo mamyup06KaMU. J{pycou 6 MaUKe. TOJ/Ce mamyupo6aHHblu.» 

Maximova babička: 

96 Pro snadnější orientaci v uvedených ukázkách jsou důležité údaje podtrženy. 
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«HanpomU6, Ha cmyJle, 6a6YUlxa MaKcUMa. MaKcUM cmoum 3a ee cnuHou.» (str. 

12 - 36) 

Kamarád Ljocha 

Při koncipování postavy Maximova jediného kamaráda Ljochy je zvýraz

něna závislost jednání slabocha na vnějších tlacích. Jeho přizpůsobivost zlu vypo

vídá však nejen o něm, ale také o příčinách jeho selhání, o stavu světa, který ho 

nutí kdykoliv zradit Maxima a připojit se k těm, kdo ho týrají. Je archetypem 

zrádce - jako Jidáš se Maxima zříká třikrát a třikrát ho zrazuje: 

«JIlO,IIMHJIA HBAHOBHA (JIexe). A mbl 'Iezo C 3mUM oóopMomOM 
C6R3bl6aelUbCR? C IlUM necellKa yJICe {)a61l0 cnema. A mbl-mo 'Iezo? lJmo 
peÓRm 60JlblUe Ilemy IlOpMQJlbllblX, 'Imo mbl C IlUM {)pyJlCUlUb? 
JIEXA . .Jl Ile {)pyJICy ••• » 
«JIEXA. He {)pyJICyR.» (str. 13) 
«IIAPEHh B KPACHOH KYPTKE. HaM ]JělUa 6cě paCCKa3QJl. KaK mbl eMy 6 
KUIlO npe{)JlazQJl ••• » (str. 25) 

Důležité je postavení Ljochy, který podléhá silnějším a stává se hračkou 

v jejich rukou. Žije jako ostatní slepě, bezcílně a parazituje na životech druhých, 

agresí čelí strachu ze smrti. V takovém prostředí člověk ztrácí lidské rysy, stává se 

z něj zvíře. Ničí ty zdánlivě "slabší", citlivější, kteří mají potřebu milovat a snít. 

Autor zdůrazňuje kontrast mezi přízemními, život ničícími, nemyslivými a 

slepými typy, řídícími se živočišnými instinkty (dali by se označit jako "lidé ze

mě") a mezi typy, kteří nechtějí žít s očima přikovanýma k zemi, ale touží vzhléd

nout vzhůru, povznést se k nebi, zachránit duši (označme je pracovně jako "lidé 

nebe"). Snad by bylo třeba poznamenat, že "země" není nic špatného, že je tradič

ně chápána jako základ života jako jeho dárkyně (jde o jeden z nejznámějších rus

kých archetypů). 

3.9 Maxim 

Hlavního hrdinu hry od začátku obestírá tajemství. Je to dospívající čtrnác

tiletý sirotek, který žije jen s babičkou. Popis jeho zevnějšku či jiné charakteris

tické detaily chybí. Zato se stále vracejí scény, které Maxima zachycují při mode

lování plastelínových figurek. Jsou pro něho únikem ze zlého světa dospělých, 

který ho stahuje dolů. Vláčí ho špínou a trestá za tušenou nepoddajnost a jinakost. 
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Kdykoli mu někdo ublíží, noří se do svého" virtuálního" světa, kde nachází zapo

mnění. Svůj svět se marně pokouší oživit pomocí dodržování pracovních postupů, 

které nabývají podoby rituálu: 

« .. . Ezo pyKU Jlermm U3 nJlacmwzww ttmo-mo OtteHb Cmpa1ll-lOe. 3aKOHttU6, OH 

nOMeUfaem 3mO c60e cmpaHHoe c030aHue 6 mapeJlKy C zp513Ho-6eJlou KaUleU. 
IIomoM ottUUfaem om UlllaKa C6UHl{06ble nJlaCmUHbl om aKKyMyJl51mOpa, 
nocmyKU6a5l UMU no KpalO Kpoeamu. IIomoM JlOMaem nJlaCmUl-lbl u cKllaobl6aem 

UX 6 CK060pOOy. IIpwlOcum nJlUmKy c ZOJlOU cnupaJZblO. Cmaeum CK060poOy Ha 
nJlumK)'. BKJllOttaem. Eepem mapeJlKy, mpozaem pyKOU eě coOep:JICUMoe. OHO 
m6epooe, KaK KaMeHb. OH 6blcKpe6aem nJlaCmWZUH ... » (str. 7) 

3.10 Maximovy stavy tísně 

Maxima nepronásledují jen zlí lidé, ale i jeho vlastní tělo a mysl. Přepadáva

jí ho prudké bolesti hlavy, náhlé krvácení z nosu a záhadné halucinace. Ve bdělém 

stavu se k němu ze tmy vynořuje jeho mrtvý spolužák - Spira. Volá ze záhrobí a 

láká ho k sobě, ale v zápětí se opět rozplývá v temnotě. Maxim vše snáší 

s naprostou pokorou a odevzdaností. Nikomu se se svým trápením nesvěřuje, ani 

Spirovi: 

«rOJlOC 3A ErO CIIHHOH. MaRc ... 
MaKcUM o60pal-tU6aemC51. 
B KaJZumKe oemcKozo caouKa cmoum MaJZbl-tUK. 

MAJlh([HK. llolUJlu ... < ... > 
MaKcUM oeJlaem HeCKOJlbKO Ula206 6 ezo cmopoHy. OCmaHa6JlU6aemC51. 
MAKCHM H nomOM, Cnupa ... » (str. 19) 

Všechny scény tohoto typu vypovídají o problémech společnosti, které po

znamenávají životy každého jedince a rozvracejí jeho psychiku. Citlivější povahy 

strádají nemožností navázat mezilidský vztah a stále tíživějším pocitem osamoce

nosti a nerealizovatelnosti niterních snů. Právě těmto postavám dává dramatik 

hlubší rozměr a využívá jich jako zrcadel, rozpadajících se mezilidských vztahů. 

Maxim je křehká lidská bytost, která strádá, ale o svém trápení mlčí; neventilova

ná traumata se ukládají do podvědomí, které se brání přenosem problémů do 

smyslových přeludů, které jsou "hrou trýzněného podvědomí".97 Pokoj se mění 

v hrobku, v níž se ozývá volání ze záhrobí: 

97 Tato technika připomíná proslulé "mozkohry" Andreje Bělého. 
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«KOMl-lama cmal-lOeUmC51 ecě Mel-lbUle U Mel-lbUle. H eom 3mo y:JICe l-le KOMl-lama, a 
MClllel-lbKCl5l UlKamyflKa, C 06umblMu lJepl-lOU Mamepueu Cmel-lKaMU. 3mo y:JICe l-le 
KOMl-lama - 3mo zp06. MaKcUM KpUlJUm ... » (str. 31) 

3.11 Role žen 

Ženy a jejich vliv na Maximův osud se rozprostírá v celém přľběhu. Ženy 

jsou ty, kdo určujľ směr jeho života. Vše začíná tím, že mu přeběhne přes cestu 

černá kočičľ dáma, která se za nľm otáčí, ale neusmívá se. Symbol černé kočky

démona 98 je předzvěstľ Maximova tragického osudu. On však ještě nic netušľ: 

«MaKcUM uÓem e ÓpyzylO cmopol-ly. EMy óopozy nepe6ezaem lJěpl-lCl5l KOUlKa. 
< ... > 
MaKcUM 02JlJlÓbleaemCJl. Yflbl 6aemcJl. H3 meMl-lOmbl óeyMJl ZOpJlUJUMU 
l-leMUzalOtyUMU 2Jla3aMU CMompum KOUlKa. He yflb16aemcJl.» (str. 17) 

Krutou ženou, která rozhoduje o Maximově životě, je učitelka Ludmila 

lvanovna. Ta z něho udělá psance, protože zbil jejľho synovce-zloděje. Pohlcena 

touhou po pomstě, slľdľ za Maximem jako černý stľn, až ho nakonec dožene a po

hltí. Zasloužľ se o jeho vyloučení ze školy a s potěšenľm nad nľm vyřkne ortel 

smrti: 

«JIlO/(MHJIA HBAHOBHA. MOJ/Cem, npu6blOm ua yJluu,e CKopee, oa u BCI!. 
Xomb OOUUM zaooM ua 3eMJle MeUbUle 6yoem.» 

«JIlO/(MHJIA HBAHOBHA. Bom Mep3aBeu,! TaKUX pacCmpeJlUBamb cpa3V! B 
ympo6e Mamepu eUl,e! Kmo UX mOJlbKO maKUX pOJ/Caem!» (str. 22) 

V Ludmile lvanovně se soustřeďujľ ty nejhoršľ lidské vlastnosti. Je to zlá, 

krutá a mstivá žena bez špetky mateřského citu, schopná říci: «TaKux 

paccmpeflueamb cpmy! B ymp06e Mamepu eUJe!» Proto nemá slitovánľ ani 

s dospľvajícľm chlapcem. Dokáže přihlľžet nespravedlnosti páchané na dľtěti, při

jmout úplatek, a hlavně vykonat nemilosrdnou pomstu: 

«JIEXA. Facu neouKa! BCJl KOMnal-lUJl ópy:JICl-lO npUl-lJlflaCb nUl-lamb 

MaKcUMa. < ... > 
H3 UlKOflbl eblUlfla JIlOÓMUfla Heal-loel-la. CMompum. Yflb16aemcJl.» (str. 26) 
«MATh JIĚXH. Bbl yJ/C mozoa JII!Uly-mo ue ynoMuuaume, JIIOOMUJla 

HBauoBua. A Jl BaM a60ueMeum B 6acceuu COeJlalO. H maM 3aBeoylO. < ... > 

98 Kočičí oči, jako většina očí dravců, které se přizpůsobují tmě a odrážejí světlo, byly chápány 
jako plamenné oči ďábla. Proto byla kočka spojována se smyslností a krutostí. Dodnes je živá 
pověra, že černá kočka, která člověku přeběhne přes cestu, je zlým znamením. 
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JIlO,l(MHJIA HBAHOBHA. Mne ó mozoa u flJleMRUly aóoneMenm. BMecme Ó 
xoOwzu.» 

