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Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám tvorbou komiky ve hrách Antonína Procházky.

Výchozím bodem jsou čtyři analýzy her, které se stanou prostředkem k širšímu zkoumání.

Pozornost je kladena zejména na budování komiky a schematické konstrukce, které autor využívá.

Abstract: In my bachelor thesis I focus on the comedy that Antonin Prochazka created in his plays.

The starting point is the analysis of four plays that will become the medium for a broader

investigation. Particular attention is paid to creating comedy and the comic schematic design which

the author uses.
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1. ÚVOD
Ve své práci se budu zabývat budováním komiky ve hrách Antonína Procházky. Vybral jsem proto

čtyři hry, které mapují jeho více než dvacetiletou dramatickou kariéru. Analytickým rozborem budu

tato dramata zkoumat, přičemž základní východisko je pro mě komika ve hře. Jedná se o tituly, S

tvojí dcerou ne (1994), Věrní abonenti (1997), Přes přísný zákaz dotýká se sněhu (2004) a Jednotka

intenzivní lásky (2015). S tvojí dcerou ne, se stala nejúspěšnějším autorovým počinem, je přeložena

do několika jazyků a byla inscenována v divadlech u nás a v zahraničí. Věrní abonenti, hra, která

vznikla o tři roky později a patří k tomu nejlepšímu a nejoriginálnějšímu, co autor, kdy napsal. Přes

přísný zákaz dotýká se sněhu, byla divácky mimořádně úspěšná, o čemž svědčí i existence televizní

inscenace. Jednotka intenzivní lásky, je hrou nejnovější a vyznačuje se znatelným programovým

odklonem od dosavadní Procházkovy tvorby.
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2. Antonín Procházka

Antonín Procházka se narodil v Kroměříži 25. prosince 1953. Jeho otec byl skladatel a dirigent

Kroměřížské filharmonie. Antonín vystudoval střední ekonomickou školu v Uherském Hradišti,

následně pražskou DAMU, obor činoherní herectví, kde absolvoval v roce 1977. Poté nastoupil do

souboru činohry plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla (dále DJKT). V průběhu několika dalších

let se vyprofiloval v jednu z nejvýraznějších osobností souboru. Objevil se také na scéně Národního

divadla, kde mezi lety 1974-1986 hostoval ve třech inscenacích. Od roku 1976 se až do současnosti

věnuje také práci pro televizi a film. 

Jeho prvním dramatickým počinem, byla hra Klíče na neděli z roku 1988, která byla

zfilmována. V pozdějších letech vznikly na základě jeho divadelních textů televizní inscenace

produkované Českou televizí: S tvojí dcerou ne, Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, Ve státním

zájmu, Kouzlo 4D a Celebrity s.r.o. Posledně jmenovaná byla v roce 2007 dokonce druhou

nejsledovanější TV inscenací v České televizi.1 Celebrity s.r.o. se staly také předlohou pro

stejnojmenný film Miloslava Šmídmajera, v kinech se objevil 29.10.2015.2

Antonín Procházka spolupracuje také s Hudebním divadlem Karlín, pro které režíroval

muzikály: Producenti, Limonádový Joe, Vražda za oponou a operetu Polská krev.3 V posledních

několika letech bychom ho mohli označit za autorského dramatika – píše divadelní komedie,

režíruje je a hraje v nich hlavní roli. Tyto hry jsou určené zejména pro DJKT, kde spolu s ním

vystupují jeho bývalá žena Zora Kostková, a také současná partnerka Štěpánka Křesťanová.

1 Antonín Procházka. Jihočeské divadlo [online]. České Budějovice [cit. 2016-01-24]. Dostupné z:
http://www.jihoceskedivadlo.cz/ansambl/6034-antonin-prochazka

2 Celebrity s. r. o. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. Praha [cit. 2016-01-24]. Dostupné z: 
http://www.csfd.cz/film/269225-celebrity-s-r-o/prehled

3 Antonín Procházka. Hudební divadlo Karlín. umělci [online]. Praha [cit. 2016-01-2016]. Dostupné z:
http://www.hdk.cz/umelci/190-prochazka-antonin/.cz
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3. Vymezení pojmů

V této práci budu užívat několik pojmů, které se nevyskytují pouze v divadelním prostředí. Cítím

proto povinnost je pro potřeby této práce jednoznačněji definovat. Prvním termínem je všeobecně

známé označení směšného – komika. Dalším je fraška, která je pro dílo Antonína Procházky

charakteristická. Poslední pojem je bulvár, jenž bývá obecně s fraškou a komikou často spojován.

3.1 Komika

Často se zaměňuje s termínem „humor“, a proto se soustředíme na jejich jasné oddělení. Ve

Slovníku literární teorie je uveden termín „humor“ následovně: „jedna z forem komična, jejíž

doménou je úsměvné a chápající hodnocení směšné situace nebo objektu, oproti adresné a

výsměšné satiře (...)“4

Podle slovníku se tedy jedná o hierarchicky oddělené pojmy, kdy je „komika“ nadřazena

pojmu „humor“. Vladimír Borecký pak ve své knize Imaginace a kultura potvrzuje hierarchické

rozlišení a zároveň, jak píše Jakub Škorpil: „Tím že jej (humor) řadí vedle naivity, ironie a

absurdity, odebírá mu tyto vlastnosti a tím jej jakoby očišťuje a nutí stát pouze o sobě samém (...)“5.

Komika pro mě tedy bude pojem nadřazený humoru. Ten budu vnímat na úrovni naivity, ironie a

absurdity. 

3.2 Fraška

Podíváme-li se na etymologii slova fraška, zjistíme, že jde o kořeněnou hmotu: „sloužící k nadívání

masa – prozrazuje, že jde o cizí těleso, které proniklo do ,duchovní potravy', dramatického umění.“6

Teoreticky se jí u nás věnoval – Zdeněk Hořínek ve své knize O divadelní komedii. Vnímal ji jako

žánr, ale také jako divadelní text, jež vykazuje určité parametry a prvky. 7 Hořínek uvádí, že jedním z

hlavních a nezbytných prvků ve frašce je tempo. Při jeho popisu píše: „Schematizované situace a

schematizovaná jednání vedou k dějovému přetlaku, maximální nahuštěnosti událostí na malé

časové a místní ploše, vytvářejí charakteristický spád frašky: překotný a nezadržitelný, v němž děj

letí bez oddechu vpřed a vleče s sebou vše živé.“8 

4 VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. 2. Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 140.

5 ŠKORPIL, Jakub. Nesmyslný (?) humor. Praha, 1999. Diplomová práce. Karlova Univerzita, s. 2.

6 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 158.

7 Srov. HOŘÍNEK, Zdeněk. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. s. 39 – 46.

8 HOŘÍNEK, Zdeněk. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. s. 42.
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Pojem fraška, najdeme také v Divadelním slovníku, kde se můžeme dočíst, že:

„Obliba frašky vyplývá z její divadelnosti a z pozornosti, kterou věnuje jevištní virtuozitě, dokonale
vypracované tělesné technice herce, (…) zdůrazňuje tělesnou dimenzi postavy i herce, (...) používá k
tomu osvědčených prostředků, které každý autor obměňuje podle vlastní chuti a temperamentu –
jsou to typizované postavy, groteskní masky, klauniády, mimická hra, grimasy, lazzi, slovní hříčky,
situační komika, gesta a slova, to vše v tónině, která nešetří skatologií a obscénností.“9

Vidíme tedy, že fraška by se měla vyznačovat jednoduchostí situací a vztahů. Určující je tu

tempo, na němž vše závisí. Pracuje se tu s prostředky zdůrazňující tělesnost a je srozumitelná

lidovému publiku.

3.3 Bulvár

Podle etymologie slova se jedná o pojem pocházející z Francie 19.st. V této době probíhala na

divadelních scénách – Gaité, Ambigu a Funambles – specifická divadelní produkce zdůrazňující

zločin a sentiment.10 Byly tu k vidění „melodramy, pantomimy, féerie, akrobatická představení a

měšťanské komedie, již tehdy kritizované dobovými umělci a intelektuály.“11 

Zdeněk Hořínek se v již citované knize O divadelní komedii k bulváru vyjadřuje: „Fraška

bezohledně porušuje společenské normy a formy, příkazy a tabu. Sprostotu frašky je však nutno lišit

od pikantností a dvojsmyslností bulvárních trojúhelníkových komedií. Ty svými náznaky, narážkami,

nápověďmi, svou lechtivostí a latentní oplzlostí napětí budí; fraška svou neomalenou upřímností od

něho osvobozuje. Fraška nedráždí, nešimrá v uších, fraška mluví na plnou hubu a tím –

demaskuje.“12

Hořínkova charakterizace a způsob odlišení frašky od bulvárních trojúhelníkových komedií

však podléhá subjektivnímu hodnocení. Rozdílnost podmíní slovy, jež jsou pro každého jinak

srozumitelná: dráždění – šimrání v uších – hovořit na plnou hubu. Nosným odlišením je sprostota

obsažená ve frašce a pikantnost s dvojsmyslností, obsažená v bulvárních komediích.13 

Pojem Bulvární divadlo můžeme také najít v Divadelním slovníku:

„Pokud se hra vysmívá měšťáckým neřestem, pak jen proto, aby v závěru potvrdila jejich věčnou
platnost a „jistotu“. Společné veselí a optimismus těchto sympatických středostavovských

9 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 159.

10 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 38.

11 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 38.

12 HOŘÍNEK, Zdeněk. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. s. 45.

13 Zde má Hořínek na mysli zřejmě erotickou dvojsmyslnost, jelikož záměny osob a převleky považuje za běžný
prostředek frašky.
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Francouzů, kteří se vozí v mercedesu, neruší žádná analýza ekonomických či ideologických
mechanismů. (…) Přestože si bulvár uchovává svou konzervativní ideologickou funkci, dokáže se
přizpůsobit aktualitě zdánlivě odvážnými tématy (povrchní erotismus, homosexualita Klece bláznů,
„vzpoura dědiců“, cizoložství jako životní styl) a proto je také uměním, které umí vypadat věčně

„jako nové“, a jeho hloupost se omlouvá „pravicovým smíchem“.14

Bulvár na divadle se tedy projevuje několika chrakteristickými prvky. Zápletka je zpravidla

tvořena schematizovanými vztahy. Postavy nastíní obecné lidské problémy, které se neřeší, ale

pouze potvrzují. Je zde zásadní líbivost, jež je zpravidla zprostředkována odvážnými tématy

(nejčastěji ve spojitosti s erotičností), které divákovi nabízejí minimální intelektuální zúčastněnost.

14 HOŘÍNEK, Zdeněk. O divadelní komedii. Praha: Pražská scéna, 2003. s. 39.
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4. Paradoxy českého divadelního prostředí

Antonín Procházka je bezesporu divácky úspěšným dramatikem, dokládá to počet televizních

inscenací, dva filmy, jež vznikly na základě jeho her, existence festivalu Divadlo Antonína

Procházky (jenž proběhl v Plzni v roce 2012) a vysoká reprízovost inscenací jeho dramat. V

odborné reflexi je i přesto opomíjen. 

V rozsáhlé publikaci V souřadnicích volnosti, v níž se kolektiv autorů věnuje (mimo jiné)

dramatu po Sametové revoluci až do přelomu milénia, Procházka své místo nemá.

Kniha V souřadnicích mnohosti, na ní časovým záběrem i koncepcí navazuje a zabývá se prvním

desetiletím jednadvacátého století. Část knihy, kde se autoři věnují dramatu, je koncipovaná na dvě

části. Tu první tvoří historicky přehledová studie Libora Vodičky. Druhou část tvoří několik analýz

významnějších her, či autorů. 

Vodička v úvodní studii popisuje specifika tehdejšího divadelního systému. Uvádí také

několik autorů, kteří svou tvorbou působyli v českém divadelním prostředí. Antonínu Procházkovi

jsou zde věnovány zhruba tři řádky, které obsahují stručný seznam několika jeho her. Autoři si

naopak všímají Petra Kolečka15, o celou generaci mladšího autora, kterého bychom mohli považovat

(stejně jako Procházku) za komediografa. Ve druhé části můžeme dokonce najít analýzu Kolečkovy

hry Jaromír Jágr Kladeňák. Lenka Jungmannová v ní píše, „V Jágrovi tak autoři odkazují k tradici

lokální frašky – satiry z velkoměstského prostředí, jež vzkvétala na přelomu osmnáctého a

devatenáctého století ve Vídni a v Praze a zpracovávala místní náměty.“ 16 Vidíme tedy, že z celého

díla tohoto mladého dramatika vybrali autoři příznačně frašku, žánr, který je charakteristický i pro

dílo Antonína Procházky. To mimo jiné ukazuje, že tomuto žánru – je odborná kritika otevřená. 

V publikaci Nové české drama 2000–2013, je Kolečkovi věnován celý autorský profil

rozprostírající se na několik stran. Autor Radim Kopáč je však k hodnocení jeho díla poněkud

kritičtější: „Jeho hry jsou sice vtipné, ale zároveň jakoby zanesené humorem, který působí dojmem,

že jediné, oč tady jde, je, aby se diváctvo ubavilo k smrti – výpověď není tak podstatná.“ 17 V této

knize je věnován také krátký medailonek Antonínu Procházkovi. Dozvíme se v něm, že píše

komedie – „zručně vystavěné, dobře pointované a divácky úspěšné“.18 

15 Petr Kolečko, český současný dramatik, filmový scénárista a režisér (*1984).

16 JUNGMANNOVÁ, Lenka. V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014, s. 754.

17 KOPÁČ, Radim. Nové české drama 2000 – 2013. Praha: Nakladatelství Ministerstvo kultury, 2014, s. 32. 

18 KOPÁČ, Radim. Nové české drama 2000 – 2013. Praha: Nakladatelství Ministerstvo kultury, 2014, s. 80.
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Na těchto dvou příkladech vidíme, že v odborné reflexi Antonína Procházku autoři publikací

nekritizují, ani nechválí, pouze ho oproti o devatenáct let mladšímu Kolečkovi opomíjí 19 –

Procházka přitom svou první hru vydal před Sametovou revolucí a zasáhl tak širší generační

spektrum diváků. Na svém kontě má více než deset her a několik úprav textů jiných autorů. 