«MATb JIĚXH. A 3mozo Z01-lUme K '1epmRM coóa'lUM B UlelO. JIez'Ie OblUtamb 
Cpa:Jy cmanem. HUlb, BblUCKaJlCR mym. Cupoma Ka:JanCKaR. DOna Bom maKaR 
óJlOxa 3aBeOemcR u BCex meppopU3upyem. 
JIlO,l(MHJIA HBAHOBHA. Hy, C nUM-mo Bonpoc peUlennblU.» (str. 22) 

Maxim se stává obětí lidí a okolností. Jsou to ještě lidé? Nebo jen lůza a 

krutost sama, která na sebe bere jen lidskou podobu. Špinavý svět dospělých se 

před Maximem předvádí a nakrucuje ve své obludné kráse, a tím ho zdárně hněte 

k obrazu svému. "Osud" jako by neznal míru, každé náhodné setkání končí tím, že 

se stává nevinnou obětí surových lidí. Hrdina se dostává do složitých situací, které 

často vyprovokují domněle křehká stvoření - ženy. Ony jsou ty, které Maxima 

vtahují do sexuálního světa dospělých. Tak je tomu ve scénách setkání s "nevěs

tou" a se ženou na stadionu: 

«HEBECTA. J(aBau, MaKcuK, yeoeM C moóou, XO'leUlb? H óyoy JlIOÓUmb meóR, 
MaKcuK. 3naeUlb, KaKue y MenR zpyou? (CMeemol). Bom nompozau •••. 
(Cx6amWta MaKcUMa 3a pyKy, npuJ/CUMaem eě K C60eu zpyOu). H xO'ly meóR, 
MaKcuK. H yme BCR MOKpaR.» (str. 18) 

«}[(EHlI{HHA. I(ellyu, zaOl (TbFlem ezo llUlJOM 6 p6aHble mpycbl). IIeJ1yU. zaOl 
I(eJ1yu, eCJlU JlIOÓUUlbl MaKCUMa p6ěm np5lMO Ha Heě. )J{eHU/UHa OmmaJlKU6aem 
ezo.MaKCUM flJlmumC51. H3 Hoca y Hezo uOěm Kp06b.» (str. 31) 

Tečku za celým Maximovým neutěšeným osudem dělá nenápadná ženská 

postava Nataši (Natacha), která chlapce vydává napospas děsivému ponížení. Jako 

vábnička přiláká bez jakýchkoliv výčitek svědomí oběť do spárů sexuálních devi

antů. Dovede Maxima a Ljochu do bytu násilníků, zamkne a klíč k jedinému vý

chodu z tohoto pekla schová u sebe. A pak lhostejně, jakoby se nic nestalo, popíjí 

v kuchyni pivo: 

«HATAXA. JIaono. Pa36JleKaUmecb. YUlJla Ha KyxHlO. Cella y OKl-Ia Ha ma6ypem. 
K06blp51em KpacKy Ha noOOKOHHUKe. Jhěm nU60.» (str. 41) 

Sama se sice násilí nedopustí, ale přesto je spoluvinicí zločinu. Natašiny 

reakce na páchané násilí, dávají tušit narušenou psychiku - jsou histerické a sadis

tické: 

«Hamaxa ucmepUtteCKu CMeemC51. ,l(oll6um llaOoHblO no noOoKoHHury.» (str. 42) 
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Pro ženské postavy Sigareva je velmi důležitá láska. Proto kladou svým 

mužským protějškům věčně stejné otázky: "Jsem krásná? Miluješ mě? Vezmeš si 

mě?" I lživou odpověď přijímají jako projev náklonnosti: 

«)[{EHmJfHA. Jl KpaCU6aJl? 
llAP EHh. Kpacu6aR ... 
)[{EHmJfHA. JIIOÓUlUb MeIlR? 
llAP EHh. JIIOÓJlIO .•. 
)[{EHmJfHA. Jl meóR mOJ/Ce. TeóR KaK 306ym? 
llAPEHh. ,l(UMa ..•. lloJ/CMyucma ... 
)[{EHmJfHA. }/(ellulUbcR lIa Mile? 
IIAPEHh. }/(ellIOCb. lloJ/CMyucma ... » (str. 28-29) 

Ženy zde vystupují jako prostředek pro uspokojení nízkých potřeb muže, 

jako zdegenerované bezmocné oběti, které ztratily důvěru samy v sebe. Zhřešily, a 

proto ztrácejí právo na spasení. Ony samy cítí, že nemají právo na úctu ani štěstí, 

což se jeví jako pramen každodenního násilí v tomto světě. Ze ženských osudů je 

cítit tragika bezvýchodnosti života bez opory a ochrany. Jejich volání o pomoc 

mívá znaky agrese, vynucované náhražky lásky, která odpuzuje. Tak je tomu i 

v následující epizodě Plastelíny: 

«)[{EHmJfHA. lleJlVu, zaOl (Twtem ezo JlUUOM e peaHble mpycbz). [JeJlyu, zaol 
[JeJlyu, eCJlU Jl106UlUbl 
MaKcUMa peem np5lMO Ha Hee. 
)[{eHUfuHa ommaJtKueaem ezo. 
MaKCUM fl5lmumCJl. Jf3 Hoca y Hezo UGem Kp06b. 
)[{EHmJfHA.3aq~? 

MAKCJfM CaMO Y MeIlR ... 
)[{EHmJfHA. 3aq~ mbl? ,l(ypa«. EOJlbllO J/Ce. ,l(ypaK. 
MaKCUM cnycKaemCJl eHU3 np5lMO no CKaMeUKaM. 
)[{EHmJfHA. ,l(ypaK. EOJlbllO J/Ce. ,l(ypaK. EOJlbllO J/Ce. ,l(ypaK. EOJlbllO J/Ce ... 
MaKCUM 6e:JICum. 
JKEHmJfHA. ,l(ypaK .•. (IIoGHUMaem C ce65l He nepeeapeHHblU KVCOK xJle6a. 
Cyem e pom ). ,l(ypa« . .. » (str. 31) 

3.12 Znásilnění 

Plastelína vrcholí šokující scénou znásilnění. Samo znásilnění se neodehrá

vá na scéně, nýbrž za scénou. Autor se spoléhá pouze na sluchové vjemy diváka, 

k němuž doléhá křik trýznitelů a jejich obětí. Je to přesný kalkul- divák je otřesen 

už jen tím, co slyší a co si nechtěně převádí do vizuální podoby: 
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«rOJIOC rOJIOro. lllmaHUluu, AneKceií, cnycmu. 
rOJIOC JIEXH. lloJICanyiícma, oRoeHbKu .•. 
rOJIOC rOJIOro. lllmaHbl cnycmu. 
rOJIOC JIEXH. J(RoeHbKu MUJleHbKUe, nOJICanyiícma! MaMO'lKa! Oií. 
MaMO'lKa! 
rOJIOC rOJIOro. He oepzaiícR, cyKa! 
rOJIOC JIEXH. lloJICanyiícma, oRoeHbKu pooHeHbKue! Y MellR MaMa 
oupeKmop 6acceiíHa! OHa BaM oeHez oacm! lloJICanyiícma! MaMO'lKa! 
A/aMO'lKa!A/aMO'lKa!! 
HATAXA. 3amKHu ezo, 6JlR! 
rOJIOC rOJIOro. OmBanu, mBapb! Tbl 'li!, cyKa, a?! He oepzaiícR, 
cKa3an!< ... > 
rOJIOC JIEXH. IlO)J(A]JYiÍCTA!!! (Kpullum, flJlattem) ... » (str. 41-42) 

Když oba chlapci vyjdou na ulici, začíná se z nebe na jejich hlavy snášet 

"křišťálový déšt"'. Přináší sebou katarzi drastického příběhu - tiší jejich bolest, 

ponížení a smývá stopy obludného zločinu, který byl na nich spáchán: 

«HOllb. JIběm OO:JICOb. MaKcUM u JIěxa uoym no nycmoií yJlul1e. JIěxa llymb 
6nepeou. MOJlllam.» (str. 42) 

3.13 Dobro ve světě zla 

Ve hře vystupují pouze dvě postavy, které mohou prosvětlit staronovou "říši 

tmy paprskem světla".99 Tou prvníje Maximova babička, která svého vnuka milu

je, zná ho a záleží jí na něm. To ona hoří jako plamínek v jeho temném životě. 

Bohužel je už slabá na to, aby ho dokázala zadržet a přivést na správnou cestu. 

Přesto mu stačila naznačit, že svět, po němž touží, je svět lásky. Třeba jen tím, že 

pro něj měla láskyplná slova a byla vždy na jeho straně: 

«EAEYillKA. llorU!My JIC OH nooOHOK? XopOUluií OH. OH MHe ymKy 6b16aem, 
Kozoa CJUlzy. H y6epem. H cKynbnmypbl U3 nnaCmUJlUHy nenum.» (str. 22-23) 

Druhou ženskou postavou, která se Maximovi snažila pomoci byla neznámá 

ve frontě na tržišti. Její chování mu připadá nepochopitelné, protože jedná jinak, 

než ostatní ženy. Neztratila schopnost naslouchat jiným, vžívat se do jejich situa

ce, soucítit s nimi, podat jim pomocnou ruku. Jenomže Maxim už nedokáže rozli

šit, co je dobré a špatné, a proto se k ní chová hrubě. Už si zvykl, že musí bojovat 

proti všem. Zkušenost ho naučila, že je lepší nikomu nevěřit: 

99 V dramatech A. Ostrovského (zejména v jeho Bouři) je také dobro reprezentováno ženskou 
postavou; na tuto skutečnost poukázal již N. Dobroljubov ve stati "Paprsek světla v říši tmy". 
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« ... MaKcUM OmKpbZJl ZllGSa. CMompum l-ta ;)ICel-tUjUl-ty. 

JKEHmHHA. JlY'llue, CblHOIfRa? 
MaKCUM Kueaem. 

JKEHmHHA. 3mo y me6R om oyxombl. ,l(ylUllO maM. Hapooy M1l020. A U(ac 

nOObllUll.Il u JlY'llue. 
MaKcUM ecmaem. < ... > 
MAKCHM qe me Ilaoo, a?! 
JKel-tUjul-ta oneUlUlla. 

MAKCHM (KpR~RT). Omcmallb om MelUl, nOlUlJla! qe me Ilaoo?! IIupo:»celll<y 

C601O?! Ha! (JJocmaJl nupO;)ICl-toe, KUl-tyJl e ;)ICel-tU{.ul-ty). ,l(ocmll.llu 6bl MellR y:»ce 

6ce, CyKU! IIoUlJlU 6bl 6ce! }[(u6ume! CyKU! 
II06e;)ICaJl. JKel-tUjul-ta 2Jl5l0Um eMy eCJleo. Ha Jlulje y l-tee l-teooyMel-tUe.» (str. 46-

47) 

3.14 Obrana nebo msta? 

Scéna z tržiště ukazuje, že Maxim se mstí všem, jimiž se cítí ohrožen. Jeho 

msty však připomínají spíše zoufalou obranu lidského mláděte, které se ze strachu 

postavilo proti nemilosrdným tesákům velkých šelem. Naučil se bránit proti vý

padům okolního krutého světa. Tím se mu ovšem začíná podobat. Ve světě, kde 

vyhrává nenávist a násilí, se i zápas proti zlu může změnit v nástroj zla. Okolní 

krutý svět modeluje nezletilého jedince jako plastelínovou figurku, vtiskuje mu 

vlastní krutou podobu. Tento svůj základní motiv obehrává Sigarev v epizodě 

s učitelkou: 

«MAKCHM J(a lly:»Clla olla Mile. }[(a6a. qJlell U3 nnacmUJlUlla CJle1l.1l1O 00 

KOJlella u nycKau paoyemCR.» (str. 14) 
«CxeamUlla e20, pa3eepl-tyJla. II06Jleol-teJla. 
JIexa mO;)ICe n06Jleol-teJl. 

MaKcUM yJlbz6aemc5l. JJep;)ICum, npucmaeue K UlUpUl-tKe, OcpOMl-tbZU 

11JlaCmUllUl-tOebZU I.lJlel-t. EJlecm5lUjuu u Ol.fel-tb noxo;)ICuu l-ta l-tacm05lUjuu.» (str. 21) 

Podruhé s ním pracuje v epizodě s dotěrným sousedem: 

«MaKcUM cnycmUllC5l el-tU3. Ha6paJl U3 nOl.fmOebZX 5lUjUKoe 2a3em. IIool-t5lJlc5l no 

Jlecml-tulje. IIoooUleJl K oeepu, K)Joa 3aUleJl coceo. HamOJlKaJl 2GSem 3a Oeepl-ty1O 
pyl.fKy. HaUlapUll e KapMal-te cnUl.fK)J. lliepKl-tyJl e10 06 nOJl. CnUl.fKa CJlOMGIlaCb. Ol-t 

OOcmaJl eUje OOl-ty. Cl-toea UlepKl-tyJl. CnUl.fKa 3a20peJlaCb. MaKCUM OaJl eu 

3al-t5lmbC5l, nomOM nOO;)ICe2 2a3embZ . .. » (str.28) 

Tento motiv kulminuje ve scéně znásilnění: 

« ... MaKcUM npUl-tUMaem 60UljOecKy1O n03y. CMompum l-ta ce010 pyKy. 

meJlKaem 3aMOK. 
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MaKCUM fle3em B KapJl.1aH Ó;)fCUHCOBKU. llblmaemc5l BblmaUjumb U3 He20 Kacmem. 
Tom He Bblfle3aem. 

JfBepb npuomKpblBaemC5l. B 06pa30BaBWeUC5l UjeRU nOKa3blBaemC5l 20flOBa 
KypcaHma. 

MaKcUM 6běm 20flOU p'VKOU. llonaóaem B KOC5lK. Eme pa3 6běm.» (str. 49) 

3.15 Zrcadlení 

Třikrát se ve hře opakuje také motiv zrcadlení. Na lesklých zrcadlících 

plochách se odráží Maximova tvář. Zrcadla zachycují její proměny. Jsou tak vel

ké, že se Maxim už nepoznává. Nejde však jen o Maxima. Sigarev jako by TIKal: 

"Pohleďme na sebe, jací vlastně jsme!" Pracuje s gogolovskými zrcadly, nastave

nými publiku, aby se mohlo poznat v cizích, zveličených a zakřivených zrcadlo

vých odrazech, které dokázala docenit a maximálně využít ruská moderna. Siga

rev chce, aby se (narozdíl od Maxima) divák poznal v odrazech, které mu staví 

před oči. Aby pochopil víc, než dokáže pochopit jeho hrdina, prchající před svou 

znetvořenou tváří: 

«MaKCUM CMompum Ha CKOBOpOÓy. B Heu cepa5l CBUH110Ba5l flyJICa, B Komopou 
ompaJICaemC5l E20 flU110 u flGMnOIJKa noó nomoflKoM, 3amOlJeHHa5l B 6eflblu 

nllapOH.» (str. 7) 
«MaKcUM ocmaHaBflUBaemC5l HanpomUB 3epKaJW. CMompum. BÓpy2 CKamepmb 
naÓaem Ha nOfl. MaKCUM BUÓum B 3epKaJle CBoe flU110. YÓUBfleHHO 

paCCMampUBaem e2o, CflOBHO BUóum B nepBblUpa3.» (str. 7 - 8) 

3.16 Konec snů 

V Plastelíně je realita snímána z jediného úhlu pohledu, ze zorného úhlu 

čtrnáctiletého chlapce. Maxim tento krutý svět jeho dětství nehodnotí, vlastně ho 

ani hodnotit nemůže, protože od něho nemá odstup, ani racionální nadhled. Ne

klade si otázky, které Sigarev klade divákovi. Maxim všechno přijímá jako něco 

daného. Neví ještě, že by mohl být život jiný. Začíná to tušit v okamžicích, kdy se 

zjevuje ONA, dívka, o které Maxim nic neví. Čirou náhodou ji potkává na ulici. 

Vidí v ní ztělesnění čistoty, něžnosti a krásy. Vzhlíží k ní jako ke světici. Mlčky ji 

pozoruje. Uvědomuje si, že je pro něho nedosažitelná a vzdálená. Vidí v ní andě

la, který slétl z nebe. Tají dech, aby zastavil čas. Autorské komentáře, tlumočené 

hlasem Spiry, zachycují Maximovo vidění: 

«H BÓPY2 BuÓum EE. 
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OHA uiJěm l-taBcmpelLy no mpomyapy, aKKypamHo nepecmyna5l Jly;)ICu. He uiJěm, a 
napum. TaKa5l BCJl Jlě2KaJl, B03iJyumaJl, He3eMHaJl. OHA. 
MaKCUM cmoum, KaK 3aBOpO;)ICeHHbl"u. Owompum. 
OHA CBopalLuBaem 3a y20Jl u UClLe3aem.» (str. 12) 

Ukazuje se však, že i tento nebeský svět je pouhou iluzí, že nemá oporu 

v reálném světě. Maxim zjistí, že i ONA je součástí té vševládnoucí temnoty 

("čemuchy"), která pohltí jeho sen. Maximovi se zhroutí jeho virtuální svět a plas

telínové figurky ztrácejí smysl. 

V průběhu hry dojde k významné metamorfóze hrdinky. Anděl s čistou 

duší se ukazuje být slizkým, úlisným, výsměšným hadem, rozsévajícím jedovaté 

zlo. Andělská maska skrývá prohnilou duši. Vybavují se biblické reminiscence -

had-pokušitel, had-svůdce. Na motivu proměny reálné postavy v symbol zla stojí 

symbolika Plastelíny. Charaktery sktyté pod maskami se zjeví ve své nahotě. Ona 

je ztělesněním pragmatismu, touhy po věcech, narcismu a sobectví: 

«B03Jle JlOmKa C o6yeblO cmoum OHA. j{ep;)ICum B pyKax 6eJlble 60COHO;)ICKU Ha 
Ka6JlylLKe. K HEH noiJxoiJum KpaCUeaJl ;)ICeHUfUHa - EĚ Mamb. 
MaKcUM CMompum. 
OHA. Kynu, MaM. < ... > 
MATE. Heeem. 
OHA. Hy, MaM. 
MATE. Hem. (JIoUJ.Jla). < ... > 
TAHJl. /(ypa! FaJlbKe 6bl c60eu KynWla, a AUle Ile XOlleUlb! /(ypa! Hella6uJICy 

me6R! .H C OmgoM nouoy JlCUmb! A mbl C FaJlbKOU c60eu :JICU6U! /(ee Oypbl! 
(3anJlaKCllla ). 
Mamb BepHyJla 60COHO;)ICKU Ha npUJlaeOK. CxeamUJla Tamo 3a pyKy, nomaUfUJla. 
TAHH (nJlalLem, JlUlfO y Hee nepeKozueHo). He mpozau MeIlR, oypa! rbl Mile Ile 

Mamb 60JlbUle! Omnycmu! Omnycmu! /(ypa! /(ypa! llvpa! Xomb 6bl mbl 
yMepJla ... » (str.45) 

Maxim nakonec dospěje k prozření a zjistí, že jakékoliv štěstí a láska jsou 

v takovém světě odsouzeny k zániku. Nenašel sice vytouženou spřízněnou duši, 

ale přesto alespoň na okamžik pocítil lásku a pochopil, čeho se mu nedostává. 

3.17 Únik z reality 

Hrdina se snaží beznaděj svého života skrýt, pohřbít ji ve svém nitru. Ocitá 

se ve zvláštním rozpoložení - jeho mozek a psychika se bouří proti danému stavu 

světa, který ho hněte ke své podobě. Objevují se myšlenky na sebevraždu. 
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Rozhodující a dojemnou scénou je moment, kdy Maxim vybíhá po scho

dech, až na střechu jejich domu. Z kraje střechy se dívá dolů na hemžícÍ se lidské 

mraveniště. Shora vidí jen krutý svět, protože jiný nezná. Uvědomuje si, že všich

ni si žijí svůj vlastní život a jeho zoufalý život nikoho nezajímá. Nikdo se nedívá 

nahoru, kde on balancuje na hranici života a smrti. 

«MaKcUM 6b16pGJlC51 '-lepe3 OKHO Ha cepyJO UlupepHyJO KpblUly. IIoooUleJl K KpaJO. 
CMompum 6HU3. TaM nodo6Ho Mypa6b5lM KonOUlamC51 JlJOdu. Hoym no C60UM 

deJlaM u ona3db16aJOm. IIpu6emcm6yJOm dpyz dpyza u mym J/Ce npoUf,aTomc51. 
EpocaJOm 6 ypHbl cuzapemHble OKypKU u npoMaxu6aJOmC51. PaCCKa3b16aJOm dpyz 
opyzy aHeKdombl u CaMU J/Ce CMeJOmC51.< ... > Ho HUKmo U3 HUX He CMompum 

66epx. Tyda, zde maHyyJOm 6 He6e ZOJly6u. Tyda, zde pOJ/Cdaemc51 OOJ/COb. Tyda, 
zoe Ha CaMOM KPAIO cmoum MaKcUM.» (str. 47) 

Naprostou samotou a opuštěností čtrnáctiletého chlapce, kterého ovinula a 

pohltila surová "chobotnice" nemilosrdného světa, končí příběh, který zanechal na 

jeho těle stopy prožitých deziluzí - « ... CU3ble n5tmHa om 6eJlblX myfjJeJleK 

He6ecmbl ... » (str. 20) 

Konec hry uzavírá černá tma, ve které zraněný a znásilněný Maxim nevy

hnutelně nachází smrt, vykonanou brutální rukou zločinců. Vítězí tedy temnota. 

«MaKcUM cMompum 61tU3. Y nodbe3da cmoum OHA. 3aopGJla ZOJl06y K6epxy. Y 
HEE Ha HOZax 6eJlble 60COHOJ/CKU Ha Ka6JlylJKe. OHA deMoHcmpupyem ux 

MaKcUMy. YJlbl 6aemc51. Ee336ylJHO CMeemC51. IIoKa3b16aem 5l3blK. IIpunodHUMaem 
flJlambe u 2Jlaoum ce651 no Hoze. IIpo6odum pyKoií MeJ/Coy HOZ, no zpydu. 

H36U6aemC51. CHo6a cMeěmc51. IIomoM 6dpyz pa360pa'-lU6aemC51 u y6ezaem. 

Hemy HUKOZO 6HU3y. IIycmo. 

MaKcUM 3aKpb16aem Z!la3a. 

TeMHo.» (str. 5l) 

3.18 Cíle hry 

Vasilij Sigarev napsal hru o dospívání v nemocném a surovém městě, od

rážející bolest a násilí. Hra zobrazuje drsný příběh postavy Maxima, vytvářející si 

svůj vlastní virtuální svět z plastelíny. Začíná zážitkem sebevraždy, kulminuje 

znásilněním, a poté jeho násilnou vraždou. Ve hře vyplouvá na povrch násilí, kru

tost a osamocenost hlavního hrdiny, která vyvrcholí v tragickém vyloučení ze 

společnosti. Nevyzrálý jedinec se ocitá pod tlakem negativních vlivů společnosti a 

snaží se jim od začátku bránit, ale veškeré jeho snahy jsou marné. Naopak se 
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svým jednáním začleňuje do vrstvy jedinců, kteří v něm samotném vyvolávali 

odpor a despekt. 

Ve hře můžeme najít tři dimenze. První, kterou představuje skutečný reál

ný svět bez lásky a citovosti. Druhou dimenzí je virtuální svět plastelínových figu

rek, ve kterém hrdina nachází zapomnění a modeluje si jej jako ideální galaxii. 

Třetí - svět záhrobí, který si vytváří Maximova trýzněná psychika. Mozek jakoby 

celou tu dobu tušil, že chlapcův osud ho dovede jen k jedinému konci, a ten bude 

tragický. V závěru hry se všechny tyto roviny slévají a zůstává jen temnota, která 

zabíjí a nenachází slitování ani s nevinným dítětem. 

Sigarev svou hru neukončuje, nedává konečná řešení, z důvodu nemožnos

ti a neschopnosti postav dosáhnout závěrečného osvobození se ze společenských 

konvencí a daného prostředí. Definitivní závěr není pro postavy ani pro nás, divá

ky, či čtenáře nutný. O osudu těchto lidí je rozhodnuto již dříve, pouhým jejich 

vstupem do uzavřené skupiny a prostředí, kde se jejich identita ztrácí v realitě 

všedního dne, pohlceném konzumem současného světa, z něhož není úniku. 

74 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

4. Závěr 

Diplomová práce je výsledkem přemýšlení nad neuzavřenou a mnoho ještě 

slibující tvorbou představitele "nového dramatu" - Vasilije Sigareva. Jeho hry 

provokují, vyvolávají zvídavost, nutí hledat odpověď na otázku po autorově zá

měru a cíli jeho děl. Hledání odpovědi komplikoval fakt, že informací je málo a 

jsou špatně dostupné. Psaní práce se někdy proměňovalo ve zdlouhavé skládání 

střípků a pokusů vytvořit z nich alespoň relativně ucelený obraz. Pomáhalo však 

hledání souvislostí jeho děl s novými díly autorů jeho generace, vymezení místa 

"nové dramatiky" a "nového divadla" v širším kulturním kontextu. A také odlišení 

vnímání ruského "drsného" dramatu od západoevropské tradice "coolness drama

tiky". Touto oklikou jsem se snažila dobrat k důvodům, které udělaly z mladého 

debutanta velkou osobnost světového divadla. Zůstává však otázkou, zda dnešní 

"móda na Sigareva" bude mít trvalejší životnost. 