Petr Kolečko je však v současnosti aktivnějším autorem. Vydává zpravidla jednu hru ročně

(nyní jich je více než 30) a spolupracoval na několika televizních seriálech, které byly mimořádně

úspěšné (Okresní přebor, Čtvrtá hvězda). 

V obou uvedených publikacích (V souřadnicích mnohosti a Nové české drama 2000–2013) si

můžeme povšimnout ještě jiné diproporce. Najdeme tu totiž hlubokou nevyváženost mezi vážnými

a komediálními dramaty. Jistě lze namítnout, že čeští dramatici preferují vážnější žánry, ale i přesto

je rozdíl markantní. Vytváří to dojem celkové nedůvěryhodnosti autorů, kteří se věnují komediálním

hrám. 

Teoretické knihy a práce týkající se postupů, které jsou v komediálních dramatech užívány, u

nás však mají velmi silnou pozici. Dokladem toho, nám mohou být teoretické práce věnující se

komice a komediálním postupům. Zdeněk Hořínek například v devadesátých letech vydal knihu O

divadelní komedii, v níž se rozsáhle věnuje užitým mechanismům v komediálních hrách. Zhruba o

třicet let dříve, v šedesátých letech vydal dramatik a spisovatel Václav Havel 20 rozsáhlou knihu s

názvem Protokoly. Její součástí je také populární studie Anatomie gagu. Gag se nachází ve

filmových groteskách21 první poloviny dvacátých let dvacátého století. Vychází  z filmového

prostředí a Havel ho později aplikoval i ve své dramatické tvorbě. Jako třetím a nejstarším

příkladem nám může sloužit kniha divadelního režiséra a teoretika Jiřího Frejky 22 Smích a divadelní

maska. Popisuje zde nespočet možných variant a kategorií smíchu a vtipu. Rozlišuje postavy,

charaktery, situace a další prostředky tvorby komiky. Kniha úzce souvisí s divadlem, což dokládá i

jeho tvrzení: „Vtip sám je divadelní způsob myšlení“23. 

19 To je jistě velmi silné stanovisko, které je navíc opřeno pouze o dva případy takového stavu. Jedná se však o 
dvě akademicky respektované publikace. Je třeba také vzít v potaz, že publikace podobného charakteru u nás 
vznikají pouze výjimečně a s velký časovým posunem.

20 Václav Havel (1936-2011), český dramatik, spisovatel, filosof, politik. Vůdčí osobnost politických změn v 
listopadu 1989. Bývalý prezident ČSFR a ČR.

21 Podstatou grotesky je vysoké tempo děje, fyzické gagy, humor často surový, agresívní, ničivý, destruktivní. 
BERNARD, Jan. FRÝDLOVÁ Pavla. Labyrint filmu. Praha: Albatros, 1988. s. 163.

22 Jiří Frejka (1904 – 1952), přední český divadelní režisér a teoretik první poloviny dvacátého století.

23 FREJKA, Jiří. Smích a divadelní maska. Praha. Jos. R. Vilímek 1942. s. 34.
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Oproti minulosti je současná odborná reflexe v hodnocení a kladném přístupu ke komediálním

hrám a zejména k frašce mnohem zdrženlivější. Proto jsem se ve své práci zaměřil na dramatika,

který píše frašky nebo hry blížící se k tomuto žánru. Mnozí kritici mu přiznávají určité zásluhy a

jsou schopní mluvit o jeho řemeslně dobře napsaných hrách. Přesto o něm nenalezneme rozsáhlé

zmínky v teatrologických publikacích, ani kritické výstupy, jež by zpochybňovaly důležitost jeho

díla. Proto mě také napadá otázka: co způsobuje, že je jako autor teoretiky víceméně ignorován? 

Předpokládám, že na tuto otázku si budeme moci odpovědět po podrobnější analýze jeho her a

užívaných prostředků, na konci této práce.
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5. Úvod k praktické části práce

V následujícím textu se zabývám čtyřmi hrami Antonína Procházky, z nichž vytvořím jednotlivé

analytické výstupy. Jejich řazení je voleno podle roku vydání konkrétní hry. Všechny analýzy mají

jednotnou strukturu. V krátkém úvodu se vždy zabývám syžetem a fabulí. V další části stručně

vymezím základní kompoziční mechanismy, jakými autor postupoval. Třetí část analýzy je

rozsáhlejšího charakteru, v níž se podrobněji věnuji budování komiky ve hře. 

V závěru celé práce jsem všechny své poznatky výzkumu shrnul, a pomocí znalosti dalších

autorových her dosadil do kontextu jeho tvorby.

Dramata, kterým se v následujícím textu budu věnovat, vznikly v průběhu let 1994 až 2015.

Tím prvním je S tvojí dcerou ne. V době uvedení první inscenace měl za sebou Antonín Procházka

již několikaletou dramatickou kariéru, přesto ho úspěch této frašky zařadil mezi jednoho

nejvyhledávanějších českých autorů. 

V domácím prostředí DJKT měla hra v režii autora premiéru 15. 10. 1994 24 a udržela se v

repertoáru bezmála čtyři roky. Téměř rok po premiéře 17. 6. 1995 25 byla hra uvedena také v

Těšínském divadle v polské produkci a režii Ryszarda Pochrona. Dohromady u nás vzniklo devět

inscenací, z nichž jsou dvě stále k vidění. První prostřednictvím Pražské divadelní agentury Praha v

Divadle Bez zábradlí a v Divadle U Hasičů. Druhou a zároveň nejnovější inscenaci je možné

shlédnout v Divadle Šumperk s. r. o.26

Ve druhé analýze rozebírám hru Věrní abonenti, která měla premiéru v lednu 199827 v DJKT,

opět v režii autora. Derniéra této inscenace proběhla 13. 6. 2002. Později byla nastudována ještě
jedna inscenace v produkci Pražské divadelní agentury Praha a je stále na repertoáru Divadla U
Hasičů. 

Dále se budu zabývat hrou Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Ta byla uvedena v DJKT 

25. 10. 200328 a následující rok v lednu ji autor nastudoval i v Divadle pod Palmovkou 29. Obě

24 S tvojí dcerou ne. Databáze a online služby Divadelního ústavu [online]. Praha [cit. 2016-06-19]. 
Dostupné z: http://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=2763&mode=0

25 S tvojí dcerou ne. Databáze a online služby Divadelního ústavu [online]. Praha [cit. 2016-06-19]. 
Dostupné z: http://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=2763&mode=0

26 Premiéra 12. 9. 2015. S tvojí dcerou ne. Divadlo Šumperk. [online]. Praha [cit. 2016-06-19]. Dostupné z: 
http://www.divadlosumperk.cz/cs/repertoar/sezona-2015-2016/s-tvoji-dcerou-ne.html

27 Věrní abonenti. Databáze a online služby Divadelního ústavu [online]. Praha [cit. 2016-06-19]. Dostupné 
z: http://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=2232&mode=0

28 Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Databáze a online služby Divadelního ústavu [online].  
[cit. 2016- 06-19]. Dostupné z: http://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=10002&mode=0

29 Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Databáze a online služby Divadelního ústavu [online].
[cit. 2016- 06-19]. Dostupné z: http://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=11101&mode=0
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inscenace se uváděly téměř čtyři roky.30

Poslední dosavadní hrou Antonína Procházky je Jednotka intenzivní lásky, která měla

premiéru v DJKT v únoru 201531 a stále se uvádí.

Všechny inscenace byly tedy uvedeny poprvé na scéně DJKT v režii autora. Divadelní

agentura Praha je v původní Procházkově režii stále uvádí a zároveň uvádí i jeho další, starší, či

novější hry.

30 Derniéra inscenace v DJKT byla 18.5.2007. Derniéra inscenace v Divadle pod Palmovkou 7. 1. 2008.

31 Jednotka intenzivní lásky. Databáze a online služby Divadelního ústavu [online]. [cit. 2016- 06-19]. 
Dostupné z: http://vis.idu.cz/ProductionDetail.aspx?id=44713&mode=0
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6. S tvojí dcerou ne (1994)

6. 1 Děj hry a žánrové zařazení

Příběh se utváří okolo dvou párů středního věku – Rudly a Alicí Koukolíkových a Luboše a Libuší

Šimandlových. Koukolíkovi prožívají manželskou krizi, a tak v touze zachránit vztah odjíždějí na

druhou svatební cestu. Doma nechávají sedmnáctiletou dceru Sandru. Šimandlovi na ni mají

dohlédnout. Když se Koukolíkovi vrátí, nejsou s dovolenou vůbec spokojení. Rudla byl nemocný a

vymkl si kotník. Luboš, který dohlížel na jejich dceru se do ní mezitím zamiloval a snaží se jí

generačně přiblížit. Nechá si propíchnout ucho, narůst dlouhé vlasy a chodí oblečený jako její

vrstevník. Objevuje se tu také sekundární milostný vztah mezi Sandrou a jejím nápadníkem

Robinem. Svou lásku před rodiči zpočátku tají, ale nakonec vše hrdě oznámí. Další přicházející

postavou je lupič Česťa, kterého vyruší Alice, když u nich doma krade. Rychle jeho přítomnosti

využije a stává se jeho společnicí. Donutí ho předstírat, že je její milenec. Alice se tak snaží vyvolat

žárlivou scénu s Lubošem, což je podle ní adekvátní způsob, jak obnovit jejich vztah. Česťa je však

velký smolař. Co může, to pokazí, a to se potvrdí také v tomto případě. Tím začíná kolotoč

spletitých fraškovitých situací, jejichž vyústěním je happy-end. 

Hra je jednou z nejúspornějších Procházkových frašek. Postavy nejsou hluboce

charakterizované. Jejich jednání podléhá vždy jednomu motivickému cíli, což tvoří velmi přívětivé

prostředí pro frašku. 

6.2 Hlavní kompoziční prvky

Procházka se soustředí na technickou preciznost komických konstrukcí a exponuje dvě základní

kontrastní síly. Postaví proti sobě mladou Sandru a staršího Luboše nebo šťastný vztah Šimandlů

proti hroutícímu se vztahu Koukolíků. Obecně je pro něj nejzásadnější kontrast mezi mužem a

ženou. Téma, které je všem společné, je jejich touha po lásce, která se v Procházkově pojetí

překrývá s živočišnou touhou po sexu. Toho si můžeme všimnout ve chvíli, kdy Libuše tuší, že s

Lubošem je během jeho návštěv Sandry něco v nepořádku, a její pozice manželky je nejistá.

Nakoupí si vyzývavé spodní prádlo, bičík a takto spoře oblečená ho svádí. Alice zase touží podnítit

žárlivost svého muže tím, že Česťu stylizuje do situace, kdy je s ním „jakoby“ nevěrná. 

Luboše s Alicí bychom mohli považovat také za hlavní postavy. V partnerských vztazích plní

dominantní postavení a jejich vnitřní problémy jsou de facto tematickou rovinou celé hry. Setkání

Luboše se Sandrou znamená setkání staršího a stereotypního světa muže středního věku s mladou
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(zřejmě krásnou) a nevázanou slečnou. Lubošovi se Sandra líbí, navštěvuje s ní literární večery,

dokonce začne číst básně. Jeho dosavadní život je tímto setkáním převrácen a dochází k narušení

vlastních hodnot. Z muže, který nemá rád mladé lidi pro jejich vyhraněné názory, se paradoxně

stává jeden z nich. Zjišťuje, jak nepřirozený je stereotyp, který byl symbolem jeho dosavadního

života. 

Alice zase nerozumí své dceři a zároveň prožívá manželskou krizi. Její urputná touha po lásce

se stává hlavním motivem postavy a vytváří nutný náboj pro překotné jednání, jež je tak důležité

pro frašku. Luboš jí navíc omylem vyzná lásku. Tímto krokem autor do hry vnese sentimentální

rovinu minulosti, díky které Alice najde cestu ke své dceři. Její láska k Rudlovi je pak dalším

nutným prvkem při komponování závěrečného happy-endu.

Lupič Česťa se objevuje téměř v půli hry, po expozici. Zmatený a bázlivý bytař je hlavním

katalyzátorem komické linky. Deformovaným nazíráním skutečnosti přináší do hry momenty

klaunských čísel. Připomíná také typovou postavu vypůjčenou z commedia dell'arte, sluhu

Zanniho. Alice ho oblékne do Rudlova županu a podle instrukcí musí říci Rudlovi, že ji miluje.

Neví přitom, jak manžel vypadá, proto se zmýlí a oznámí to několika jiným postavám. Prostředky,

jakými Procházka buduje postavu Česti, vycházejí sice z určitého historického základu, ale

nerespektují ho do detailů, vzniká autorův vlastní „klaun Zanni“. Nemůžeme o něm mluvit pouze

jako o klaunovi, jelikož nejde o důsledný obrácený pohled na skutečnost (Frejka, 70). Nemůžeme

ho považovat ani za plnohodnotného Zanniho, nestaví se totiž hloupým, aby dosáhl svého cíle

(Kratochvíl, 120). Je to zkrátka roztěkaný a zmatený lupič.

6. 3 Budování komiky ve hře S tvojí dcerou ne

6. 3. 1 Záměna

Záměna je pro Procházku jednou z nejčastějších komických struktur. Bytař Česťa je jejím hlavním

patronem. V již zmiňovaném úkolu, který dostal od Alice, se to projevuje nejznatelněji:

„Česťa: (vyběhne z ložnice a v uctivé vzdálenosti od Luboše zvolá) Jsem – Omar! A miluju vaši

ženu! (a opět zmizí v ložnici)”32 

V tomto případě se Česťa pouze mihne na jevišti. Informaci pro Rudlu oznámí Lubošovi. Jde
o krátký moment. Další případ však již svědčí o rozvinutí tohoto motivu:

32 PROCHÁZKA, Antonín. S tvojí dcerou ne. 1994, s. 19. (Nevydaná publikace, povinný výtisk Divadelního 
ústavu v Praze). 
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„Robin: Když mě nechce představit Sandra, tak já se představím sám. (sedne si pohodlně do křesla)

Česťa: (opatrně vykoukne z ložnice a stále v trenýrkách se plíží ke vchodu – najednou si všimne 
Robina – ztuhne)

Robin: Co tu děláte?