Na základě analýzy Plastelíny jsem dospěla k závěru, že hlavní motivy je

ho děl a jejich dějové linie a charaktery, tematizují životní pocity a názory autoro

vy generace, která je také hlavním adresátem vznikajících textů. 

Analýza ukázala strategii Sigareva (a celé Koljadovy školy), zaměřenou 

nejen na prosazení "nového dramatu", ale také "nového divadla". Proto bylo třeba 

dotknout se alespoň některých inscenací, o nichž lze zjistit alespoň základní in

formace, a kritických reflexí Sigarevovy tvorby, která se někdy rozchází 

s výkladem jejich autora. Sledování ohlasů umožnilo dokázat, že autor (a celá 

"nová dramatika") dokázali upoutat nejen mladé a nejen ruské divadelní publikum 

zejména otevřeností (upřímností), s níž vypovídali o tom, co oni považovali za 

zásadní problémy přechodné (postsovětské) doby, a to na materiálu pro zahranič

ního diváka (a možná i diváka ruských metropolí) značně exotického - na materi

álu provinčního života v údobí existenčních nejistot, provázejících zavádění jiné

ho sociálního, ekonomického systému v ruských podmínkách a ruským způso

bem. 

Sigarev se soustřeďuje na konstruování vyhrocených situací specifické so

ciální a věkové skupiny, jež vegetuje v odosobněném prostředí zchudlých "okra-
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jových" periferií provinčních měst, které lze zahrnout do pojmů "spodina", "dno", 

"marginálové". Zde se pohybují dramatikovy nevyrovnané postavy s pokřivenými 

charaktery, na kterých se neblaze podepsala nejenom dědičnost (proces degenera

ce v určitých vrstvách společnosti), ale i podmínky nového života, které je vytěs

nily na sociální i mravní periferii a strhávaly ke kriminalitě a narkomanii. Výsled

kem je obraz světa, založeného na osobním prospěchu, egoismu, násilí, nenávisti, 

které projevují tendenci stát se "normálním" způsobem života. Jakékoli projevy 

soucitu, milosrdenství, solidarity a lásky k druhému člověku jsou v tomto světě 

vnímány jako výstřednost, nenormálnost či bláhovost. 

Charakteristickým znakem Sigarevových her je budování kontrastů na 

různých úrovních textu. Autor propojuje temné stránky života ("černucha") 

s nadějí v možnost jejich překonání, přízemnost s hledáním vyššího smyslu živo

ta, naturalismus se sentimentalismem, "černuchu" s recidivami romantismu, prvky 

mravoličného naturalismu se sentimentalitou a melodramatičností. Často pracuje 

s kontrastními charaktery postava kontrastem mezi vnějším zdáním a niterným 

ustrojením. Jeho nejoblíbenějšími postavami jsou "špatní-hodní lidé", kteří ztratili 

iluze a propadli depresi. Je to omladina zahnaná do kouta, drobní provinilci, jimž 

hrozí kriminální budoucnost, osamělci, kterým přátelství nahrazují party. Sigarev 

rád hyperbolizuje - nadsazené zlo vyžaduje patetické vyjádření naděje. Proto je 

v jeho silně sociologizujících hrách hodně napětí, dramatičnosti a dynamiky, soci

ologická analýza přechází v reflexi mravního úpadku společnosti a její duchovní 

vyprázdněnosti. Vrací se k metodě "strhávání masek", za nimiž se skrývá skuteč

ná tvář člověka (zlo a podlost stejně jako zranitelnost a bolest). 

Sigarev tematizuje prosazující se trendy postmoderní (a posthumanistické) 

společnosti - ztrátu (nebo nemožnost) navázat ty nejpřirozenější mezilidské vzta

hy, vytlačování soucitu a lásky, ztrátu duchovních jistot. Právě proto, že si všímá 

nejsyrovějších stránek života, snaží se vyvážit pesimistické prognózy alespoň pří

slibem naděje. Za tu nejspolehlivější cestu k překonání krize hodnot považuje 

práci na sobě samém, tedy mravní sebezdokonalování člověka, jeho příKlon ke 

kultuře a hodnotám duchovním. Je to jistě paradox, ale východisko ze života ve 

sféře "černuchy" je spatřováno v duchovním vzkříšení hrdinů. 
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Nepochybně je jedním z těch, kteří promluvili ze scény hlasy svých hrdinů 

novým jazykem, v němž se často mísí fonnálně vydělená autorská řeč (zvláštní 

typ scénických poznámek, autorských komentářů a nadhledu odjinud) s řečí po

stav, plnou vulgarismů, nenonnativní a necenzurní lexiky, slangu a pokřivených 

slov, rozrušené syntaxe (logických vazeb řeči), neukončených vět, prázdných 

pauz. Je to však jazyk velice expresivní, kterému rozumí zejména mladé publi

kum. Očištění lexiky postav od nejhorších vulgarismů je zároveň znamením po

čátku jejich prosvětlení. 

Všechny tyto prostředky útočí na vědomí a svědomí diváka, kterého chce 

Sigarev vyburcovat z lhostejnosti a připomenout mu, jak mylná je jeho představa, 

že všechno je v pořádku. Záleží mu na budoucnosti Ruska a záchraně těch, koho 

lze ještě zachránit před definitivním propadem do světa kriminality nebo do smrti. 

Patří k těm, kdo výraznou měrou odtabuizovali ruskou divadelní scénu a přiblížili 

ji tomu, co se už prosadilo na Západě. Potřeba odlišit se, vede však Sigareva a 

jeho generaci k nadsazení rozdílů a retušování shod a podobností. Žijí v pocitu, že 

přišli s novým slovem, novým jazykem, novými postavami a novým poselstvím. 

Třebaže vychází ze skutečných příběhů (vlastních i těch, které se odehrály 

před jeho očima), postihuje jejich prostřednictvím podstatné znaky současnosti a 

vrací ruské kultuře pozornost k osudům "malých" a "zranitelných" lidí, hledají

cích naději na lásku. 
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5. Přílohy 

5.1 Fotoalbum Vasilije Sigareva 

V ASILIJ SIGAREV (* 1977) 
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5.2 Sigarevova první kniha «ITocTaBHTh!» 

Kniha vyšla v roce 2006 v Jekatěrinburgu. lOO 

onocTAa~Tb 

j 

100 V ediční řadě nakladatelství «Kopo8aKHu2u» s apelativním názvem «llocma8umb!» vyšly pro
zatím čtyři svazky, které obsahují hry představitelů "nového dramatu". V roce 2005 sv. 1 - Vasilije 
Sigareva; sv. 2 - Danila Privalova; sv. 3 - Maxima Kuročkina; v roce 2006, sv. 4 - Jurije Klavdije
va. 
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5.3 Knihy uralských dramatiků101 

APABEClm 

101 «MemeJ/b» (1999) je sborník her uralských autorů, napsaný na motivy děl A. S. Puškina. 
«Apa6ecKU» (1998), «PenemutjUJl» (2002), «TpaH3um» (2004), «HyJle60U KWloMemp» (2004), 
«Ece 6yoem XOpOUlO» (2005) jsou sborníky her mladých autorů z Koljadova kurzu Dramatiky. 
«KHu2a cyoe6» (2003) je sborník her mladých dramatiků, vítězů soutěže «E6pa3UJl-2003». Do
stupné z <http://kolyada.ur.rulbooksl> 
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5.4 Chronologický přehled díla V. Sigareva 

• Klíčová dírka (<< 3aMottllClJl cKea:»CUlla») - 1998; jednoaktovka vydaná ve 

sborníku «MaucKue ttmellU5l» a v časopise «YpaJlbCKUU CJleOOnblm». 

• Metelice (<<MemeJlb») - 1998; hra napsaná na motivy povídky A. S. Puški

na a v roce 1999 publikovaná ve stejnojmenném sborníku her uralských 

autorů. Téhož roku inscenována v Komorním divadle v Jekatěrinburgu. 

• Upírova rodina (<<CeMb51 eypOaJlaKoe») - 1999; drama o dvou jednáních, 

přeložené do němčiny, polštiny a vydané v časopise «YpaJl». Hra byla in

scenována v Nižním Tagilu, Omsku, Jekatěrinburgu, Dfe, Tobolku a dal

ších městech. 

• Černé mléko (<< lJeplloe MOJtOKO») - 1999; drama ve dvou jednáních, publi

kované v časopise «CoepeMellllafl opaMamypcU5l», NQ. 212001 a ve sborní

ku her uralských autorů «PenemUl1U51». Hra byla inscenována ve dvou di

vadlech v Moskvě (Divadle N. V. Gogola a Divadle U Nikitské brány) a 

v zahraničí např.: v divadle Royal Court (Londýn), v Divadle Gorkého 

(Berlín), v divadle Kolowrat (Praha). Hra byla přeložena do angličtiny, 

němčiny, finštiny a češtiny. 

• Plastelína (<<IIJlacmUJlull») - 2000; drama, uvedené v roce 2000 na Festi

valu mladé dramatiky v Ljubimovce (režie Kirill Serebrennikov). 

V prosinci získala ocenění Antibooker (v sekci «Tpu cecmpbl») a Debut (v 

sekci «J(paMamyp2U5l»). V roce 2000 byla publikována ve sborníku laureá

tů literární ceny Debut a v únoru 2001 byla představena na přehlídce rus

kých her ve Varšavě. V dubnu 2001 byla inscenována v Moskvě v Centru 

dramatiky a režie (režie Kirill Serebrennikov). Tato inscenace byla před

stavena na Světové divadelní olympiádě v Moskvě. V květnu 2001 vyšel 

francouzský překlad Pate a Modeler (vydavatelství Les Solitaires Intem

pestifs). Hra byla uvedena v projektu Zrcadlo: Východ-Západ (Miroire: 

Est - Ouest, překlad Máša Zonina). V roce 2002 Plastelína zvítězila na 

festivalu Nové drama a ještě téhož roku se objevila inscenace hry v diva

dle Royal Court v Londýně pod názvem The Plasticine (režie Dominik 

Kuk, Malá scéna) a získala prestižní britské ocenění Evening Standard pro 
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Nejslibnějšího dramatika roku. V červnu 2002 se představení zúčastnilo 

festivalu Bonner Biennale (přímý přenos televize ARTE). Hra byla dále 

uvedena: v divadle Royal Court (Londýn), na rozhlasové stanici BBC, 

v divadle Schauspiel Haus (Hamburg), v divadle DISK (režie Marián Am

sIer, Praha). Byla přeložena do angličtiny, němčiny, polštiny, srbštiny, fin

štiny, francouzštiny, dánštiny, švédštiny, holandštiny a češtiny. Plastelína 

vyšla rusky ve sborníku her uralských autorů «PenemUl/U5l» a v časopise 

«YpaJl», německy ve sborníku Theater Heute a polsky v publikaci Dialog. 

• «AzaccjJep» - 2000; drama. 

• «KuoHenwl2 nO-Ho6opyccKu, WlU 60J/COb MaJlUH06onuoJ/CaKo6blx» - 2001; 

komedie o dvou jednáních, na motivy povídky W P. Henryho Vůdce ru

dokoŽců. 

• «CPaHmoMHble 6oJlu» - 2001; jednoaktovka inscenovaná v divadle 

«CcjJepa». 

• Berušky se vracejí na zem (<<EOJ/CbU KOp06KU 6036paUja70mcJl Ha 3eMJl1O») 

- 2002; tragikomedie o dvou jednáních. Hra byla publikována v časopise 

«Co6peMeHHaJl opGMamyp2U5l» , N2.2/2003, ve sborníku «MaitcKue 

lfmeHU5l» a ve sborníku her uralských autorů «PenemUl/U5l». Byla insceno

vána v divadle «IIoo6aJl», «KGMeJlom» a přeložena do angličtiny a češtiny. 

• «ryněUlKa»; tragikomedie, inscenovaná v roce 2006 v divadle «Teamp 

BWlboe». 

• Detektor lži (<<jJemeKmop JlJ/Cu»); komedie o dvou jednáních. Hra byla in

scenována v moskevském divadle «CcjJepa», v Nižním Tagilu, Bolgogradu 

a Moskvě. V současné době připravuje rusistka T. Krčálová český překlad 

hry. 

• Láska u pivního pultu (<<f110606b y CJlU6H020 6olfKa»); jednoaktovka, in

scenovaná v Krasnojarsku. 

• Kulička (<<IlblUlKa»); tragédie podle stejnojmenné novely Guy de Mau

passanta (z roku 1880), inscenovaná v Moskvě a Nižním Tagilu. 

• Jáma (<<JIMa») - 2002; dokumentární hra, inscenovaná v Moskvě v rámci 

festivalu Dokumentární divadlo. 
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• Ruské loto (<<PyccKoe JlOmo»); komedie, inscenovaná ve městě Angarsk. 

• «IIapplOMep»; drama o dvou jednáních, napsané na zakázku divadla 

MCHAT Čechova podle stejnojmenného románu Das Parfum německého 

prozaika a dramatika P. Sueskinda (z roku 1949). 

• Vlček (<<BOllttOK») - 2006; drama o jednom dějství. 
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5.5 Rozhovor s Vasilijem Sigarevem 

V roce 2003 vyšel v ruském časopise «Kyllbmypa» rozhovor s mladým uralským 

dramatikem Vasilijem Sigarevem. Rozhovor vedla a zapsala Irina Alpatovová. 102 

• Vasiliji, napsal jste 15 her. O čem jsou a na jaká témata? 

Jsou to různé hry. Ale hlavním jejich tématem je člověk, jeho příběhy, utrpení, 

neštěstí a tak dále. Jsem jen vypravěč. Nejsemfilozof, moralista ani politik. Prostě 

jen vyprávím. Píšu komedie, groteskní i absurdní hry, zkrátka různé. 

• Snažíte se je protlačit na scénu? 

Je to nutné, protože jinak je divadla nikdy nenajdou. Ale jsem dost líný, proto se 

tomu věnuji jen málo. Ale je to potřeba a také to všem dramatikům doporučuji. 

Jinak ničeho nedocílí. 

• Řekněte nám, prosím, něco o rodičích, o vašem životě na Urale, v 

Horní Saldě ve Sverdlovské oblasti. Ovlivnilo vás toto období? 

V Horní Saldě jsem prožil 20 let. V rodině jsme byli tři bratři, já jsem prostřední. 

Matka pracovala na kuřecí farmě a otec ve fabrice. Zatím jsou všechny moje hry 

právě Z dětství - jsou to jakési dojmy, lidé a události. Možná, že mi to vystačí na 

celou mou tvorbu. Dnes už život není tak pestrý jako tehdy. 

• Kdy jste poprvé navštívil divadlo? Vzpomínáte si, co hráli? 

Poprvé jsem byl v divadle na premiéře své hry Metelice podle Puškinovy povídky. 

Tehdy jsem právě dokončil první ročník divadelního institutu. Nežjsem se dostal 

ke Koljadovi, přečetl jsem jedinou hru - Višňový sad. Ale možná, že právě nyní 

divadlo potřebuje podobnou panenskost a nevinnost. Je potřeba očistit ho od šab

lon, banalit a odpadů, které ho dusí. Všichni se o to snaží, každý po svém, ale ně

kdy je potřeba začít od nepopsaného listu papíru, protože pravda nemusí být vždy 

to, co za ni skutečně pokládáme. 

• Proč jste si vybral fakultu chemie a biochemie na pedagogickém insti

tutu v NižnÍm Tagilu? 

102 AJInaTOBa, H.: «Bnep6ble Jl nonaJl 6 meamp Ha npe.Mbepy C60eu nbeCbl». In: «KyJlbmypa», 
20031N!!. 42, c. ll. 
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Úplnou náhodou. Vracel jsem se z Permi, kde jsem chtěl jít na medicínu, ale ne

dostal jsem kolej. Vystoupil jsem v Tagilu a zeptal se, jestli tu není nějaká vysoká 

škola. Ukázali mi cestu, tak jsem tam šel a vzali mě. A o tři roky později jsem uvi

děl oznámení o přijímačkách na divadelní fakultu. Psali tam, že výuka je vedena 

podle programu Literárního institutu. Vždycky jsem chtěl studovat na Literárním 

institutu, a tak jsem si při odchodu vyzvedl dokumenty. A od té doby jsem se tam 

neukázal. 

• Nyní dokončujete Divadelní fakultu v Jekatěrinburgu, v Koljadově 

kurzu Dramatika. Co vám studium dalo? 

Stal jsem se spisovatelem. Možná. 

• O čem je vaše diplomová hra? 

To neřeknu. Nerad mluvím o nenapsaných hrách, o nenarozených dětech. 

• VasiIiji, vaše hra Plastelína se hraje v Londýně a v Moskvě. Řekněte 

nám, prosím, jaký jste měl dojem z těchto inscenací? Je možné je 

srovnávat? 

Anglické a naše divadlo jsou velmi rozdílné, proto je složité obě inscenace srov

návat. Tím spíš, že jsem v Londýně viděl i Černé mléko. Zde je potřeba porovná

vat divadelní školy, a to já neumím a nechci. 

• Černé mléko se hraje ve dvou divadlech v Moskvě. Jak na vás působi-

ly? A co si myslíte o dnešním životě ruské provincie? 

Je velmi potěšující, že se hned dvě divadla zajímají o mou hru. Ale mnohem důle

žitější je, že Moskva nakonec dokázala pohlédnout na provincii jinýma očima. 

Uznala, že ji nezná a nikdy ji ani znát nebude. Vždyť mnohem jednoduší je nic 

nevědět. O ničem nevím, a tak jsem spokojený - všechno je v pořádku. Ale tak to 

nejde, všechno se nás přece týká. 

• Jistě by bylo zajímavé seznámit se s koncepcí Plastelíny a Černého 

mléka. Převzal jste námět ze života? Co je to za železniční stanici 

v Černém mléce? 

Něco jsem si vymyslel a něco prostě logicky vyplynulo z toho, co jsem už znal. 

Jsou však detaily, které může vytvořit jen skutečný život. Nejsem bůh a nemohu 

vymyslet lidi. Mohu je jen zasadit do zvláštních situací. To je zákon, to je Sta-
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nislavskij, Čechov. Není důležité, jestli tato železniční stanice existuje, protože 

existují stovky podobných míst. 

• Přiznám se, že "obraz přirození" ve hře Plastelíně není zrovna moc 

všední. Přesněji řečeno - nic takového na scéně ještě nebylo: mužské 

přirození z plastelíny. Jak vás to napadlo? 

Tento příběh se opravdu stal. Vymodeloval jsem penis z plastelíny a poradil jsem 

bratrovi, aby ho ukázal jedné učitelce, aby přestala chodit na chlapecké záchody. 

Skončilo to tím, že ho vyhodili ze školy. Až potom jsem o tom začal přemýšlet a 

vidět v tom symbol protestu. 

• Nemohu si pomoci, ale mám pocit, že tenhle plastelínový artefakt, ač

koliv je scénicky velmi efektní, překročil hranice slušnosti tradiční 

ruské dramatiky. Jestli to půjde dál touto cestou, může vzniknout 

mnoho podobných "obrazů", a dokonce takových, které budou šoko

vat ještě víc. Co vás k tomu vedlo? Vždyt' fantazie si i bez podobných 

excesí může vymyslet nemálo jiných šokujících situací? Existují přece 

hranice, které by spisovatel neměl překračovat, má přece zodpověd

nost před divákem, zvláště před mládeží. 

Hranice umělce - to je jeho upřímnost a opravdovost. Je nutné umět si vytyčit 

hranice, hlavně ve lhaní, což mnozí neumějí. A jestliže morálka lže, pak to není 

morálka, ale jen maskované pokrytectví. K očištění je potřeba spatřit špínu a do

tknout se jí. 

• V Plastelíně je celá řada bezútěšných a krutých obrazů. O něčem ji

ném je Černé mléko, kde hrdinové procházejí cestu od vyvrhelů až k 

postavám s lidskou tváří. Když jste psal tyto hry, měl jste jinou náladu 

nebo se změnil váš pohled na svět? 

Jsou to zkrátka různé příběhy a bylo je třeba vyprávět po svém. Přesně tak, jak 

jsem je převyprávěl. 

• Píšete prózu? 

Dříve jsem ji psal, ale teď už ne. Moje próza, jsou moje scénické poznámky. Tam 

se realizuji jako prozaik. Zatím mi to stačí. 
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• V Londýně jste obdržel cenu Evening Standard Theatre Award. Co je 

to za cenu? Jaké jsou vaše dojmy z Londýna? Jak vás tam přivítali? 

Je to cena za britské divadelní inscenace. Obdrželi ji v různých letech Tom Stop

pard, Nikole Kidman, Vanessa Redgrave, Kevin Spacey a Mark Ravenhill. Z Rusů 

jen Jurij Ljubimov v roce 1983. Já jsem cenu přebíral od Toma Stopparda. A slo

va, která mi řekl při předání, pro mě znamenala víc než cena samotná. Co mi řekl, 

nebudu opakovat. Ze skromnosti. 

• Umíte anglicky? 

Náš školní systém angličtinu nenaučí, snažím se učit sám. 

• Musí být dramatik konfliktní člověk? 

Dramatik je především obyčejný člověk. A lidé mohou být různí. Důležité je být 

lidmi. 

• Na jaké slabice je přízvuk ve vašem příjmení? 

Na první. 

• Jak si představujete svou budoucnost? 

O budoucnosti je možné mluvit pouze takto: Chtělo by se ... A chtělo by se hodně. 

Čas ukáže. 