Česťa: Já jsem – Omo ...Omakal … a miluju ji … tu vaši!”33

Jak vidíme, tak zde má lupič více prostoru. Nejde již o „vykouknutí a zvolání“, pomalu se

plíží ke vchodu. Na jevišti se však v této chvíli řeší konflikt mezi Sandrou a Robinem, plížící se

lupič tedy působí osvobozujícím dojmem (zlehčuje situaci). Třetí případ svědčí o dovršení kreace,

Česťa se totiž konečně setká s Rudlou:

„Česťa: Já jsem tady, protože miluji vaši – Sandru.

Rudla: Cože? Moji dceru?

Česťa: Já myslel, že je to vaše žena.”34 

Česťa tedy i v tomto případě svůj úkol nesplnil a ještě více vše zkomplikoval. To má za

následek Rudlovu prudkou reakci, kdy ho zamkne v ložnici a odejde hledat Sandru. Opakování

situace v různých variacích s postupnou gradací, vzestupná délka výstupu – tímto principem

nabalování Procházka zdůrazňuje (za pomoci zmatenosti postavy) jednoduchý komický motiv

záměny. Jedná se o jeden z nejprokomponovanějších postupů v uvedené hře.

Podobná situace nastává i v souvislosti s jinou postavou. Když Luboš přijde do bytu

Koukolíků, slyší někoho, kdo se sprchuje a usoudí, že je to Sandra. Přišel jí vyznat lásku, a to také

přes dveře učiní. Z koupelny však vyjde její matka Alice.35 Luboš tím omylem vzkřísí vzpomínky

Alice na jejich dávný románek. Snaží se tedy uklidnit celou situaci a svá slova znevažuje, nakonec

33 Tamtéž, s. 24.

34 Tamtéž, s. 27.

35 Zanedlouho si bude chtít Alice umýt vlasy, což může do určité míry snižovat logické návaznosti ve hře.
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se dokonce omluví. Komika je zde vytvořena pomocí negování předešlého tvrzení. Divák se bude

bavit tím, co v této situaci Luboš vymyslí, jak se vyrovná s iluzí, kterou Alice prožívá. 

Tento druhý příklad je však příliš jednoduchý a jasný. Postavy jsou odevzdané, nepochybují .

Jde o dialog s jednoznačnými stanovisky. Hlavním komickým potenciálem se stává kontrastní

postoj.36 

6. 3. 2 Schovávání

Schovávání vytváří často nečekaný náboj pro celou hru. Postavy jsou na pokraji zhroucení, aby se

neprozradilo potenciální nebezpečí exponované schovávanou osobou, předmětem, nebo touhou. U

Procházky se s tímto prostředkem poprvé setkáváme v souvislosti s Česťovou nežádoucí

přítomností u Koukolíků v bytě. Jak jsme si již uvedli,  Alice využije této nenadálé situace a doufá,

že jí lupič pomůže vyvolat žárlivou scénu s Rudlou. Domů však přichází Sandra, přišla z hodiny

karate. Chce se jít osprchovat, ale matka jí nepochopitelně brání . V koupelně je totiž ukrytý Česťa:

„Sandra: Trochu se opláchnu, cestou domů jsem si dala kondiční běh.

Alice: Nemáš dojem, že se meješ nějak často?

Sandra: Jak to myslíš?

Alice: To vůbec není zdravý, často se mýt. Ve vodě je spousta mikrobů.

Sandra: Rozhodně míň, než na mým spoceným těle.

Alice: Myla ses ráno?

Sandra: Jo. 

Alice: Jednou denně to úplně stačí.

Sandra: No mami…

Alice: A pak přemíra vody vysušuje pokožku. Budeš šustit jak treska.”37 

36 Není využitá touha po lásce ani u jedné z postav. Alice přitom podléhá takové touze po celé trvání hry. 
Luboš jí zase bez váhání daruje knihu, kterou pořídil pro (milovanou) Sandru. Luboš zkrátka zastává netečnost a
Alice romantické rozpoložení. 

37 PROCHÁZKA, Antonín. S tvojí dcerou ne. 1994, s. 22. (Nevydaná publikace, povinný výtisk Divadelního 
ústavu v Praze). 
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Později se mechanismus obrací. Když přijde do bytu za Sandrou Robin a chce si promluvit.

Matka ji volá do kuchyně a v nastalém zmatku Sandra schová Robina do koupelny. Alice si v tuto

chvíli chce jít umýt vlasy a žádá Sandru, zda by dohlédla na pečení pizzy. Její dcera přirozeně

nechce připustit, aby se matka dostala do koupelny, a brání jí v tom stejnými prostředky, jako to

před malou chvílí dělala její matka.

Podobnost jejich chování, obrácené postoje, to vše zdůrazňuje přítomný kontrast, jež je

určující silou komiky. K tomu přispívá také překotné jednání a nesmyslné argumenty, jež jsou

důsledkem zoufalosti postav.

Procházka nijak tento prostředek nerozšiřuje, využívá pouze jeho první fázi. Jedna postava

schovává další, poté třetí element upozorní na hrozbu prozrazení – chce si jít umýt vlasy, nebo se

osprchovat. Hrozba je zrušena tím, že se schovávaný „odstraní“. Nejsou tu další postavy, které

chtějí jít do místnosti také, není tu ani delší trvání touhy třetího elementu. Vše je naznačeno,

jednoduše vysvětleno a krize zažehnána. 

6. 3. 3 Schovávání – nedorozumění

V tomto případě jde o sloučení obou předchozích prostředků, tedy o modifikaci. Postavy v dialogu

mluví o stejném tématu, osobě, či předmětu, každý však špatně dedukuje a nakonec mluví o něčem

jiném. Stále je tu obsaženo schovávání, je však odpoutané od fyzické roviny. 

V závěru hry přichází Luboš do bytu svých sousedů – s tím, že si chce se Sandrou promluvit.

Situace je poněkud nepřehledná, každá z postav v tuto chvíli směřuje k vlastnímu cíli a tato touha je pohlcuje .

Před malou chvílí řekl Česťa Rudlovi, že miluje Sandru. Měl sice na mysli jeho ženu, ale byl příliš

zmatený a popletl jména. Rudla ho za to zamkl v pokoji a vydal se Sandru hledat. Když přichází

Luboš, je v bytě již pouze Alice a zamknutý Česťa, který se nijak neprojevuje. Luboš si tedy povídá

s Alicí, a postupně z kontextu rozhovoru špatně dedukuje. Mluví se totiž o starším muži a Sandře.

Alice však mluví o tom, že manžel šel hledat Sandru kvůli jejímu románku s tímto starším mužem.

Má na mysli zamčeného Česťu v ložnici, ale Luboš se obává, že mluví o něm:

„Alice: Rudla si myslí, že Sandra chodí s jedním starším chlapem.

Luboš: On ví s kterým?

Alice: On si myslí, že to ví. Celé je to volovina …

Luboš: Tak se zatím mějte. (urychleně mizí)”38

38 Tamtéž, s. 28.

21



Luboš se nachází v podobné situaci jako v případě, kdy vyznal lásku Alici. Nastává negování

řečeného a Luboš touží po rychlém odchodu, který nechce připustit druhá strana. Zá roveň však nesmí

prozradit, proč se tak chová – právě zde je složitě zakomponováno „schovávání“ – schovává vlastní

touhu (lásku) po Sandře. Do této situace přichází Sandra, bez otce. Když s Lubošem osamí, oznámí

mu své rozhodnutí, chce svou známost oficiálně legitimizovat – říct o ní rodičům. Znovu je tedy řeč

o jejím milostném životě, ale tentokrát z rozhovoru vypadne charakterizace staršího muže. Jde

zkrátka o Robina, ale Luboš si myslí, že mluví o něm: 

„Sandra: Táta se něco domák?

Luboš: Asi jo.

Sandra: Já se picnu. 

Luboš: Já taky.

Sandra: Toho jsem se právě bála.

Luboš: To je katastrofa!“39 

Luboš má v tuto chvíli starost o své manželství, a tak se jakkoliv snaží vztah s mladičkou

sousedkou „ututlat“. Věří totiž skutečně tomu, že ho Sandra skutečně miluje. Vzápětí se také dozví,

že je nejspíš jejím otcem.40 

„Schovávání – nedorozumění“, je prostředek, kterým autor pomáhá konstruovat překotné

jednání. Tempo se v takovém případě zrychlí a jsme svědky skutečné gradace. Rozhovory, kdy

každý mluví o něčem jiném ovlivňují myšlení postav a deformují jejich vnímání reality. Komická

linka je tvořena tím, že divák, oproti postavám, zná přesný kontext. Ačkoliv se jedná se o kvalitní

fraškovité postupy, nejproblematičtější je dle mého názoru model. Vrcholem všeho je totiž krajně

nevtipná pointa – incest. 

39 Tamtéž, s. 29.

40 Luboš v tuto chvíli chtěl něco důležitého říci Sandře, ale je těžce definovatelné, co to zrovna bylo. Alice mu 
totiž oznámila, že jejich románek proběhl devět měsíců před narozením Sandry. Luboš poté zkoumá barvu očí 
Sandry. Je však velmi nepravděpodobné, že by ho barva očí a tvrzení o tom, že románek s Alicí proběh
devět měsíců před narození Sandry, přesvědčily o tom, že je jejím otcem. I kdyby tomu tak bylo, tak není 
jasné, proč by jí to chtěl oznámit několik sekund poté, co se to dozvěděl. 
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6. 4 Projevy sexuální komiky

6. 4. 1 Luboš a Sandra

Jak jsme si v úvodu uvedli, dramatik lásku spojuje často s živočišnou sexualitou. V důsledku toho

hra obsahuje širokou rovinu sexuální tématiky. V nejčastějším případě se s ní setkáváme

prostřednictvím Luboše: 

„Luboš: Já, Luboš, přišel jsem na revizi, slíbili jsme to tvým rodičům. …

Sandra: (vyjde z koupelny v negližé) Ahoj, strejdo.

Luboš: … a ty jsi zatím – dospělá ženská. No, vidím, že ti nic neschází, tak já …

Sandra: Jak se pořád máte? Už jste u nás dlouho nebyli. Nezapnul bys mě prosím strejdo?”41 

Luboš přišel Sandru poprvé zkontrolovat. Sandra vyjde ve velmi odvážném prádle. Chce

zapnout. Tato situace nemá pouze sexuální podtext, ale také komický, ten reprezentuje Lubošova

roztržitost. Později, při další Lubošově návštěvě, Sandra cvičí. Když skončí, tak si jde udělat

proteinový nápoj Bifis. Otevře krabici a najde tu pornokazetu. Luboš si chtěl vážně promluvit, ale

místo toho se se Sandrou začne dívat na porno. Té to nepřijde zvláštní, chová se naprosto netečně,

jako kdyby koukala na obyčejný pořad. Luboš je tu zase ten, který zastává neurčitý postoj, je

roztržitý a konsternovaný. Sandra se nakonec jde osprchovat a videokazetu nechá běžet. Do této

situace přijdou její rodiče – Alice s Rudlou. Luboš se jim vše snaží vysvětlit, ale samozřejmě ho

ovlivňuje vlastní roztržitost:

“Alice: A kde je Sandra?

Luboš: Šla se osprchovat. Byla po těch pohybech trochu zpocená.

Alice: Po jakých pohybech?

Luboš: Cvičebních.

Sandra: (vejde) Ahoj, rodiče. Vy jste to vzali nějak zkrátka. Určitě máte hlad. Nevím, jestli tam něco

najdu, to víte byl tu jeden mejdan …”42 

Lubošovy repliky mají značný dvojsmyslný potenciál, vzhledem ke zdůrazňovanému

sexuálnímu motivu je snadné dvojsmyslnosti podlehnout. Jistě tomu také přispívá puštěná

41 PROCHÁZKA, Antonín. S tvojí dcerou ne. 1994, s. 10. (Nevydaná publikace, povinný výtisk Divadelního 
ústavu v Praze). 

42 PROCHÁZKA, Antonín. S tvojí dcerou ne. 1994, s. 14. (Nevydaná publikace, povinný výtisk Divadelního 
ústavu v Praze).
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videokazeta.

Procházka tuto situaci předimenzoval sexuálními motivy. Jak vidíme, tak na velmi krátkém

prostoru se exponuje, nahota a pohlavní styk. Znovu tu také narážíme na nelogické postupy, které i

těmto jednoduchým konstrukcím velmi škodí. Sandra najde schovanou pornokazetu. Není však

jasné, proč rodiče kazetu schovali zrovna sem, jelikož Sandra je podle všeho jediná, která cvičí.

Sedmnáctiletá dívka se poté dívá na porno se svým o téměř dvacet let straším souse dem, není

vyvedena z míry.43 Nastalá situace je pro ni normální, natolik normální, že kazetu nevypne a jde se

osprchovat. Z modelové situace svádění staršího muže mladou dívkou, se stává nelogické spojení

mladé naivní kokety se starším perverzním mužem.

6. 4. 2 Luboš a Alice

Tím však exponování sexuální tematiky zdaleka nekončí. Autor se k ní vrátí pomocí Lubošovy

pretextové minulosti.

“Rudla: Pamatuješ, Luboši, jak tě uštknul ten had a vy jste v tom stanu zůstali sami dva. Copak jste

tam asi dělali?

Luboš: Ježišmarjá, jak si to mám pamatovat. 

Alice: No tak jsem asi zatím Lubošovi ten jed vysávala. 

Rudla: Celou noc. Měsíc před svatbou. Vysávala mýho kamaráda.”44 

Znovu se jedná o dvojsmyslnou promluvu, která je dokonce dvakrát zdůrazněná. Její

výpovědní hodnotu není nutné nijak dále specifikovat. Tyto prostředky se blíží spíše k laciným

prostředkům, které se objevují v bulvární dramatice.