88 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

5.6 Vasilij Sigarev očima současníků 

Při jednom z interview vzpomíná režisér Kirill Serebrennikov na první se

tkání sV. Sigarevem: «llepeblu Cuzapee, Komopozo 5l y31-taJl, 6blJl 6blCOKUU u 

ucnyzaHHblu. EblJl muxuu. PaCmep5lHHblU u HaCmOpO;)fCeHHblu. EUfe l-tedaeHO, e 

)f(YKoeKe, ezo pyzanu 3a nbecy "llJlaCmUlluH". EMy CKa3anU, '-tmo da;)fCe 

dep;)fCamb e pyKax 3my nbecy npomueHO.» 103 

Dramatik N. Koljada vidí svého žáka takto: 

«Y Cuzapeea ceou ZOJlOC e dpaMamypzuu, OH He nOXO;)fC HU Ha KOZO. Bac5l 

nopa3UmeJlbHO '-tecmHblU XydO;)fCHUK. EMy ecezo 25 Jlem, y Hezo ece enepedu. Ceou 

ZJWeHble nbeCbl OH eUfe HanuUtem, He COMHeealOCb. A Kmo 6ecnOKOUmC5l, '-tmo y 

napH5l ZOJloea om ycnexoe 3aKpy;)fCUmC5l, mozo MOZy ycnoKoumb: Bac5l -

«KopeUtOK», OH U3 BepxHeu Candbl (3Haeme maKou 60Z0M 3a6blmblu ZOpOdOK, zde 

Kpau 3eMJlU, ;)fCU3HU?). TaK eom, maM ;)fCueym JllOdu, Komopblx "ebl6umb U3 

cedJla" Hu'-teM HeJlb35l. llpocmo HeJlb35l, da u ece.»104 

Teoretička umění I. Alpatovová o V. Sigarevovi: 105 

«B. Cuzapee meM u OmJlUlJaemC5l om ecex npOlJUX npedcmaeumeJleu "Hoeou 

dPaMbl", lJmo e nbecax ceoux He Mydpum u He JlyKaeum, npUlJeM eeCbMa ydalJHO 

6anaHcupyem Ha cmblKe CaMOZO omKpoeeHHOZO "6blma" u pOMal-tmUlJeCKOU 

rjJaHma3Uu. CaM ce65l oUfYUfaem paCCKa3lJUKOM UllU CKa30lJHUKOM, COlJUH5llOUfUM 

ucmopuu, Komopble enOJlHe MOZJlU npW(JllOlJUmbC5l e ;)fCU3HU.» 106 

103 Cepe6peHHHKoB, K.: «Iloom6epJ/CoeHue MucjJa». In: «Co6peMeHHa5l opaMamypzU5l», 2003/N!!. 
2, C. 2. 
104 Cit. podle Koljada, N.: «Ho6oe nOKOJ/eHue 6bI6upalOm». In: MaTBHeHKo, K.: «BpeM51 

H06ocmeu», 27.11.2002. Dostupné z: <http://www.vremya.ru/2002/219/1 0/2960 l.html> 
105 Alpatovová, !rina - zakončila v roce 1991 Státní institut divadelního umění (kurz N. 1. E1jaše) a 
obhájila kandidátskou práci v oboru teorie umění. Od roku 1993 působí jako divadelní dopisova
telka deníku «KYJ/bmypa». Její články vycházejí i v mnoha dalších časopisech a novinách. 
106 AmIaTOBa, J1.: «IlocJ/eoHuu mpaM6au». In: «KyJ/bmypa», 2003/N!!. 39. Dostupné z: 
<http://www.kultura-portal.ru/> 
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5.7 Fotografie z moskevského představení Plastelína 

Představení Plastelína v Centru dramatiky a režie (2001).107 

Kirill Serebrennikov (režisér) 

Andrej Kuzičov (Maxim) 

Sergej Muchin (Ljocha) 

Alexandra Konnikovová (Táňa) 

Jegor Cholodkov (Spira) 

Marina Golubová (babička Spiry) 

Vitalij Chajev (učitelka Ludmila Ivanovna, kriminálník Šedivý) 

Olga Chochlová (nevěsta, matka Spiry, matka Táni) 

Vladimir Pankov (matka Ljochy, ženich a kriminálník Kurzant) 

Dmitrij Uljanov (soused, ředitel Oleg Petrovič) 

Natálie Švecová (Nataša) 

107 Fotografie zachytil Michail Guterman. Dostupné z: 
<http://cdr.theatre.ru/performance/plasticine/photo4.html> 
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Dmitrij Uljanov (soused) 
Sergej Muchin (Ljocha) 

Andrej Kuzičov (Maxim) 
Vitalit Chajev (kriminálník Šedivý) 

Andrej Kuzičov (Maxim) 
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Vitalit Chajev (učitelka Ludmila lvanovna) 
Vladimir Pankov (matka Ljochy) 

Vladimir Pankov (matka Ljochy) 
Vitalit Chajev (učitelka Ludmila lvanovna) 
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Vitalit Chajev (učitelka Ludmila Ivanovna) 
Vladimir Pankov (matka Ljochy) 

Vitalit Chajev (učitelka Ludmila Ivanovna) 
Andrej Kuzičov (Maxim) 
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Alexandra Konnikovová (Táňa) 
Andrej Kuzičov (Maxim) 

Andrej Kuzičov (Maxim) 
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Sergej Muchin (Ljocha) 
Andrej Kuzičov (Maxim) 

Andrej Kuzičov (Maxim) 
Vladirnir Pankov (ženich) 
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Jegor Cholodkov (Spira) 
Andrej Kuzičov (Maxim) 

Alexandra Konnikovová (Táňa) 

Dmitrij Uljanov (ředitel Oleg Petrovič) 
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Andrej Kuzičov (Maxim) 
Dmitrij Uljanov (soused) 

Olga Chochlová (nevěsta) 
Andrej Kuzičev (Maxim) 

97 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

Natálie Švecová (Nataša) 
Andrej Kuzičov (Maxim) 

Natálie Švecová (Nataša) 
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Sergej Muchin (Ljocha) 
Dmitrij Uljanov (kriminálník Kurzant) 

Vitalit Chajev (kriminálník Šedivý) 

Alexandra Konnikovová (Táňa) 
Natálie Švecová (Nataša) 
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Jegor Cholodkov (Spira) 
Marina Golubová (babička Maxima) 

Alexandra Konnikovová (Táňa) 
Olga Chochlová (matka Táni) 
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5.8 Biografie Nikolaje Koljady 

Nikolaj Vladimirovič Koljada je dramatikem, režisérem, hercem a peda

gogem v jedné osobě. Je to člověk nesmírně činorodý a je považován za vůdčí 

osobnost současného ruského divadelního dění. Svou dramatickou tvorbou si do

kázal získal uznání nejenom v Rusku, ale i v řadě evropských zemí a v USA. 

V Rusku je přijímán rozporuplně. Jeho příznivci ho nazývají "novodobým Čecho

vem" a odpůrci "grafomanem" (napsal totiž více než devadesát her za dvacet let 

tvůrčího života).108 Sám se trochu žertem, trochu vážně nazývá "sluncem ruské 

dramatiky" . 

Nikolaj Koljada se narodil 4. prosince 1957 v Kazachstánu, ve vesnici Pres

nogorkovka v kustanajské oblasti. Jeho rodiče pracovali v sovchozu. V patnácti 

letech odjel z malé vesnice do Jekatěrinburgu (někdejšího Sverdovska), kde začal 

studovat na lekatěrinburském divadelním učilišti, v kurzu V. M. Nikolajeva. Po 

absolvování studia působil jeden rok v hereckém souboru lekatěrinburského aka

demického dramatického divadla. Svou hereckou kariéru však musel na dva roky 

přerušit kvůli povinné službě v jednotkách «YpBD». 109 Poté se opět vrátil 

k herectví, ale práce ho neuspokojovala a začal nadměrně pít; proto byl v roce 

1983 z divadla vyhozen. Několik dní po této události však obdržel zprávu o přijetí 

na dálkové studium do moskevského Literárního institutu A. M. Gorkého (do se

mináře prózy V. M. Šugajeva). Vše se obrátilo k lepšímu, Koljada přestal utíkat 

k alkoholu a začal psát povídky, které mu vycházely v tisku, a také režíroval. Stu

dium úspěšně zakončil v roce 1989 a ještě téhož roku byl přijat za člena Svazu 

spisovatelů SSSR, člena Literárního fondu RF a v roce 1990 se stal členem Svazu 

divadelních činitelů (<<C0103 meampaJlbNblX OeflmeJleu»). 

Koljada se už na studiích snažil psát hry, ale jeho učitel Vjačeslav Šugajev 

. b I /v v d·l rr 6. 110 Je ne ra vazne a ra 1 mu: «ne nUUlU nbecbl, ONU y me 'fl Ne nOJlylJalOmCfl». 

Koljada se ale nevzdával, a když napsal svou první hru Hra na fanty (<<HzpaeM 

108 Nikolaj Koljada začal psát od roku 1986. 
109 YpBO - YP(fJJbCKUU 60eHHblu OKpy2 (Uralský vojenský okrsek). 
110 BaceHlfHa, E.: «llpooa6ell C60UX '1epH06uK06». In: «H06aR 2a3ema», 20.09.2004. Dostupné z: 
<http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/69n/n69n-s30.shtml> 
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6 rjJaHmbl», 1986), okamžitě se začala hrát v mnoha divadlech. Bylo to na začátku 

tzv. přestavby, kdy se hledaly nové hry. Koljada zbohatl a skončil s pitím. Od té 

doby napsal přes devadesát her, více jak čtyřicet bylo uvedeno na ruských i zahra

ničních scénách (např. v Anglii, Švýcarsku, Německu, USA, Itálii, Francii, Fin

sku, Kanadě, Austrálii, Rakousku, Jugoslávii, Makedonii, Slovinsku, Lotyšsku, 

Litvě atd.). Jeho hry byly publikovány v ruských periodikách: «Ypa.rtbCKUU 

pa6omHuK», «BelJepHUU C6epOJl06cK», «Ypa.rtbCKUU pa6olJuu», «YpaJl» a byly 

přeloženy do mnoha světových jazyků. V roce 1997 dokonce vyšla kniha profeso

ra a doktora filologických nauk N. L. Lejděrmana - «J(paMamYP2uR HUKOJlafl 

KOJlflObl» (1997). 

Ke Koljadovým nejznámějším a nejhranějším hrám patří Zátaras 

(<<Po2amKa») (1989), Murlin Murlo (<<MYPJlUH MYPJlo») (1989), Američanka 

(<<AMepuKaHKa») (1991), Ogijského polonéza (<<IIoJloHe3 02UUCK020») (1993) a 

Odejdi, odejdi (<< Yuou, yuou») (1998).11J Nejzajímavější jevištní realizace Kolja

dových textů jsou připisovány světově proslulé moskevské režisérce Galině Vol

ček (*1933).112 Koljadovy hry jsou populární v řadě zemí celého světa, o čemž 

svědčí i účast na mnoha významných divadelních festivalech (např. Bonner Bien

nale-1994 nebo Gate-Bienna-1996, v Londýně). 

Koljada se nevěnuje pouze psaní her, ale i režírovánÍ. Inscenoval celou řa

du svých her (v Jekatěrinburgu, Moskvě a Německu) a nevyhýbá se ani inscena

cím her klasiků; ochotně inscenuje i hry svých žáků. Je autorem scénáře umělec

kého filmu Slepice (<<Kypulfa») (1990) a vzpomínkové knihy herců a veteránů 

druhé světové války «rJla6HaR 6 J/CU3HU pOJlb» (1995). 

111 Přeložené názvy her byly pořízeny na základě úryvku ze studie Ryčlové, 1.: Pod maskou černu
chy. In: Druhý břeh, N!!. 6. 
112 Volček, Galina - v roce 1955 zakončila «lliKOJly-cmyoUlo MXAT». Byla jednou ze zakladatelů 
moskevského divadla «CoepeMeHHuK», kde pracovala jako herečka a od roku 1961 jako režisérka. 
V roce 1972 se stala vedoucí divadla. Pod jejím vedením byly uvedeny hry známých autorů např. 
M. Roščina, A. Galina, A. Volodina, A. Vampilova a N. Koljady. V roce 1978 se stala první so
větskou režisérskou osobností, která překročila hranice SSSR a v USA úspěšně uvedla hru M. 
Roščina «'3UleJ/OH». Tím se jí otevřely dveře do evropských států. Dodnes působí v divadle 
«CoepeMeHHuK» a zároveň přednáší divadelní vědu na světových univerzitách. Dostupné z: 
<http://www.biograph.comstar.ru/bank/volchek.htm> 
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Na unikátním festivalu her pod názvem «KoJl5loa-Plays», kterého se zú

častnilo osmnáct divadel z celého Ruska i ze zahraničí, byla vydána kniha Kolja

dových her s názvem «1lbecbl OJl5l Jl106UM020 meampa» (1994). Jako další vyšla 

kniha «llepcUOCKa5l cupeHb» (1997) a «Yuou-yuou» (1998). 

Nikolaj Koljada měl několikrát možnost žít v zahraničí. V letech 1992 až 

1993, díky svému stipendijnímu pobytu, dokonce studoval v německém Stuttgartu 

a zároveň získal herecké angažmá v divadle Deutsche Schauspiel Haus 

v Hamburku. Svůj pobyt líčí jako nejklidnější tvůrčí období svého života, kdy se 

mohl nerušeně věnovat pouze psaní. Pokaždé se však vrátil do Ruska. Cítil se 

nejlépe v rodném Jekatěrinburgu, kde ho všichni znají. Má zde svůj vysněný byt 

s vysokými stropy a deset koček, kterým prý vděčí za poklidnou pohodu domova. 