6. 4. 3 Luboš a Libuše

Manželský vztah vykazuje jiné parametry, než rodící se touha po mladé dívce nebo vzpomínky na

jednodenní románek s kamarádkou (Alicí). V takovém vztahu je silnější motiv důvěry, k níž se váže

znalost partnera. Libuše přemýšlí, jak Luboše překvapit, jejich rozhovor svědčí o její zoufalosti, ale

má silný sexuální podtext.

43 Až do této chvíe je však exponována jako dívka, která je natolik bázlivá, že svůj románek se stejně starým
Robinem stále před rodiči tají.

44 Tamtéž, s. 15.
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„Libuše: Ona je důležitá určitá – intimní něžnost, ale nenudí tě to? Nechtěl bys, abych tě u toho

někdy bila?

Luboš: Jak bila?

Libuše: Třeba důtkama.

Luboš: Cože?! Proč důtkama?

Libuše: Nebo bičem? Co by se ti líbilo víc?”45 

Komika je v tomto případě rozvíjena důsledkem přímého uvedení sexuálních praktik. Ještě

silnější je pak jejich explicitní předvedení:

„Libuše: (vejde v erotickém prádle styl „sado – maso“, v ruce řetězy a důtky) Ahoj Lubošku.

Luboš: Co to máš na sobě?

(…)

Libuše: Slibuji ti, že ode dneška budou naše milostné akty kreativnější. Chci, aby měly pokaždé jiný

obsahový rámec. Přečetla jsem si o tom dvě brožůrky. (ostýchavě švihne důtkama) Tak pojď, ty

zvíře!”46

Komický potenciál je ve vizuální podobě Libuše a reakce Luboše. Oproti předešlým případům

autor nevyužívá bulvární prvky v tak vysoké míře. Není tu tematizován pohlavní styk, či

vyvrcholení (o pornu se pouze mluví). 

O uvádění sexuální tématiky ve hře S tvojí dcerou ne, můžeme uvažovat jako o sekundární

komické rovině. Jak dokazují příklady, v expozici je tento druh komiky nejpoužívanější .

6.5 Závěrem ke komice ve hře S tvojí dcerou ne

Procházka ve své hře využívá prostředky, které se objevují ve slavných fraškách a komediálních

hrách. Záměna je například jedním z nejdůležitějších principů hry Charleyova teta, ale také starších

komedií Shakespearových (např. Komedie omylů). Schovávání tvoří klíčový princip slavné hry

Robina Hawdona Dokonalá svatba, kde se hlavní postava Bill probouzí vedle dívky, kterou nezná, a

tak se jí snaží celou dobu hry ukrýt. V britské frašce  1+1=3 Raye Cooneyho hlavní postava John

Brown žije dva životy s dvěma ženami. Jeden život schovává před druhým. 

Hra S tvojí dcerou ne, tedy obsahuje zaručené a historicky ověřené postupy. Tyto postupy jsou

45 Tamtéž, s. 17.

46 Tamtéž, s. 25.
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však doplňovány silnou sexuální tématikou, která osciluje na hranici bulváru.
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7. Věrní abonenti (1997)

7.1 Děj hry a žánrové zařazení

Ríša a jeho manželka Dana zdědili abonnmá do místního divadla. Jejich sedadla nejsou vedle sebe,

a tak sedí na opačné straně řady. Vedle Ríšova křesla sedí mladá pohledná dívka Petra. Během

několika návštěv divadla se do ní Ríša zamiluje a nakonec kvůli ní opustí Danu. Jejich vztah však

není tak šťastný a Petra se brzy vrací ke svému původnímu partnerovi. V závěru hry se Ríša

probouzí a ocitá se v divadle po prvním představení, vedle něj sedí Dana. Vše to byl jenom sen.

Drama bychom mohli žánrově zařadit po bok dalších Procházkových frašek. 

7.2. Hlavní kompoziční prvky

V následující práci budu muset rozlišovat mezi textem, který je dílem přímo Procházkovým, a

textem, jenž je parafrázováním her (představení), na něž abonenti docházejí. Tedy her, jejichž text si

Procházka vypůjčil. Pro tento druhý případ jsem vybral pojmenování “sekundární dramatický text”,

v případě prvním budu mluvit o “dramatickém textu”.

V prvním obraze přicházejí manželé do divadla a usedají na svá místa. Ríša zjistí, že nemá

brýle. Oba se s Danou sesunou na zem a plíží se mezi nohama diváků k sobě. Když se setkají, Dana

se zachytí za Ríšovu manžetu a začne se škrtit. Nakonec to dobře dopadne a oba usednou na svá

místa. V poznámkovém aparátu je téměř zanedbatelná zmínka o tom, že mezitím  „tlumeně zní text

hry …“. Představení, na které přišli, je britská fraška 1+1=3 Raye Cooneyho. Se sekundárním

dramatickým textem se tedy zatím nepracuje. Během dalších návštěv divadla však míra jeho užití

vzrůstá. Aktéři Procházkovy hry se dostávají dokonce do kontaktu s postavami na jevišti. Stávají se

jejich kolegy a zahrají si například v Othellovi, Platonovi nebo se stanou tanečníky baletu. 

Syžet hry je tvořen časově oddělenými cykly – návštěvy abonentů v divadle. Což je velmi

neobvyklé, jelikož fraška je přímo závislá na kauzalitě a z ní vznikajícího rychlého tempa.

Procházka toto napětí nahrazuje tím, že hlavní postava Ríša explicitně uvádí vše, co si myslí. Divák

tedy slyší myšlenky a touhy hlavní postavy. Pouze divák tedy zná skutečný stav rozpoložení

postavy. Tedy můžeme si všimnout určité paralely s hrou S tvojí dcerou ne, kde autor prostředkem

„nedorozumění“, vytváří komickou linku na stejném principu. Divák ví vždy více, než postava na

jevišti, smích je pak uvolňující důsledek tohoto stavu.
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Ríšova promluva není formálně pouze monolog, velmi často se obrací k divákům a mluví k

nim (nebo je dokonce oslovuje). Žádná z jednajících postav ho však neslyší, vzniká tak specifický

druh dialogizovaného monologu mezi postavou a diváky. Ráz monologičnosti má však zajímavý

důsledek, který pojmenoval již Jiří Frejka, „Staří dramatikové znali ostatně do určité míry tuto

potřebu zastavit popisný, epický tok hry a přitisknout diváka těsně k herci a herce k diváku, aby

vzniklo palčivé a intimní přiblížení, sblížení: to je monolog. Dnes je neprávem opomíjen.“47 

Procházka tedy tímto způsobem budování postavy vytváří de facto hlubší charakterizaci

postavy. Takový proces však pro frašku není obvyklý. Je zde totiž riziko, že budování těchto nuancí

by negativně ovlivňovalo rozvíjení zápletky (ztráta tempa). 

7.3 Budování komiky ve hře Věrní abonenti

7.3.1 Komické projevy Ríši

Jedním z nejdůležitějších způsobů tvorby humoru, je využívání Ríšova dialogizovaného monologu .

Například, když se podruhé setká s Petrou, přichází do divadla s jistým očekáváním. Touha po

krásné dívce ho uvádí do rozpaků a rozpaky ventiluje těmito promluvami:

„Petra: (čte si v programu) Režíruje to Bartoš! To tu budeme do půl dvanáctý.

Ríša: Nevadí, vzal jsem si spacák. (lidem) Bože, já jsem pohotovej!

(z jeviště zní hlas rytíře Des Grieux)
Manon je můj osud. Manon je můj osud.

Manon je všecko, co neznal jsem dosud.

Ríša: (lidem) Ta holka je na svůj věk velice rozumná. Jasně, že to nemůže být pořád jako na

začátku. Kdybych měl denně přicházet o panictví, tak skončím na psychině.“48

Ríša subjektivním hodnocením přináší do situace jiné hledisko, odkrývá tím limity konvence a

prostředí. Nevnímá divadelní iluzi. Dění na jevišti pro něj nevytváří tak silný podnět, jenž by ho

dokázal vyrušit od myšlenek na ženu po níž touží. Narušování divadelní iluze je do jisté míry boj

proti kulturnímu kódu našeho sociálního prostředí. Podobný stav zažívá každý člověk – divák při

soustředění, ve chvíli, kdy soustředěnost upadá a projevuje se únava. Tou se pak odhalují jiná

hlediska, která byla předtím potlačena. 

47 KLOSOVÁ, Ljuba. Odkaz české divadelní avantgardy: Jiří Frejka, Lehkonohý herec, čili o točnici a vůbec o 
dekoraci. Praha: Divadelní ústav, 1990, s. 94.

48 PROCHÁZKA, Antonín. Věrní abonenti. 1. 1997, s. 18. (Nevydaná publikace, povinný výtisk Divadelního
 ústavu v Praze). 
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Pro Procházku se tento prostředek stává klíčovým i ve výstavbě hlavní postavy. Ríša se

nachází ve dvou odlišných prostorech – v objektivní realitě a ve své představivosti, či fantazii.

Mohli bychom je vnímat také jako dvě fáze postavy, mezi nimiž Ríša balancuje. V úvodu studie

Anatomie gagu Václava Havla, najdeme teoreticky ukotvený princip, který bychom v rámci

budování postavy Ríši mohli vnímat jako určující49. Havel píše: „gag (pro jednoduchost se tu

zabýváme pouze gagem klasické filmové grotesky) je složen nejméně ze dvou základních fází, které

samy o sobě nemusí být ani komické, ani absurdní, které však začínají probouzet pocit absurdity a

smích v okamžiku, kdy se setkají.“50 

První fází je pro Ríšu prostředí – divadlo a probíhající představení. To klade na diváky určitou

společenskou normu chování. Od diváka v divadle tedy čekáme jednoznačnou konvenci chování,

která je podmíněná jeho vnímáním materiálu, jenž vzniká na jevišti (v tomto případě).

Druhou fází jsou vzrůstající sympatie k vedle sedící Petře. Je tím natolik ovlivněn, že nemůže

vnímat nic jiného, včetně divadla. V důsledku toho dojde k převracení, či negování konvence.

Nebo-li necitlivost k tomu, co se děje na jevišti. A tento prvek je také jedním z nejzákladnějších

komických mechanismů i pro Henriho Bergsona: „Největším nepřítelem smíchu je cit.“51 

Vidíme tedy, že postupy, které teoreticky definovali Bergson, a po něm je konkretizoval

Havel, Procházka využívá nejenom v tvorbě komiky, ale stávají se klíčové i při analýze hlavní

postavy Věrných abonentů.

7.3.2. Vulgarismy

Procházka prostřednictvím Ríši do hry vnáší i „zaručeně“ vtipné prvky, kterými jsou neformální a

vulgární jazyk. Uvedu zde několik takových projevů:

„Ríša: (pro sebe) Škoda, že neovládám levitaci, abych se snesl na místo toho kandrdase. Sotva 

přijde ze školy a už má takovou kliku.“52

49 Havel svá tvrzení rozvíjí a jeho dedukce by se jistě nedaly v tomto případě užít v celé šíři, jde však pouze o 
tentoto úvodní princip.

50 HAVEL, Václav. Protokoly. Praha: Mladá fronta, 1966, s. 125.

51 BERGSON, Henri. Smích. 1. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 16.

52 PROCHÁZKA, Antonín. Věrní abonenti. 1. 1997, s. 20. (Nevydaná publikace, povinný výtisk Divadelního
ústavu v Praze).
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„Ríša: (pro sebe) … Nedívej se na ni. Řikám ti: Nečum na ni, … Ten chlap vedle se na mě usmál. 

Jestli mi položí ruku na koleno, tak ho fláknu.“53 

„Ríša: Říkal, že neprší … no tak, přestaň jí olizovat. …“54

„Ríša: Ať si ten křáp ukradnou. … v náručí svého milence, ale rozfláká se někde na dálnici (...)“55 

„Ríša: Tohle místo je obsazené. Vypadní! Tady sedí …“56 

Není nutné dál charakterizovat a rozebírat zdroj tohoto druhu komiky. Tyto postupy by se daly

z určitého hlediska přiřadit i k dvojsmyslům, na něž jsem upozorňoval ve hře S tvojí dcerou ne.

Fungují totiž samy o sobě a mohou být do promluv zasazeny bez ohledu na kontext.

7.4 Budování komiky u ostatních postav

Pro ostatní postavy ve hře není vymezen tak široký prostor jako pro Ríšu. Konvence prostředí se

však i pro ně stává výchozí. A můžeme si toho všimnout hned v prvním obraze, kdy manželé Ríša a

Dana přicházejí do divadla a proplétají se mezi nohama diváků.

Další taková situace nastává během jiného večera, kdy Dana s Ríšou sedí vedle sebe. Ríša

pocítí touhu setkat se s Petrou. Jako důvod uvede to, že vysoký tón sopranistky mu připomíná

poplašné zařízení auta a odchází. Na jeho místo si sedne operní zpěvák, Dana si toho nevšimne:

„Dana: No proto, už jsem si myslela, že jsi totální cvok. Měli jsme dnes zůstat v postali oba …  Půjč 

mi kapesník. No, dělej! (udivený tenor ji dá svůj kapesník, do kterého se Dana bezostyšně

vysmrká) Ježišmarja – to je sentimentální, takhle se to hrálo před sto lety. Tohle divadlo jde

do hajzlu. (všimne si tenora a nejraději by se propadla) Promiňte! Myslela jsem … ještě před

chvílí tu seděl můj … moc se omlouvám. Víte, kradou nám auto … Jako Faust jste byl

úchvatnej! Tohle divadlo jde nahoru!

1. herec: (velmi upjatě) Vrátila byste mi laskavě můj kapesník?

Dana: Jistě, promiňte.“57 

53 Tamtéž, s. 18.

54 Tamtéž, s. 20.

55 Tamtéž, s. 21.

56 Tamtéž, s. 25.

57 Tamtéž, s. 22.
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Danino explicitní konstatování o stavu současného divadla, jež uvede při rozhovoru s

tenorem, ještě posílí tím, že smrká během probíhajícího představení. To je vrcholně hlasitý tělesný

projev, jež nutně narušuje vnímání divadelní iluze58. 

Ve hře se také objevují situace, kde je komika budována kolektivně. V pátém obrazu všichni --

včetně Petry, navštíví balet. Ríša si s ní chystá během představení promluvit o jejich budoucnosti.

Neustále to odkládá, až nakonec sní, stane se tanečníkem. Taková situace přináší široký komický

potenciál. Tanečníci – herci pak mohou hledat určitý tvar, jež bude z žánrových předpokladů frašky

humorný. Jejich jednání může směřovat od konvence baletních tanečníků k vlastnímu záměrně

neprofesionálnímu tvaru. 

V dalším podobném případě se aktéři Procházkovy hry objevují na jevišti nejenom jako

baletní tanečníci, ale také jako činoherní herci ve hře Othello:

„Petra: Zmařena marně, umírám – ach. (zavře oči, poklesne v kolenou a čeká na „zabití“)

Ríša: (náhle civilně) Vstaň, já ti věřím. 

Petra: Cože?

Ríša: Vím, že bys to nikdy nemohla udělat. A už vůbec ne s Cassiem. Ten přece naprosto není tvůj

typ.

Petra: Náhodou je mi docela sympatickej. 

(…)

Dana: Pomóóóc, pomoc! Maur zabil svou paní. Vraždááá, vraždááá!

Ríša: Krucifix, neječ, já se tak lek.

Dana: (stále v roli) Kdo to tu sténá?“59

Procházka oproti předchozím případům uvádí širší plochu sekundárního dramatického textu.

Ze Shakespeara vybírá určité pasáže60, které vykazují samy o sobě (bez kontextu) silnou patetickou

tendenci – jedná se o emocionální vrcholy jednotlivých scén. Poslední repliku Dany – Desdemony,

pak vytváří vlastní kompilací, která vychází z krácení závěrečného dialogu. 

Divák nemusí znát Othella pro porozumění – patetické promluvy a archaismy autor jednoduše

58 Dle mého názoru jde o projev živočišnosti, který divadelní iluzi také oslabuje. 

59 Tamtéž, s. 40.

60 Překlad pochází od překladatele Aloise Bejblíka a je z roku 1988. Procházka používá 3. jednání (3. scéna) a 
5. jednání (2. scéna).
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narušuje současným civilním jazykem, čímž vytváří tolik potřebný kontrast. Zároveň vše může

posilovat herecká manýra, prezentující se stejně jako u baletu, co možná nejzkostnatělejším tvarem

konvence „nejtradičnějšího Shakespeara“.

7.5 Závěrem ke komice ve hře Věrní abonenti

Obecně by se dal Procházkův způsob budování komiky ve Věrných abonentech označit jako

narušování konvence. Nejčastějším nositelem komiky je hlavní postava Ríša, který vnáší svým

nazíráním světa zajímavé a nečekané hledisko. 

Největším problémem hry je však její zakončení. Ríša snil a vše si vyfabuloval. Sám si však

uvědomuje, že se v něm něco stalo a z divadla nyní vyjde člověk, který si je jistý, že fantazie k

životu patří a snít je třeba. 

Banální myšlenka o nutnosti metafyzické roviny života (snění) může tvořit jeden z

identifikačních prvků s divákem. Ten nejsilnější je však v existenci snu, z něhož se hlavní postava

probouzí (cykličnost). Procházka však nikam neumisťuje žádné znaky, které by odkazovaly k tomu,

že hlavní postava prožívá iluzi snu. Naopak, během hry několikrát sní. Tedy pokud bychom chtěli

být důslední, mohli bychom v určitých místech najít dvojitou fikci. To je však velmi složitá

konstrukce, jež podléhá jednoznačnějšímu a citlivějšímu exponování. Navíc podobné zakončení by

mohlo nastat takřka na konci jakéhokoliv obrazu. Dramatik tak touto nedůslednou prací narušuje

podstatu celého prvku.
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8. Přes přísný zákaz dotýká se sněhu (2003)

8.1 Děj hry a žánrové zařazení

Eda, se nečekaně vrací z vězení domů o dva roky dříve. Přináší si s sebou spoustu nežádoucích

vlivů, kterých se snaží zbavit. V tom mu pomáhá sociální pracovnice Ester, která na něj dohlíží při

jeho přechodu do běžného života. Jeho manželka Nina mezitím udržuje milostný vztah s ženatým Erikem.

Objevuje se tu také Policista, který několikrát navštíví jejich byt kvůli vlastnímu vyšetřování, nebo

bytař Jarda, Edův přítel z kriminálu. Celý příběh končí Procházkovým tradičním zakončením –

happy-endem. 

Nejedná se o typickou frašku. Autor sice ve velké míře využívá fyzický humor, ale doplňuje

ho – širokou linií jazykové komiky, proto bychom hru mohli zařadit mezi frašku a konverzační

komedii.

8.2 Hlavní kompoziční prvky

První obraz, který je založen na principu schovávání, nese příslib veliké „švandy“.

Vše začíná mileneckou štědrovečerní večeří. Erik předává Nině drahou kazetu značkové

kosmetiky. Z atmosféry je vyruší domovnice Edita, Nina následně schová milence do koupelny.

Domovnice jí vytýká, že má plnou poštovní schránku, prý to přitahuje zloděje. Nina jde tedy dolů,

dveře se zavřou a Erik v domnění, že znovu osaměl se svou milenkou, vyjde z koupelny a osloví

Editu. Do toho přichází Nina, spolu pak vymýšlí historku, že jsou bývalí spolužáci. To Editu uklidní

a odejde. Další zvonek. Tentokrát je to Eda, manžel Niny, přichází z kriminálu o dva roky dřív.

Nikdo ho nečeká, nastává zmatek a Erik se schová na balkon. 

Na velmi vydařenou první scénu Procházka bohužel nenavázal. Pozdější komické fraškovité

konstrukce – záměny postav, různé druhy nedorozumění, nejsou hlouběji rozpracovány a působí

prvoplánově. Velkým problémem se stává také budování postav. Procházka se totiž snaží o jejich

hlubší charakterizaci a staví vedle sebe hned několik vylučujících se prvků.

Hlavní postava, účetní Eda, strávil ve vězení pět let. Domů se vrací jako homosexuál, na konci

hry se stává zpět heterosexuálem. Tedy změna sexuální orientace během pár dní. Ester ho těsně před

půlí hry učí chodit, protože cupitá – byl zvyklý mít v análním otvoru peníze. Do té doby, ale nikdo

nereaguje na jeho chůzi. Podle všeho se tedy pohyboval normálně. Ester ho také učí správně jíst,

což člověk po pěti letech ve vězení jistě nezapomněl. Nevinný účetní, to s každým také myslí dobře,

nemá jedinou charakterovou vadu, je citlivý, romantický a chápavý. Vidíme tedy, že motivů

spojených s touto postavou je opravdu příliš velké množství. Za největší problém považuji
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nedůsledné sledování alespoň jednoho z motivů, který by byl více rozpracován.

Procházka do hry zakomponuje také typové postavy, Lupiče a Policistu a jednoho muže –

Rusa, který se objeví dvakrát ke konci hry – reprezentuje mafiány. Přítomnost těchto postav je

snadno obhajitelná, autor potřeboval dodat mužské postavy, aby na konci hry mohl vzniknout

happy-end.61 Žádnou hlubší funkci ve hře bohužel nemají. U Policisty je navíc podobný problém s

charakterizací jako u Edy. Navštěvuje koncerty vážné hudby, vyzná se v malířství a čte Franze

Kafku, má tedy atributy vzdělance (motiv znalosti vážné hudby a díla Kafky, je u Procházky velmi

častý). Většinu druhé půlky hry však hledá muže v kostýmu Santa Clause, který přepadl stánkaře,

uhodil ho a sebral mu kostým. Tedy několik dnů hledá někoho, kdo ukradl vánoční kostým.

Nakonec najde viníka – stačí mu to, že uvidí Rusa, který kostým Santa Clause drží v rukou. Těžko

uvěřitelná povinnost a velmi triviální myšlenkový pochod k usvědčení zločince. Na začátku hry

přichází za Editou s udáním, že někdo z jejího domu chtěl spáchat sebevraždu skokem z balkonu.

Tedy ohrožení života. Během druhé návštěvy Edity dělá doprovod Naděždě, která hledá svého

manžela (není úplně jasné, proč jí nedal adresu, jeho přítomnost tu totiž není nutná a on se nijak

neprojeví). Ve druhé půli hry podezírá Edu, že porušují povinnosti podmínečného propuštění z

vězení a hlídá ho. Toto hlídání je spojeno s několika komickými výstupy, kterých je Policista

předmětem. Jeho výstupy jsou tedy silně nevyvážené. V určitých chvílích působí jako skutečný muž

zákona, jindy zase jako jeho parodie. 

Problematická kompozice je způsobena touhou autora příběh nějakým adekvátním způsobem

zakončit. Výchozí spektrum figur a charakterů mu bohužel nestačí, a tak v průběhu hry

zakomponuje do děje nové postavy. To negativně ovlivní celkovou dějovou linku hry a důležité

postavy postupně mizí. O Erikovi nevíme nic od druhé poloviny hry, kdy chce otrávit Editu.

Autorovi stačí to, že se provalí jeho pokus o vraždu, poté Erik sám odejde. Do té doby byl přitom

velmi důležitým. Je zde také policista, který by se tímto případem měl zabývat. Těžko pochopitelná je i

přítomnost Rusa, který přijde, aby vyhrožoval Edovi, poté přichází Policista, křivě ho obviní a

odvádí na služebnu. To vše během Rusových sedmi replik. Eda ve hře neustále zmiňuje vlastní

zkušenosti s kriminálem. Rus je jedinou postavou, která je s tímto prostředím spojená (mám na

mysli prostředí osob, kteří dostali Edu do kriminálu), autor však tohoto potenciálu nevyužívá. Proto

bychom jeho přítomnost mohli vnímat jako nedostatečnou.

Všechny tyto detaily degradují Procházkovo drama a řadí ho mezi nejproblematičtější hry,

jaké kdy napsal.

61 Procházka všechny postavy spojil v několik párů, potřeboval do příběhu zakomponovat tedy další muže. 
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8.3 Budování komiky ve hře Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

8.3.1 Schovávání a záměna

Záměna v sobě skrývá v sobě velký komický potenciál pro následné překvapení a nečekanou situaci,

kdy si postavy musejí rychle vymýšlet často bláznivou historku, jež obhájí jejich chování. Když

Edita v prvním obraze odchází, tak se milenci mohou znovu vrátit ke své pohodě. Ta však trvá

pouze okamžik, jelikož přichází Ninin manžel, Eda. Edova přítomnost je pro Erika naprosto fatální,

stejně jako pro Ninu. Edu tu nikdo nečeká - „ten krásný měšťácký svět secesních frašek. Do něho

najednou a nečekaně spadne puma …“62 - měl být ještě dva roky ve vězení. 

V prvním případě šlo tedy o vyrušení domovnice, před kterou se Erik schovával, nyní je to

hrozba konfrontace milence s manželem, což bychom mohli vnímat jako doklad gradace. Erik se

schová na balkon, kde ve velké zimě, spoře oblečen čeká. Eda uvnitř krouží po místnosti, touží po

dotyku domova, osahává všechny předměty, až nakonec vstoupí také na balkon. Milenec následně

spadne (či skočí) dolů. 

Dramatik se pevně drží žánrových pravidel frašky, jelikož v tuto chvíli nejde o to, z kolikátého

patra Erik spadl, zda je potlučený nebo má zlomené kosti. Jde o fyzickou akci a o napětí mezi

počátečním stavem, kdy do situace dvou milenců přichází třetí, nežádoucí element, a konečným

stavem, kdy je Erik nucen v naprostém zoufalství k neuvěřitelnému činu – skoku (nebo pádu). 

8.3.2 Boření konvencí

Eda je bývalý vězeň. Prostředí „gaunerů“ by ho mělo ovlivnit a čeká se od něj, že bude hrubián

(právě kvůli tomu se objevuje sociální pracovnice). Dokonce sám uvádí i dvě historky, jež tento ráz

zdůrazňují. První je o tom, že jednomu muži jiní uřezali uši a všichni se u toho náramně bavili.

Další, značně nadsazenější, že jeden z vězňů chodil týden s vidličkou v zádech, aniž by si toho

všiml. 

Eda se však vrací jako něžné stvoření, které lpí na pořádku (jeho otírání prachu) a váží si

lásky své manželky. Za největší trest ve vězení považoval vytržené stránky posledních kapitol

detektivních románů. Všechny tyto prvky pak zastřešuje změna orientace, která se stává hlavním

motivem postavy. Tedy očekávaný hrubián se chová naopak – jako něžná bytost.

62 HOŘÍNEK, Zdeněk. O divadelní komedii. 1. Praha: Pražská scéna, 2003, s. 39. ISBN 80-86102-31-9.
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Homosexualita má u nás také svou všeobecně známou konvenci. Je spousta lidových vtipů,

založených na klišovitých projevech této menšiny (mluvím o prostředcích lidových vtipů). Pro

Antonína Procházku je prostředkem několika šovinistických humorných situací63:

„Ester: (přesvědčivě) To pude.

Eda: (jemný gestem setře prach na stole, čímž okamžitě proflákne svou orientaci)

Ester: Těžko (vzdechne a odejde)“64 

(…) 

„ N i n a : U ž s e t a d y v t ě c h v z t a z í c h p ř e s t á v á m o r i e n t o v a t .

Erik: Já se ale začínám orientovat v orientaci tvého muže.

Nina: To se ti jenom zdá.

Eda: (volá z okna) Jú – bleděmodrá, růžovoučká!“65

Podobným způsobem autor pracuje také s postavou Policisty. Ten má působit dojmem, že je

mimořádně inteligentní – tím narážet na konvenci „hloupých policistů“, která je u nás dlouhodobě

kanonizovaná lidovými vtipy:

„Policista: No jo, už to mám! Vy hrajete ve filharmonii. Chodím pravidelně na koncerty, mám

předplatný. 

Erik: Vážně a proč?

(…)

Policista: Na policajta, že jo? Že si taky o nás myslíte, že jsme paka?

Erik: Ne!