Někomu může připadat jako trochu staromódní, ale dodnes si vede deník. Psaní 

her je pro něj jako droga, když netvoří, necítí se dobře. Je věřící a ve své rodné 

vesnici postavil kostel sv. Nikolaje. Má tu i svůj domek se zahrádkou, kam si jez

dí odpočinout a psát. Svůj vztah k hrám vyjádřil velice originálně: «llbecbl 1ťaK 

oemu - OeJlalOmC5l no HOWlM u no Jl1066U». 1I3 

N. Koljada je člověk plný tvůrčí i životní energie a má neuvěřitelné množ

ství nápadů a snů, které se mu daří realizovat. V roce 1994 dokázal vytvořit v Je

katěrinburském státním divadelním institutu již zmiňovanou unikátní "uralskou 

školu dramatiků", kde vychovává své žáky.1I4 Roku 1999 se stal také šéfredakto

rem literárního časopisu «Ypan», což je jediný časopis v regionu, který vychází 

pravidelně. lls Již několik let řídí svůj vlastní televizní pořad «qepHaJl Kacca» 

v jekatěrinburské státní televizi. V roce 1989 založil vlastní divadlo s názvem 

«KoJl5loa-Teatr». Díky jeho iniciativě vznikla roku 2003 nová dramatická soutěž 

«E6pa3U5l». Za svou různorodou tvorbu obdržel řadu ocenění. I 16 

113111apoBa, JI.: «Ilpa6é)a u BpaHbe npo HUKOJ/aR KOJ/51oy», 14.10.2004. Dostupné z: 
<http://kolyada. ur.rulinterview /2004/1 O/pra vda-i-vrane-pro-nikolaya-kolyadul> 
114 Za svou pedagogickou činnost dostává 2200 rublů měsíčně. 
liS Když Koljada časopis přebíral, vycházelo 230 exemplářů, dnes náklad dosáhl výše 2500 výtis
ků. 

116 N. Koljadaje držitelem řady významných ocenění. V roce 1993 obdržel cenu 
«EKamepuH6yp2cKo20 OmOeJleHll5l CT/{ P<P» za aktivní a tvůrčí činnost v oblasti dramaturgie a 
v roce 1997 za nejlepší režii. V roce 1998 obdržel cenu časopisu «TeampaJIbHaR :JICU3Hb» za nej
lepší debut. V roce 1997 obdržel cenu «ry6epHamopa CBepoJ/oBcKOU o6J/acmu» za hru «Mbl eOeM, 
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Sám Koljada i jeho tvorba vyvolává velký zájem kritiky, která ho nazývá 

různě: kultovní figurou, uralským Lope de Vegem, hrůzou letící na křídlech noci, 

antitalentem, mistrem, antisemitou, jediným současným dramatikem, který založil 

vlastní školu žáků, králem čemuchy. On sám reagoval na narážky kritiků slovy: 

«,aa eoo6Ufe-mo ttyJ/Coe MHel-lUe MeH5l He eOJl1-tyem. Jl-mo 3HalO, ttmo 5l otteHb 

nOp5l00ttHblU tteJlOeeK, OtteHb XOpOULUU, yMHblU, 2Jly60KUU, paHUMblu. MeH5l 

py2amb eoo6Ufe He 3a ttmo. [ ... j Jl oeucmeUmeJlbHO OtteHb ma;zaHmJlUeblU u 

;. - ;. ;. 117 nepeualO ceou 020HetteK Upy2UM JllOU5lM.» 

eoeM, eOeM 6 OaJleKUe KPQfl ... » a v roce 2000 cenu «TamuU{e6a u oe reHHuHa». Koljadaje také 
zasloužilým umělcem RF. 
117 Cit. podle, Koljada, N.: «Jl oeUCm6UmeJIbHO O'leHb maJlaHtnJ/u6blU!». In: BarreeB, A.: 
«CfeJI5l6uHCKUU pa6o'luu», 13.03.2003. Dostupné z: <http://www.chrab.chel.sularchive/13-03-
03/5/ A131194.DOC.html> 
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5.9 Fotoalbum Nikolaje Koljady 

NIKOLAJ KOLJADA (* 1957) 
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5.10 Stručný slovník vybraných představitelů "nového dramatu" 

Jurij Klavdijev se narodil v roce 1975. Je dramatikem, hercem a členem toljattin

ského hnutí dramatiků. Nyní žije v Petěrburgu a zabývá se dramatickou tvorbou. 

Tvoří pro londýnské divadlo Royal Court a zároveň píše scénáře k seriálům pro 

televizní stanici ORT. V současné době pracuje na filmovém scénáři. Jeho hry 

nevynikají svou délkou a bývají málo dějové - rozvíjejí buď jednu jedinou myš

lenku nebo demonstrují určitý model světa. Ve většině jeho her jsou hlavními 

postavami teenageři, kteří bojují o právo na život. I 18 

Výběrová bibliografie: 

• «Bo3BpamHblu pepJleKc» - 2002. 

• «BaJlb2aJlJla» - 2003. 

• «JIemo, Komopo2o Mbl He BUOeJlU BOBce» - 2003; v červnu 2003 proběhlo 

autorské čtení hry na Festivalu mladé dramatiky v Ljubimovce (režie Rus

lan Malikov) a v červenci 2004 byla uvedena v rámci speciálního progra

mu festivalu Nové drama (režie Alexandr Vartanov). 

• «Co6upameJlb nyJlb» - 2004. 

• «06JlaKO, noxo:.JICee Ha OeJlbpUHa» - 2004. 119 

li S Dostupné z: < http://www.aura-pont.czlKlavdijev-Jurij-P1802.html> 
119 Vzhledem ke ztížené dostupnosti některých informací nebylo možno dohledat u některých 
uvedených děl rok jejich napsání. 
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Oleg Presňakov se narodil v roce 1969 v Jekatěrinburgu, kde nyní také žije. Je 

dramatikem, prozaikem a režisérem. Pracuje jako spoluautor s Vladimirem 

Presňakovem, svým mladším bratrem. Je kandidátem filologických nauk a profe

sorem na katedře ruské literatury 20. století na filozofické fakultě lekatěrinburské 

státní univerzity. V roce 1998 společně se svým bratrem Vladimirem založil pod 

záštitou lekatěrinburské státní divadelní univerzity divadlo «Kpucmwlbl 

Op6aKaume», kde byly představeny jejich hry «Pb1611blU Oellb» (2000) a 

«My;)fCttUllbl 4eJlyJOmc5l» (2001). 

Vladimir Presňakov se narodil v roce 1974. Je absolventem filologické fakulty 

Uralské státní univerzity A. M. Gorkého a kandidátem věd v oboru pedagogika. 

Pracoval jako profesor na fakultě sociologie a politologie na Uralské státní uni

verzitě A. M. Gorkého. Hry bratrů Presňakovových se hrají v divadlech Ruska i 

Západu. Ve svých hrách projevují schopnost předvídat běh událostí. Zajímá je 

fenomén násilí ze sociologického hlediska, zejména jeho nárůst mezi "obyčejnými 

lidmi", neschopnými reflektovat své jednání. Nejedná se jim o individualizované 

charaktery, ale o sociální typy a obecné vývojové trendy. 

Výběrová bibliografie: 

• «3. O. E.» - 1999. 

• «llOJl060e nOKpblmue» - 2000; v červnu 2000 byla hra uvedena na Festi

valu mladé dramatiky v Ljubimovce (režie Natalie Šumilkinová) a získala 
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čestné uznání. V roce 2003 byla publikována ve sborníku «MaucKue 

lJmeHU5l». V lednu 2003 inscenována v Centru ruské kultury v Tallinu. 

• «IIpuxoo meJla» - 2000. 

• «MY;)IClJUHbl ljeJlylOmOl»; v září 2001 se hra objevila na festivalu 

«PeaJlbHblU meamp» v Jekatěrinburgu. 

• «Eepona-A3U5l»; hra uvedena na Festivalu mladé dramatiky v Ljubimovce 

(režie Kirill Serebrennikov). 

• «Cem-l» - 2001; v červenci 2001 byla hra uvedena na Festivalu mladé 

dramatiky v Ljubimovce (režie Michail Ugarov). 

• «Cem-2» - 2001; v říjnu 2001 hra uvedena na festivalu Dokumentární di

vadlo (režie Olga Subbotinová). V prosinci 2001 a v duben 2002 byla sou

částí projektu «MocKea-OmKpblmblU 20pOO» V Centru dramatiky a režie 

(režie Olga Subbotinová). 

• «KacmuH2» - 2001. 

• «IIJleHHble oyxu» 2002; v červenci 2002 představili svou hru v rám

ci autorského čtení v sekci «HcmOpUlJecKcm naMJlmb» v divadle 

«Teamp.doc» (režie Vladimír Agajev). V lednu 2003 byla inscenována v 

Centru dramatiky a režie (režie Vladimír Agajev). 

• Terorismus (<<Teppopu3M») - 2002; téhož roku byla hra inscenována na 

Malé scéně v divadle MCHAT Čechova (režie Kirill Serebrennikov) a v 

srpnu 2002 získala třetí místo v soutěži vyhlášené Ministerstvem kultury 

RF. V březnu 2003 byla uvedena v divadle Royal Court (režie Radim 

London a Ramin Grei, Londýn), od dubna 2002 se hrála v běloruském 

Centru současného dramatu Andreje Kurejčika (Minsk). Hra byla přelo

žena do angličtiny, němčiny a češtiny (překlad T. Krčálová). 

• «BocKpeceHbe.Cynep» - 2004; hra vznikla na motivy románu L. N. 

Tolstého Vzkříšení a byla inscenována v divadle «Ta6aKepKa» Olega Ta

bakova (režie Jurij Butusov, 2004). 

Prozaická rula: 

• «Pbl6HblU oeHb» - 2000. 

• «IIecHu XOJlOOWlbHuKa» - 2001. 
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Xenie Dragunská se narodila v Moskvě. Je dramatičkou, scenáristkou, prozaič

kou a autorkou přibližně třiceti her, které se hrají v mnoha ruských divadlech i v 

zahraničí. Je absolventkou Ruského státního institutu kinematografie S. A. Gera

simova. V létě roku 1994 úspěšně debutovala hrou «.Jl6JlOtJHblU eop» na festivalu 

Ljubimovka. Hry X. Drangunské je možno shlédnout v akademických i student

ských divadlech nebo v Centru dramatiky a režie, kde se také uskutečnilo osudo

vé setkání s režisérkou Olgou Subbotinovou. V současné době připravuje tvůrčí 

dvojice Subbotinová a Dragunská již pátý projekt. Za hlavní postavy svých her si 

Dragunská vybírá pochybné existence, zformované kulturně pokleslým prostře

dím provincie. Autorka jimi ilustruje svou výchozí tezi, že jde o dobové modifi

kace tradičních ruských archetypů. 

Výběrová bibliografie: 

• «3eMJlfl OKm5l6p5l» 1994; hra byla publikována v časopise 

«CoepeMeHHaJl opaMamypzU5l», 1994/N2. 2. 

• «.Jl6JlOtJHblU eop» - 1994; hra byla publikována v časopise «J(paMampyz», 

1996/N2. 5 a v červnu roku 1994 byla uvedena na Festivalu mladé drama

tiky v Ljubimovce. 

• «My:JICttUHa, 6pam :JICeHUfuHbl» - 1994; hra byla publikována v časopise 

«CoepeMeHHaJl opaMamypzU5l» a v listopadu 1994 byla zařazena do pro

gramu dramatického semináře Ministerstva kultury v Ruze. V div. sezóně 

1998 - 2000 ji inscenovalo divadlo «J(e61Om-l1eHmp» (režie Nikolaj Kruti

kov). 