Policista: Ale jo, všichni si to myslej. Ale já náhodou poslouchám klasiku a čtu Kafku. (rozhlíží se

po bytě) To je Špála, ne?“66

63 Je zajímavé, že dramatik pracuje s orientací jako s něčím vyléčitelným, což je i v roce 2003 velmi 
konzervativní názor. Eda je později skutečně „vyléčen“ sociální pracovnicí, která u něj podnítí sexuální
vzrušení a vzápětí mizí z příběhu.

64 PROCHÁZKA, Antonín. Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. 2003, 36-37 s. (Nevydaná publikace, povinný
výtisk Divadelního ústavu v Praze).

65 Tamtéž, s. 47.

66 Tamtéž, s. 19.
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Poslední příklad narušuje konvenci svůdného vzhledu před vášnivou nocí. Když Nina ve 4.

obraze sedí v noční košilce na okraji postele, zazvoní telefon. Zvedne ho, volá přítelkyně Irena:

„Nina: Napadá mě jenom, co mě dokáže odrovnat: Chlap v ponožkách, dechovka, zívání …

Hlas: Neblbni a koncentruj se! Zase ti zavolám. 

Nina: Doufám, že do té doby Eda neuplave. (zavěsí)

Eda: (přichází z koupelny dlouhými kroky, má na sobě ponožky nalévá víno) Tolik krásné teplé 
vody! Ještě skleničku?

(…)

Eda: Trochu hudby? (pustí rádio – zní řízná dechovka)

Nina: (trpí a vyklopí do sebe celou sklenici na ex)

Eda: (zívá) Promiň. Půl osmá je moje hodina. Měli jsme nesmyslně brzy večerku.“67 

Vizuální detaily tvoří z „kostýmu“ Edy nejsilnější zdroj komického. Jde o podobný efekt, jako

ve hře S tvojí dcerou ne, kde Libuše s bičíkem a sexy oblečku svádí manžela. 

Procházka prostředek komiky – boření konvencí – buduje, tak, že konvenci očekávanou

nahradí nejméně očekávanou. Tedy konvenci brutality nahradí jemností homosexuality. Konvenci

hloupého Policisty uvede zdůrazněním jeho sečtělosti. Jak jsme si v úvodu potvrdili, autor později

nerespektuje vlastní prostředky, a tak je například z Policisty postava velmi inteligentní s

neinteligentním chováním.

8.3.4 Dvojsmysl, nedorozumění, asociace

Všechny tyto pojmy označují odlišné struktury, přesto se ve hře často proplétají. 

Dvojsmyslnost jsem zmiňoval již v předchozím textu v definici bulvárních frašek nebo v

analýze S tvojí dcerou ne. Jde o jeden z nejčastějších prvků Procházkových komedií, jenž je založen

na mnohoznačnosti jednoho slova – homonyma, či víceznačnosti situace. 

Nedorozumění je obecně známá struktura. U Procházky se s ním nejčastěji setkáváme v

momentě, kdy si postavy povídají, ale každá má na mysli něco jiného. 

67 Tamtéž, s. 37..
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Asociace je všeobecně známý pojem, přesto bychom ho mohli definovat, jako mentální vztah

mezi myšlenkami, pocity, vjemy a vzpomínkami.

Proplétání těchto tří struktur v komické situaci probíhá většinou tak, že jedna ze složek v

konkrétním momentě převažuje nad ostatními. Většinou je to spojení dvojsmyslu a nedorozumění.

Tato kompoziční technika je přitažlivá proto, že je to zejména divák, kdo zná postoj obou postav a

baví se tím, že oba subjekty mluví o něčem jiném:

„Nina: Dáváš mi víc, než peníze.

Erik: Ne, ty mi dáváš víc. 

Nina: (pokaždé s jiným podtextem) Ty mi dáváš víc.

Erik: Ty mi dáváš víc.

Nina: Ty mi dáváš víc. 

Erik: Ty mi dáváš víc.“68

V tomto případě se také projevuje sexuální motiv, který je (prostřednictvím dvojsmyslu)

jediným zdrojem komiky.

Samozřejmě to mohou být i sofistikovanější struktury, které vycházejí přímo z příběhu.

Takový případ nastává v momentě, kdy Ester přichází do bytu a setkává se s Ninou. Ester vnímá

sexuální podtext promluv, zatímco Nina mluví o skutečném stavu věcí: 

„Nina: Jo. Promiňte. Mám za sebou hroznou noc. 

Ester: Chápu. Po tolika letech, to muselo být závratné. 

Nina: Jsem jak zmlácená. 

Ester: (tiše závidí) Ubližoval vám? Buďte k němu tolerantní. Svět za mřížemi je drsný. Na vás bude

teď ležet hlavní tíha.“69

Nejkratší konstrukce vznikají zejména ve spojení s asociacemi:

„Erik: Hrajeme Johanna Strausse, otce i syna …

Edita: I ducha svatého amen!

Policista: Sbohem. (odejde)“70 

68 Tamtéž, s. 5.

69 Tamtéž, s. 28.

70 Tamtéž, s. 50.
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Na základě sluchového vjemu dokončí postava asociaci, kterou představovaly v tomto případě

tři slova. Jedná se o komickou situaci, s níž se dále nepracuje, má pouze zaznít a zapůsobit. 

8.3.5 Anekdoty

Posledním, ne však tak častým jevem, jsou monologizované i dialogizované anekdoty. Procházka je

přirozeně volí v případě, kdy se děj velmi dlouhou dobu rozvíjí bez většího vzrušení. Například,

když se Eda dostává poprvé do společnosti Ester. Jenom k ní by má být upřímný, proto bývalý

kriminálník přednese několik anekdot, které v tomto případě souvisejí s jeho minulostí. Když se

například Eda vyjadřuje ke své heterosexuální minulosti:

„Eda: Tss! Já, sexuální neposeda, před kterým si žádná nebyla jistá? Kterému v partě říkali Éda

Pružina! Víte, jak mívali Pionýři na opasku nápis „Vždy připraven“? Tak jedině u mě to

byla pravda. Z ekonomky jsem nevyletěl jenom proto, že jsem včas přefik matikářku. Bohužel

se o svůj zážitek podělila s ruštinářkou, ta to pak vyžvanila tělocvikářce a ta potom … No co

vám mám povídat, maturoval jsem s vyznamenáním.“71

Tento prvek můžeme nalézt také na konci hry u postavy, která se do příběhu dostává poměrně

pozdě. Je jím lupič Jarda, Edův kamarád z kriminálu, který si nakonec získá srdce domovnice Edity.

„Jarda: Jednou jsem lez do kvartýru hajzlíkovým okýnkem. A nějak jsem podcenil tu svoji figuru,

nebo co, zkrátka, nešlo to tam ani zpátky. Už začalo svítat a já tam furt trčel zapasovanej a

najednou mně docvaklo, že jsem vlastně – v hajzlu.“72

Dramatik touto metodou rozšiřuje rámec charakterizace postavy. Téměř vždy vtip vypráví

postava sama o sobě a své minulosti. Snaží se tím, ať už záměrně, či nezáměrně, o plasticitu

postavy. Proto jimi oplývá Eda, který je hlavní postavou (tedy je třeba ho znát, co možná nejlépe),

nebo Jarda, který se objeví na posledních několik chvil a diváci ho potřebuji rychle poznat. 

71 Tamtéž, s. 35.

72 Tamtéž, s. 65.
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8.5. Závěrem ke komice ve hře Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

Závěr hry vyznívá velmi toporně. Vše se děje oproti předchozímu pomalejšímu tempu rychle, je

cítit násilná touha autora ukončit drama. 

Z hlediska prostředků, které Procházka k budování komiky využívá, je nejsilněji zastoupeno

boření konvencí. Jedná se o jemnou variaci principu, který využíval i ve Věrných abonentech.

Znovu je tu tedy zmechaničtění v podobě konvence, jež se narušuje. Dvojsmysl, asociace a

anekdoty, jsou další prostředky, kterými autor vnáší do hry silnou míru bulvarizace. Usnadňuje to

dramatikovo spojování dějové linie a zároveň se její pomocí Procházka do jisté míry snaží narušit

ono pomalé tempo. 
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9. Jednotka intenzivní lásky (2014)

9.1 Děj hry a žánrové zařazení

Režisér Jiří měl autonehodu. Ocitá se v nemocnici upoután na lůžko se svou spolujezdkyní

prostitutkou Simonou. Oba jsou v kritickém stavu, a právě proto mohou jejich duše vystoupit z těla

a volně se pohybovat po okolí. Do nemocnice přispěchá Jiřího manželka Renata, doktor jí informuje

o složitém stavu jejího partnera. Pacienta prý může z tak vážného stavu vyléčit pouze upřímná

láska. Renata však Jiřího nemiluje, a tak se její manžel nemůže úplně probudit, Simonu nikdo nezná

– má podobný problém. Hlavní dějovou linku tak tvoří dlouhá čekání na lásku. Jiří se snaží najít

někoho, kdo by ho miloval. Simona je připravena na smrt a ocitne se dokonce „na onom světě“. Vše

však dopadne dobře, do Jiřího se zamiluje Valentina a Simoně podlehne doktor Otakar. Renata

mezitím se svým milencem Arnoštem ukradne Jiřímu materiály k jeho připravované inscenaci

Prodané nevěsty. Neschopný režisér Arnošt tak brzy začne zkoušet v Národním divadle. Jakmile se

Jiřího stav začne lepšit, Arnošt se v obavách o svůj úspěch v ND pokusí Jiřího zabít. Je však

nešikovný, spadne ze žebříku a ocitne se také v nemocnici. 

Objevuje se tu také Jiřího syn Patrik, který pomáhá oběma rodičům, při vzájemných intrikách.

Hra končí (jak jsme u Antonína Procházky zvyklí) happy-endem – zlo prohrává a upřímnost a láska

vítězí.

9.2 Hlavní kompoziční prvky 

První obraz je u Antonína Procházky často ve znamení fraškovité fyzické akce. V tomto případě je

tomu však jinak. Jiří měl autonehodu, je v bezvědomí v nemocnici. Přichází manželka, zjišťuje

všechny okolnosti, v závěru obrazu vyřkne pevné stanovisko, jež je namířeno proti Jiřímu. V

expozici není žádná silná touha po komice, autor uvozuje výchozí situaci, věnuje se protichůdným

silám a celkově vytváří kontext pro budoucí jednání. 

Hlavním tématem hry je láska. Je jedinou hybnou silou, která může bytost uzdravit, stává se z

ní elementárně důležitý prvek života – jako je jím jídlo nebo voda. Pro dvě hlavní postavy, Jiřího a

Simonu, kteří se ocitají mezi životem a smrtí, znamená pocítění lásky jedinou možnost, jak se dostat

zpět do objektivní reality. Závažnost tématu potvrzuje i vyjádření samotného autora: „ (…)

Existence na hraně mezi životem a smrtí nemusí být tedy vůbec nezáživná. Na které straně té

pomyslné hrany člověk nakonec skončí, nezáleží kupodivu ani tak na lékařské vědě, jako spíš na

vůli, citu a lásce.“73

73 Jednotka intenzivní lásky. Divadlo Josefa Kajetána Tyla [online]. [cit. 2016-02-02]. Dostupné z: 
https://www.djkt.eu/jednotka-intenzivni-lasky

41

https://www.djkt.eu/jednotka-intenzivni-lasky


Dramatik přistupoval k celé hře velmi svědomitě, což dokládají také slova dramaturgyně

inscenace, Marie Caltové, která říká, že Procházka prostudoval několik knih týkajících se existencí

života na hraně – mezi životem a smrtí 74. To však ovlivnilo také celkovou kompozici dramatu, a tak

si můžeme všimnout dramatikova příklonu k realistické komedii. Pod tímto termínem si představuji

komedii, která obsahuje příběh se silnějším tématem využívající komických prostředků. Její

volnější výstavbu spatřuji zejména v tom, že umožňuje důkladněji sledovat hlavní téma. Proti tomu

je fraška závislá na kauzalitě a z ní vycházejícího tempa – zaplétání zápletky. To znamená, že téma

hry je vždy na sekundární pozici a autor musí věnovat hlavní pozornost tempu.

V Jednotce intenzivní lásky najdeme spoustu situací, jednání a zvratů, které mají charakter

fraškovitých postupů. Tu reprezentuje zejména vztah Jiřího a Patrika. Otec syna neustále překvapuje

během milostných hrátek, schovává se, narušuje Patrikovo snažení a přesvědčuje ho k intrikám proti

Renatě.

Vedle toho se však Procházka snaží předat divákům všechna svá subjektivní hlediska a

znalosti načerpané z knih. V tvorbě vztahů mezi postavami vytváří dlouhou linku psychologicky

uvěřitelného obrazu lásky. Dostáváme se také do sentimentálního světa po smrti, který je budován s

nejvyšší mírou citlivosti. Všechny tyto projevy svědčí o touze vybudovat silnou vrstvu realistických

motivů, jež měly zdůraznit hloubku samotného dramatu.

Tato dichotomie dvou přístupů k tvorbě se v celé hře projevuje velmi silně a činí z ní

nejednoznačné dílo. Stojí na pomezí dvou záměrů – zabývat se hlubokým tématem, ale přesto

pobavit tak, jako to umí fraška. 

Hlavním problémem se stává samotné téma, Procházka s ním pracuje velmi lehkovážně. Ve

hře si můžeme všimnout častých milostných vzplanutí, necitlivého ukončení dlouhodobých vztahů

nebo vypočítavé rodinné lásky. Objevují se tu také motivy živočišných milostných projevů –

nevěry, lásky na první pohled, a také roztržitosti během sexu. 

To jsou prostředky, které by pro frašku vytvářely ideální prostředí, v mezích realistického

dramatu však působí prvoplánově a bulvárně. 

Při příchodu Doktora Otakara se dozvíme většinu důležitých informací potřebných k

pochopení celé hry. Otakar během prvních minut na jevišti „sype z rukávu“ poučky, ale i případy,

které potvrzují jeho teorie. A tak brzy víme vše o životě ve stavu klinické smrti, o opuštění duše těla

a nakonec se dozvíme jedinou možnou léčbu – lásku. Sám tuto teorii později potvrzuje, když se

zamiluje do Simony.

Autorův záměr vytvořit romantický vztah ošetřujícího lékaře s pacientkou je však silně

74 Tamtéž. 

42



deformovaný. Procházka totiž Doktorův cit exponuje živočišností. První náznak takového chování

se objevuje, když Otakar odmítá svou vášnivou milenku Tamaru – na pokoji, před spícími pacienty

(jedná se o Jiřího se Simonou). Dále se jeho vztah k Simoně vyvíjí přes několik málo promluv s

milenkou, která mu vyčítá narůstající sexuální a později i citovou odtažitost. Vrcholem je, když jí

osloví „sestři“. Vše je zakončeno Doktorovou krátkou zpovědí u postele spící Simony, která se pak

dostává do světa mimo objektivní realitu.

Hlavním kompozičním prvkem se stává komentování děje, s nímž jsme se již setkali ve

Věrných abonentech. Tam je jeho nositelem Ríša, v Jednotce intenzivní lásky jsou to dvě postavy.

Ojedinělost zdravotního stavu Jiřího a Simony spoluvytváří i jejich časoprostor a zvláštní způsob

intimity. Komentování děje tak získává ráz informativní, díky němuž je budována nenásilná hlubší

charakterizace postav (stejný důsledek jako ve Věrných abonentech). 

9.3 Budování komiky ve hře Jednotka intenzivní lásky

9.3.1 Simona a Jiří, jiný časoprostor

Procházka proti sobě postaví kontrastní postavy a komiku buduje skrze jejich protichůdné

uvažování. Staví tedy vedle sebe distingovaného režiséra Jiřího, jenž je oddaný své manželce, a

pragmaticky přímou prostitutku Simonu: 

„Simona: Tak pozor, nevím, kdo je tady oběť. Většího pošuka za volantem jsem neviděla!

Jiří: Zrovna jsem se zaobíral myšlenkou, zda je blíže jevištní pravdě Stanislavskij se svým popisným
realismem, nebo Peter Brook s teorií prázdného prostoru, a najednou jsem bez kalhot!

Simona: Tvářil jste se jak skaut, kterýmu v Krkonoších ukradli kompas, tak jsem to rozjela sama. Já
jsem náhodou vnímavá.“75 

Jiřího stylizovaný projev má zřejmě zdůrazňovat jeho erudici. Simona je prostitutka, tedy

nemluví spisovně a uvažuje prakticky. 

Jiný způsob budování komiky nastává později, když se jejich duše oddělí od těla:

„Simona: (pozoruje sedícího doktora) Lesknou se mu oči. On pláče!

Jiří: Blbost. Glycerín. Stará finta herců.

Simona: A co ty ruce? On se snad modlí?

75 PROCHÁZKA, Antonín. Jednotka intenzivní lásky. 2015, 18 s. (Nevydaná publikace, povinný výtisk
Divadelního ústavu v Praze).
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Jiří: Doktor, vědec a hledá pomoc u Spasitele. No potěš pánbů. Aspoň vidíte, jak věří svým

schopnostem. 

Simona: Mám pocit, že tady v luftě poletují bacily lásky.“76 

Odlišný časoprostor, v němž se nacházejí Simona s Jiřím, oproti doktorovi, který pláče,

vytváří další kontrast mezi duševní77 a objektivní realitou. Autor tu využívá velmi podobný

mechanismus, který se objevil již v předchozích analýzách.  V kapitole věnované hře Přes přísný

zákaz dotýká se sněhu, jsem ho pojmenoval „boření konvencí“. V již zmíněné hře Věrní abonenti

Ríša neustále komentuje s nadsázkou to, co vidí – není schopen vnímat divadelní iluzi.

9.3.2 Schovávání

Je obsaženo zejména ve fraškovitých situacích. Jiří se objevil u postele Patrika, evidentně ho

vystrašil. Zatímco se z toho jeho syn vzpamatovává, milenka Valentina odchází do koupelny. Když

se vrátí, Patrik musí dělat, jako kdyby tam otec nebyl, ale přesto se od něj v milostném svádění

nechá navádět:

„Patrik: Viděl jsem svého otce. Tady u postele!

Valentina: Ale a on přece leží …

Patrik: Na jednotce intenzivní péče. Má něco s mozkem. A já asi taky …

(…)

Jiří: Synku!

Patrik: Otče?!

Jiří: Ty mě vidíš a slyšíš! Ani nevíš, jakou mám radost. Také tě miluji!

(…)

Jiří: Když jsem tady? Víš, kolik milostných scén jsem režíroval? A s jakou vynalézavostí? Chyť ji za

bradu…

Patrik: Ne, to nejde…

Jiří: Jen to udělej. A pomalu její tvář obrať k sobě. Takhle sváděl Jean Gabin Marléne Ditrichovou.

Valentina: To bylo vážně chlapácký.“78

76 Tamtéž, s. 57 – 58.

77 Realitu, kde se nacházejí Jiří a Simona jsem nazval duševní, protože se obecně lidská existence rozděluje na 
tělo, jež je charakteristické fyzičností a duši, jež je charakteristická metafyzičností. Jsem si vědom 
jednoduchosti tohoto výroku a možné filosofické disputace, či jeho zpochybnění, slouží mi však pouze jako – 
zjednodušení v mém výkladu.
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Patrik před Valentinou tají přítomnost otce. Stejný princip se později zopakuje, když Jiří přijde

za Patrikem podruhé, aby zjistil, zda syn zamezil krádeži režijní knihy. Patrik je znovu s Valentinou,

připravují se na romantický večer. Setkání otce a syna však skončí hádkou. Na konci tohoto druhého

případu Patrik Jiřího již nevidí – „nemiluje“ ho. Dramatik tedy zopakuje tentýž prostředek, využije

téměř stejné scény, podobného rozložení sil v obraze, přesto situaci nijak negraduje. Všímá si lásky

a její ztráty. Vloží tedy realistický motiv do dějové linky, které do té doby byla charakteristická

fraškovitostí.

9.3.3 Příměr

Nejenom polarita objektivní a duševní reality, ale také příměry tvoří v této h ř e silný komický

potenciál. Příměr je v tomto případě tvořen zejména asociačními komickými strukturami. Pod takovým

souslovím si představuji repliku, či reakci jedné z postav, jež vytvoří v divákovi silnou asociaci,

kterou zapomene na kontext, v níž zazněl. Jeho další reakcí bude tedy smích, jelikož si uvědomí

skutečný kontext. Takového jevu si můžeme všimnout, když jsou Patrik a jeho milenka Valentina v

posteli:

„Valentina: Nemáš poválečný syndrom?

Patrik: Rád bych, ale nikdy jsem v žádné válce nebyl.

Valentina: Cítíš se ohrožen nepřáteli? Představ si, že jsme v bezpečí obrněného transportéru T805

se samohybným laufem 1500mm. 

Patrik: Promiň, myslím, že dnes už nebudu schopen žádného samohybu.“79

Starší typ obrněného transportéru je známý u mužského publika střední a starší generace z

povinné vojenské služby. Je nutné také ocenit detailnost celé Valentininy promluvy, která asociaci

obrněného transportéru ještě konkretizuje. Zároveň nesmíme zapomenout, že jak Patrik, tak

Valentina jsou ve spodním prádle. Právě tento fakt a následný průběh dialogu vytváří komický

účinek.

Na stejném principu, ale zjednodušeněji, buduje Procházka komiku i později. Jedná se o příměry,

které klade postavám do úst: 

78 PROCHÁZKA, Antonín. Jednotka intenzivní lásky. 2015, 25-26 s. (Nevydaná publikace, povinný výtisk 
Divadelního ústavu v Praze).

79 PROCHÁZKA, Antonín. Jednotka intenzivní lásky. 2015, 24 s. (Nevydaná publikace, povinný výtisk 
Divadelního ústavu v Praze).
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„Simona: To světlo na konci tunelu mě přitahuje, jak novomanželé pojišťováka. Co se mrknout

blíž?“80

„Jiří: Tobě žádná kniha nepomůže. V jeho režii budou herci na jevišti vypadat jak tlupa splašených

orangutanů!“81

„Jiří: Brzda mercedesu je citlivá jak prsty mladé gejši. A já málem prošlápl podlahu. A nic!“82

Většinou se jedná o přirovnání, kterým si postava něco zhodnotí. Můžeme je považovat za

projevy charakterizace. Nemají však nic společného s předchozím, nebo následujícím jednáním

postav, a jsou tedy užity účelně, kvůli komice (zřejmě ve snaze vytvořit tzv. „hlášky“). Podobné

věty, jež mohou stát samy o sobě a nebýt závislé na tom, kdy zazní, se objevují i v jiných hrách.

Nejčastěji jsme je zmiňovali v souvislosti s hrou Přes přísný zákaz dotýká ses něhu, kde se objevují

dialogizované anekdoty, či vulgarismy.

9.3.4 Cizí jazyk

Posledním hojně využívaným komickým motivem je cizí jazyk. Jediným nositelem tohoto

prostředku je Arnošt. V touze být slavný se odhodlá k pokusu o vraždu.83 Při tomto činu spadne ze

žebříku a ocitne se v nemocnici. Procházka tuto situaci řeší nezvykle – Arnošt po probuzení mluví

maďarsky. Nikdo mu nerozumí, pouze sestra Tamara, která pochází ze Slovenska. Občas se s ním

někdo pokusí bavit rusky, či anglicky. Objeví se i projevy hlasité mluvy postav v domnění, že jim

Arnošt bude rozumět. Hlasité projevy mohou působit komicky, nejedná se však o tak zajímavý

motiv, aby se dal využívat delší dobu, a tak se brzy zacyklí. V následujícím průběhu hry se autor

vypořádá s jeho odlišností tak, že ho spojí s pretextovou minulostí postavy. Arnošt si najde si lásku

ze svého mládí a odjíždí za ní do Maďarska. 

80 Tamtéž, s. 13.

81 Tamtéž, s. 20.

82 Tamtéž.

83 Což je jeden z dalších prostředků charakteristických pro frašku.
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9.4 Závěrem ke komice ve hře Jednotka intenzivní lásky

Slibně budovaná hra se sofistikovaným tématem je pokusem vytvořit dílo, které bude hodnotné, ale

přitom pobaví. Žánrová nesourodost, projevy bulváru, nepochopitelné jednání postav, to vše hru

degraduje. 

Dějová nelogičnost a touha po naplnění hry silnými vedlejšími tématy bohužel vytváří nejasně

motivovanou hlavní dějovou linku. Vztah mezi Otakarem a Simonou obsahuje spoustu nedůležitých

odboček. Autor zbytečně často využívá komického potenciálu situace, čímž přichází o prostor pro

budování jejich vztahu. Vše je pak redukováno na několik promluv, kdy jsou Otakar nebo Simona v

osamění. Promluvy jsou tak informačně velmi nahuštěné, což vytváří disproporce mezi

jednotlivými dialogy a obrazy. 

Problémy jsou i v motivacích jednotlivých postav. Valentině stačí přečíst několik milostných

dopisů od Jiřího, které objeví u Patrika, aby podlehla lásce, kterou z nich cítí. Autor se tak snaží

zdůraznit hloubku poetického nadání Jiřího, ale přitom do této chvíle exponuje Valentinu jako

„dominu“ toužící pouze po vášnivém sexu. Není tedy jasné, proč by zrovna ona měla podlehnout

tak silnému citu, jakým je láska, která překoná i ta zranění, kde jsou léky a medicína bezmocná. 

Arnošt po pádu ze žebříku mluví maďarsky, a tak mu ostatní zprostředkují setkání s jeho dávnou

láskou, ženou která si ho pamatuje z mládí. Z hlediska dějové linky není jasné, proč mluví

maďarsky nebo proč se nakonec nenaučí opět česky. 

Patrik je alkoholik, vysoký státní úředník, nezkušený v sexu a špion. Je s ním spojeno velké

množství motivů, které autor nedokáže dostatečně exponovat – ve hře mu totiž dává úzký prostor.

Nejnovější Procházkova hra je žánrově i dějově nejednotná, a obsahuje malichernou směs naivních

názorů, jež jsou propojeny s komickými prvky frašky.
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10. Užití komických struktur v Procházkově tvorbě

V předchozích kapitolách jsme se zabývali prostředky, jakými Antonín Procházka buduje komiku v

konkrétních případech. Potvrdili jsme si, že i přes dvacetiletou praxi se komické konstrukce v

určitých variacích opakují a vytvářejí charakteristický rukopis autora. Výchozím bodem byla fraška.

Pro ní je charakteristické, jak jsme si v úvodu definovali, že „zdůrazňuje tělesnou dimenzi postavy i

herce“84. Vysoké tempo a spletité situace jsou tvořeny mnoha prostředky, z nichž jeden z

nejdůležitějších je situační komika. Takový fyzický humor je založený na bezprostřední reakci

publika a je zřejmě Procházkovi také nejbližší. Mohli jsme si také povšimnout tematického odklonu

autora – prvním desetiletí dramatické kariéry (devadesátá léta) psal frašky, od přelomu milénia se

snaží vytvořit komediální hry s prvky frašky, jež vykazují tendence zabývat se hlubšími tématy. A ť

už je to snaha o vyobrazení mafiánských praktik v Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, či posmrtném

životě v Jednotce intenzivní lásky.

V této kapitole se mi předešlé analýzy stanou prostředky k odhalení základních mechanismů.

Budu vycházet nejen z tohoto zdroje, ale také ze znalosti ostatní dramatikovy tvorby, pro n íž v této

práci nebyl prostor.

Za klíčový princip pro tvorbu komiky můžeme u Procházky považovat kontrast. Od obecného

kontrastu mezi mužem a ženou, na němž staví zápletku, přes kontrast dvou odlišných prostředí, až

po kontrast kostýmů.

Procházkovu komiku bychom mohli rozřadit do tří kategorií. 

První a nejsilněji zastoupenou, je odhalování mechaničnosti ve světě kolem nás. Druhou

reprezentují typické projevy budování komiky ve frašce, tedy fyzický humor. Třetí kategorii tvoří

bulvární komické konstrukce, které se dají zařadit většinou do obou předešlých kategorií, ale přesto

jsou specifické svou vyhraněností. Nejčastějším nositelem je sexuální tematika, klišovité dialogy,

nebo vulgární mluva.