• «llOCJleOHUe Hoeocmu My:JICCKOZO nllamb5l» - 1995; hra byla publikována 

v časopise «ClO:JICembl», 1995/N2. 16. 

• «PyCCKUMU 6yKeaMu» - 1996; hra otištěna v časopise «CoepeMeHHaJl 

opaMamypzU5l», 1996/N2. 2. V červnu 1997 byla uvedena na Festivalu 
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mladé dramatiky v Ljubimovce a roku 2001 v Dokumentárním divadle jako 

vzorové dokumentární drama. 

• «Haecezaa-lwecezaa» 1997; hra byla publikována v časopise 

«ppmwmypz» , 1996/N!!. 7. V červnu 1997 byla uvedena na Festivalu 

mladé dramatiky v Ljubimovce a v roce 1999 inscenována v moskevském 

divadle «Et cetera» (režie Alexandr Kaljagin). V květnu 2001 byla uvede

na v rámci projektu Zrcadlo: Východ - Západ (Miroir: Est - Ouest). Fran

couzský překlad hry byl publikován v knize s názvem Secret 

du camembert russe (nakladatelství Les Solitaires intempestifs, 2001). 

• «Tpenemllble ucmopuu» - 1997; hra byla publikována v časopise 

«CoepeMellllaJl apaMamypzU5l», 1998/N!!. 8. 

• «Pbl:JICaJl nbeca» - 1998; hra vyšla rovněž v časopise «CoepeMellllaJl 

apaMamypzU5l», 1999/N!!. 1. 

• «OUjYUjellue 6opoabl» - 2001; hra otištěna v časopise «MaucKue ttmellU5l», 

2002/N!!. 7. V roce 2002 inscenována v Centru dramatiky a režie (režie 

Olga Subotinnová). V roce 2005 uvedena v Divadle Disk (překlad T. Kr

čálová, režie A. Tichoňová). 

• «BpeMJl py6Jl5l» - 2001. 

Dětské hry: 

• «Bce MaJlbttUUlKU - aypaKu» - 1997; hra publikována ve sborníku 

«MaucKue ttmellU5l», 1999/N!!. 1 a ve sborníku «C0103 nucameJleu» (Aca

demia, Moskva 2000). 

111 



Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky" 

Jelena Isajevová se narodila v roce 1966 v Moskvě. Je básnířkou a dramatičkou. 

V roce 1989 úspěšně zakončila fakultu žurnalistiky na Moskevské státní univerzi

tě. Je členkou Svazu spisovatelů a členem organizačního týmu Festivalu mladé 

dramatiky v Ljubimovce. V roce 1995 získala cenu rozhlasové stanice «POCCUfl» 

za nejlepší hru o výrostcích «Mou 3l-laKOMblu yZOJlOel-lUK» (1995). Je laureátkou 

ceny «Bel-lOK» (1999) a «TpUYMifJ» (2002). Hry Jeleny Isajevové se hrají v mnoha 

divadlech celého Ruska. Její tvorba obsahuje autobiografické prvky. Dialogy vy

cházejí ze záznamů skutečných rozhovorů a osobních autorčiných vzpomínek. 

Výběrová bibliografie: 

• «Be'-ll-laJl paoocmb» - 1997; hra publikována v časopise «CoepeMel-ll-laJl 

opaMamypzUfl» , 1997/NQ. 7 a téhož roku byla redakcí časopisu vyhlášena 

za nejlepší hru o Moskvě. 

• «A6puKocoeblu pau» - 1997; otištěná v časopise «jJpaMamypz», 1997/NQ. 

8 a obdržela čestné uznání na Festivalu mladé dramatiky v Ljubimovce. 

• «Y6eu Mel-lJl, JlJ06UMaJl» - 2000. 

• «llepeblu My:.JIC'-lUl-la» - 2002. 

• «llpo MOlO MaMy U npo Mel-lJl» - 2003; téhož roku byla oceněna v soutěži 

«jJ eucmeylOU/ue Jlul1a». 

Knihy veršů: 

• «Me:.JIC MUpOM U co6ou» - 1992. 

• «MoJlooble u Kpacueble» - 1993. 

• «)J(el-lCKaJl JlOZUKa» - 1994. 
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Ivan Vyrypajev se narodil v roce 1974 v lrkutsku a nyní žije v Moskvě. Je dra

matikem, divadelním režisérem a hercem. V roce 1995 zakončil lrkutské divadelní 

učiliště, seminář Herec dramatického divadla. V letech 1995 - 1998 účinkoval 

jako herec v «Mazaow-tcKoM meampe» a «Teampe OPQMbl U KOMeouu» na Kam

čatce. V roce 1998 založil v lrkutsku divadlo «IIpocmpw-tcmeo UZpbl». Od roku 

1998 dálkově studoval Vyšší divadelní učiliště Ščukina, seminář Režisér drama

tického divadla. V letech 1999 - 2001 byl profesorem na lrkutském divadelním 

učilišti, v kurzu Vjačeslava Kokorina. Je členem «lJeHmpa Hoeou nbeCbl Tea

tr.doc», zakladatelem organizace tvůrčích projektů «,l(euJ/CeHue Kislorod» a od 

roku 2006 ředitelem divadla «IIpaKmuKa». V roce 2005 vyšel sborník jeho her 

«13 meKcmoe, HanucaHHblX oceHblO» ve vydavatelství «BpeMfl». Je tvůrcem pro

vokativních intelektuálních her, demaskujících fantomy individuálního a kolek

tivního vědomí; využívá psychodelické inspirace a metod iluzivní psychologie, 

k průniku do "nevědomí". Některé jeho rytmicky výrazné texty mají formu mno

homluvné rapové písně. 

Výběrová bibliografie: 

• «CHbl» - 1999; hra byla přeložena do angličtiny, francouzštiny, němčiny, 

bulharštiny a polštiny. V prosinci 2000 byla uvedena v Moskvě na festiva

lu Dokumentární divadlo a v divadle «IIpocmpaHcmeo nbeCbl» v lrkutsku 

(režie Ivan Vyrypajev). V květnu 2001 byla inscenována v divadle Royal 

Court (Londýn) v rámci Týdne ruského dramatu (režie Deklan Donnellan). 

V červenci 2001 byla uvedena také na Festivalu mladé dramatiky a od 

roku 2002 se hraje v divadle «Teatr.doc». 
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• «ropoo, zoe Jl» - 2000; hra inscenována v roce 2001 v divadle 

«flpocmpaHcm6o nbeCbl» v Irkutsku (režie Ivan Vyrypajev). 

• «BaJleHmUH06 oeHb» - 2001; hra publikována v časopise «CoBpeMeHHaJl 

opaMamypcuJl» 2001/N2. 1. V červnu 2002 uvedena na Festivalu mladé 

dramatiky (režie Viktor Ryžakov). V roce 2003 byla přeložena do něm

činy a uvedena na divadelním festivalu Heidelberger Stiickemarkt. 

• Kyslík (<<KUCllOpOO») - 2002; hra byla přeložena do polštiny, němčiny, 

bulharštiny, rumunštiny, angličtiny, francouzštiny a češtiny (překlad T. 

Krčálová). Od října 2002 je uváděna v rámci divadelního projektu Ivana 

Vyrypajeva a v divadle «Teatr.doc» (režie Viktor Ryžakov). V div. sezóně 

2002 - 2003 se hrála na festivalech «KaMepama» v Čeljabinsku, 

«TeampaJlbHblU ocmp06» v Petrohradu, «N.E.T.» v Moskvě a «CU6UpCKUU 

mpaH3um» v Omsku. V roce 2003 získala první cenu na mezinárodním 

festivalu Kontakt (Polsko), v roce 2004 obdržela cenu «3OJlOma5/, MaCKa» 

(v kategorii «HH06aljUJl»). V červnu 2004 byla uvedena na německém fes

tivalu Nové hry Evropy a v září na mezinárodním festivalu Divadelní Nitra 

(Slovensko ). 

• «EE/THE 2» - 2004; téhož roku uvedena na festivalu «N.E.T.» a v divadle 

«Teamp.doc» (režie Vitor Ryžakov). Od října 2005 byla inscenována 

v divadle «flpaKmuKa». 

• «HlOJlb» - 2006. 
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Oleg Bogajev se narodil roku 1970. V roce 1998 zakončil Jekatěrinbuský státní 

divadelní institut, seminář Nikolaje Koljady. V letech 1999 - 2000 získal stipen

dijní pobyt na Akademii SchlOss Solitar (v německém Stuttgartu). Nyní žije 

v Jekatěrinburgu. Tvoří jako dramatik a zároveň pracuje jako šéfredaktor časopisu 

«YPGJl». Je autorem čtrnácti divadelních her, které se hrají v divadlech celého 

světa. Jeho hrám se věnuje současná mladá generace režisérů, např. Nina Čusovo

vá, KiriU Serebrennikov. Jeho tvorba vychází z poetiky ruského folklóru, 

z transformovaných a často parodovaných folklórních námětů, archetypů a těží 

z kontrastů sovětských a postsovětských reálií, lidového (vesnického, provinční

ho) myšlení, oficiálních dogmat a ideologických klišé. Autor do detailů vykresluje 

postavy i prostředí, v němž se děj odehrává. Jeho hry jsou prostoupeny všudypří

tomným soucitem a porozuměním pro "malého člověka", jehož život se rozpadá 

v trosky. Výběrová bibliografie: 

• «MapbuHo nOJle»; za hru obdržel ocenění «Eepa3U5l» a druhé místo 

v soutěži «J{eucmey1OU{ue Jlul1a». 

• «CmpaUtHblu cyn», tragikomedie. 

• «(/JGJlJlOUMUmamop». 

• «Tpuol1amb mpu CttaCmbfl», komedie. 

• «Mepmebze yUtu» , komedie. 

• «PyccKafl HapooHafl nOttma»; v roce 1997 získala cenu Antibooker, v roce 

1998 ji uvedlo divadlo «Ta6aKepKa» s Olegem Tabakovem v hlavní roli. 

V roce 2002 představil Michail Uljanov její televizní inscenaci. V roce 

2004 měla premiéru ve Washingtonu. 
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Maxim Kuročkin se narodil roku 1970 v Kyjevě. Je dramatikem a historikem 

(archeologie Kyjevské Rusi) a laureátem ceny Antibooker (1998). V letech 1996 -

1998 byl spolupracovníkem «JJe670m-lJeHmpa» v Moskvě. Ve své tvorbě pracuje 

s fantaskními syžety, transformacemi mytologických a biblických příběhů, kde 

přestupuje hranice reality a vstupuje mimo reálný čas a prostor. 

Výběrová bibliografie: 

• «ACKOJlb006 JJup» - 1994; hra byla uvedena v roce 1995 na Festivalu 

mladé dramatiky v Ljubimovce. 

• «Hcmpe6umeJlb Kllacca "Meoe5l"» - 1995; téhož roku byla hra uvedena na 

Festivalu mladé dramatiky v Ljubimovce. 

• «llpa6o KanumaHa "Kapnamuu"» - 1996; hra byla inscenována v roce 

1999 v Moskvě ve Státním divadle A. Puškina (režie Alexej Litvin). 

• «JJe65lmb JleZKUX cmapylUeK» - 1997; téhož roku byla hra uvedena na Fes

tivalu mladé dramatiky v Ljubimovce. 

• «Dnyc MUKcmyM» 1998; hra byla publikována v časopise 

«Co6peMeHHa5l opa.MamypzU5l», 1998/NQ. 1. 

• «rJla3» - 1999; téhož roku byla hra uvedena v rámci projektu «MocK6a

omKpbzmbzu zopoo» (režie Vladimir Mirzojev) v Centru dramatiky a režie 

a v roce 2000 v divadle Royal Court (Londýn). 

• «KyXH5l» - 2000; hra byla napsána na objednávku divadla «TeampaJlbHOe 

m06apU14ecm60 814» (režie Oleg Menšikov). 
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