10.1 Ulpívání mechanismu na živém organismu

Pro Henriho Bergsona je vše živé, co může být konfrontováno s mechanismem komické. Za živé

považuje cokoliv pulzujícího, pohyblivého. Mechanismus je neměnný, může to být gesto, situace,

pohyb, ale také slovo. Mechaničnost může podle něj pronikat i do živého organismu v podobě

myšlenky, duše, ale i charakteru. 

84 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 159.
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Ve své tvorbě Antonín Procházka do jisté míry využívá Bergsonovy závěry a vytváří pomocí

nich komické struktury. Konfrontaci živého a mechanického vytváří pomocí kontrastu. V prvním

případě proti sobě postaví dva subjekty, z nichž jeden svádí (záměrně i mimoděk) druhého. Jedná se

o jednoduchou hierarchickou strukturu. Reakce sváděného je pak roztržitě mechanická, zatímco

druhý subjekt je hluboce klidný. 

Ve druhém případě Procházka pracuje s časoprostorem. Postaví vedle sebe dvě kontrastní

prostředí. Postavy nejsou schopny vnímat změnu, tuhost jejich charakteru pak vytváří komiku. 

Poslední případ souvisí s kostýmem. Kontrast stylizovaného kostýmu proti kostýmu ostatních

postav. 

10.1.1 Pokřivená láska

Láska mezi starším a mladším člověkem je jeden z nejčastějších prvků v Procházkových hrách.

Mladé dívky často poblouzní hlavního hrdinu – postaršího muže a ten si pak uvědomí, že láska není

pouze fyzická, ale obsahuje i metafyzickou rovinu. U vedlejších postav se tento názor nijak

nerozvíjí a zůstává na fyzické úrovni. Exponování takových vztahů utváří prostor pro reakci, jež je

plná roztržitosti, když se muž snaží zakrýt rozpaky nad sváděním dívky. Mechanismus se může i

otočit, starší žena tak svádí mladšího muže. 

Roztržitost je pojem, který Bergson považuje za jeden z případů automatismu. Řadí ho do

charakterové komiky.85 Jedná se o: “Psychický stav vyznačující se nedostatečnou soustředěností na

to, co je potřebné (…) Koncentrace pozornosti může být při roztržitosti narušována buď vedlejšími

podněty, nebo nadměrnou intenzitou soustředění na určitý předmět (obsah, děj )”.86 Tedy nadměrná

intenzita soustředění sváděného na fakt, že je vše v pořádku a on není vyveden z míry, vede k reakci

– roztržitosti. Vnímá situaci deformovaně, což pro nás může být „ směšná mechanická tuhost, (tam)

kde by měla být pozorná ohebnost a živá pružnost”.87

Myšlenky o roztržitosti Bergson dále rozvíjí:

„… Smějeme se už roztržitosti, předkládané nám jako holý fakt. Směšněji se nám však bude

jevit, uvidíme-li ji vzniknout a růst přímo před našima očima, budeme-li znát její původ a

rekonstruovat její příběh.”88

Ve svých závěrech pak upozorňuje na nejvyšší možnou variantu roztržitosti, jež je podle něj

85 BERGSON, Henri. Smích. 1. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 68.

86 Roztržitost. Co je co [online]. Praha [cit. 2016-03-2016]. Dostupné z: 
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=82578&title=roztr%9Eitost&s_lang=2.

87 BERGSON, Henri. Smích. 1. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 18.

88 Tamtéž, s. 19.
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Don Quijote, který uvěří vlastním představám. Takovou variantu užití prostředku si u

Procházkových postav všimnout nemůžeme, roztržitost je u něj pouze reakce, je první fází.

Ve hře S tvojí dcerou ne, touží Luboš po mladé sedmnáctileté Sandře. Její vyzývavé oblečení,

uvolněná mysl, to vše ho vzrušuje, snaží se to maskovat, a tak vzniká roztržitá reakce. Ríša z

Věrných abonentů zase sedí v divadle vedle mladé Petry. Postupně na něj začíná působit její

nezodpovědnost, uvolněnost a dojde k několika letmým dotykům. Okouzlený Ríša si pak projektuje

Petru do svých představ a svou rostoucí touhu se snaží maskovat. V prvním obraze hry Přes přísný

zákaz dotýká se sněhu, Erik spadne z balkonu. Najde ho postarší dáma Edita, která se ho ihned snaží

získat. Erik to vnitřně odmítá, ale přesto přijímá její lásku. Maskováním dochází k roztržitosti.

Podobný motiv bychom mohli najít i v dalších hrách, jež jsem v předchozím textu neanalyzoval. Ve

hře Kouzlo 4D (2012) mladá Aurelie připravuje staršího kouzelníka Felixe na masáž. Počíná si

mimořádně dráždivě, Felix je jejím jednáním překvapený a reakci ventiluje roztržitostí. Nakonec

vše skončí v milostném spojení. Vysokoškolský profesor Ivoš ve hře Ještě jednou pane profesore

(2001) cestuje časem. Potkává mladou Natašu, hlavní postavu z románu Zločin a trest (Lev

Nikolajevič Tolstoj). Líbí se mu, a tak jí políbí. Jeho čin však ovlivní dějovou linku slavného

románu. To se profesor snaží následně napravit. Ve hře Celebrity s. r. o. svádí postarší patronka

televizní show mladého režiséra (znovu je to však postava muže, která vytváří roztržitostí komickou

rovinu), ten se snaží jakkoliv uniknout z jejích spárů, což se mu nakonec podaří.

Svádění se objevuje téměř v každé Procházkově hře a bývá velice často v těsné spojitosti se

sexuální komikou, kterou jsem však zařadil do následující kapitoly bulváních projevů Procházkovy

tvorby. 

10.1.2 Časoprostor

Procházka vedle srozumitelné objektivní reality postaví často ještě jednu specifickou. Může to být

vnitřní svět postavy, fikční realita, či důsledek minulosti. V určitý moment nastává změna

časoprostoru, přičemž postava není schopná tuto změnu plně vnímat. Kontrast mezi společenskými

konvencemi jednotlivých prostředí vytváří prostor pro komickou linku. 
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Ve Věrných abonentech takovým způsobem pracuje Procházka nejdůsledněji. Jsme tu jako

diváci svědky několika návštěv Dany a Ríši v divadle. Ríša explicitně uvádí to, co si myslí. Tyto

promluvy slyší pouze diváci, a tak autor vytváří vůči objektivní realitě kontrastní časoprostor

vnitřního světa postavy. Eda ze hry Přes přísný zákaz dotýká se sněhu přichází po pěti letech domů

z vězení. Z tohoto prostředí si přináší spoustu specifických zvyklostí a jeho začlenění do

obyčejného života tvoří důležitou komickou, a také dějovou rovinu. Simona a Jiří se ve hře

Jednotka intenzivní lásky nacházejí mimo svá těla. Vnímají prostor, který je okolo nich, ale nikdo je

nevidí. Jejich komentáře okolního dění vytvářejí jiný náhled na chování ostatních postav a dodávají

hře nejsilnější komický potenciál. Ve hře Ještě jednou pane profesore se Ivoš, jak jsem již v

předchozích řádcích psal, dostává do románového světa Zločinu a trestu. Setkává se tu s Natašou a

Duňasou, později tyto postavy navštěvují Ivošovu současnou realitu (hra vznikla v roce 2001).

Společenské normy si postavy přinášejí s sebou, a tak nastává jednoduchý kontrast mezi dvěma

časoprostory. V Kouzlu 4D, jsme svědky kouzel postaršího šarlatána, který se přátelí s vědcem

Danielem. Díky tomuto spojení, se jeho vrcholné (podvodné) číslo, kdy nechá osobu zmizet do

jiného prostoru 4D, stane skutečností. Postava je uvězněná kdesi v „meziprostoru“. Nikdo ji nevidí,

ale přesto je tato postava schopná komentovat Felixovo jednání. 

V Celebritách s. r. o., dramatik s tímto motivem pracuje odlišněji. Úzce ho spojuje s

kostýmem a odlišný časoprostor je tu tvořen zejména kontrastem televizního světa (kde se vytváří

nekonečný seriál) a objektivní realitou herců a lidí ze zákulisí. Můžeme si tu všimnout ještě

jednoho, velmi podobného mechanismu. Epizodní postava seriálu Emil musí podstoupit plastickou

operaci kvůli policejní ochraně svědků. Je „odklizen“ kamsi na Slovensko, ale touha po herectví (a

ztracené lásce) je tak silná, že se vrátí zpět. Nikdo ho nepoznává. Stylizovaný projev nového

(Slovenského) herce v nekonečném seriálu, v těle bývalého herce Emila, vytváří zásadní kontrast. 

Na těchto několika příkladech, se tedy postava není schopná vždy přizpůsobit novému. Nese

si s sebou z předchozí zkušenosti určitá pravidla, již se snaží i v jiném prostředí uplatňovat. V mírné

variaci se tu objevuje postava, která komentuje to, co vidí z jiného hlediska. Tím dodává všemu

kolem sebe nové hledisko. Jedná se o dva způsoby, ale oba fungují na stejném principu. Svou reakcí

upozorňují na tuhost (limity) toho, či onoho prostředí. 
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10.1.3 Kostým

Převlékání postav je tradiční komický prostředek, který se objevuje v divadle již několik set let.

Tohoto jednoduchého komického motivu si všiml také Bergson, který k tomu píše: „V širším

smyslu se každé převlečení stává směšným nejen u člověka, ale i v rámci společnosti a přírody.

Začněme přírodou. Smějeme se napůl ostříhanému psu, záhonu uměle obarvených květů, lesů, jehož

stromy jsou ověšeny volebními plakáty (…) Příroda mechanicky zfalšovaná, to je vyloženě směšný

motiv, který lze podle naší fantazie obměňovat a vždy vyvolá salvy smíchu.“89 

Procházka často „převléká“ své postavy z obyčejného kostýmu do stylizovaného, tedy další

varianta principu kontrastu.

Libuše ve hře S tvojí dcerou ne, vyjde v odvážném kostýmu s bičíkem, chce svádět Luboše,

ten je však velmi překvapený. Situace tak vyznívá humorně. Podobného efektu si můžeme všimnout

i ve Věrných abonentech, kde se objevují postavy z Procházkovy hry v baletních kostýmech. Erik

ve hře Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, vystupuje v kostýmu Santy Clause, což je důsledek jeho

snahy být nenápadný. Ve hře Celebrity s. r. o. se Alan, hvězda seriálu, objeví na jevišti v komickém

barevném oblečku z pořadu pro děti. Do této chvíle působil jako velká osobnost tvořící „opravdové“

umění (hrál například Shakespearovy postavy), proto současný kostým působí (infantilně) komicky.

V téže hře hlavní postava Emil podstoupil plastickou operaci, která má za důsledek deformaci zubů

a radikální zvětšení uší. Ve Fatálních bratrech se zase pracuje s faktem, že jedna z postav je známý

scénograf zabývající se tvorbou jevištních kostýmů. Ty jsou později postaveny do kontrastu se

soudobým oblečením, což odhaluje potenciální komický rozměr. 

Sofistikovanější způsob užití převlékání se objevuje ve dvou následujících příkladech. Ve hře

Ve státním zájmu, je jedním z nejdůležitějších a několikrát opakujícím se komickým motivem.

Reprezentují ho skrývaná láska mezi poslancem a jeho milenkou, jež se navštěvují v bytě na

periferii, vždy v jiném převlečení. Přebírá ho zde také šílený vědec se svými vynálezy, které tvoří

výstřední části oblečení.

Druhý případ bychom mohli najít v Procházkově přepisu scénáře prvorepublikového filmu

Holka nebo kluk, který adaptoval v roce 1998. Zde se objevuje dívka v převlečení za muže, aby tak

pronikla do sídla mužů.90

Stylizací kostýmu dochází ke zgrotesknění některých rysů, přičemž element, jenž přichází na

jeviště si není vědom komického rozměru. Většinou se postava v kostýmu objevuje překvapivě –

přichází do průběhu sekundárního děje. Vzniká tak střih a komický účinek se ještě zdůrazní. Mohli

89 BERGSON, Henri. Smích. 1. Praha: Naše vojsko, 1993, s. 21. ISBN 80-206-0404-9.

90 Jedná se o adaptaci stejnojmenného filmu.
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bychom tedy mluvit o mechaničnosti konvence (kostýmů v příslušné hře), která je narušena

kostýmem, jenž do této normy nezapadá.

Jak jsme si potvrdili, tak Bergsonova teorie ve velké míře prostupuje do světa Procházkových

komedií. Dramatik pomocí kontrastu vytváří jednodušší i složitější variace, výchozí se pro něj stává

mechaničnost společenská a charakterová. 

10.2 Fraškovitá komika

V úvodu práce jsem se pokusil definovat pojem fraška. Šlo o potřebný krok, vzhledem k

Procházkově fascinaci tímto žánrem. Jeho první hry do konce devadesátých let vykazují silné

tendence „být fraškou”. Později s touhou vložit do her hlubší témata, autor svůj styl rozvolňuje a

pevnou žánrovou formu oslabuje. 

Všechny prostředky související s fraškou, jež Procházka užívá, úzce souvisí s tempem, které je

podmínkou pro správné využití komického potenciálu. V předchozích analýzách jsme si několikrát

potvrdili, že to je jeden z problémů Procházkových komedií. Většina prostředků je zvolena

zajímavě, schází jim však správné tempo – kontext, do něhož by měly být zasazeny. V poslední

Procházkově hře již pouze vyčnívají a spíše narušují strukturu hry.

10.2.1 Schovávání

Schovávání je u Procházky velmi složitě budovaný prostředek. V takovém případě je totiž nutné

vytvořit tajnou a jednoznačnou spojitost postav a nevyhnutelnou povinnost spojitost tajit a skrývat

před někým třetím. Třetí postava má přitom většinou blízký vztah k jedné z nich. U Procházky se

paradoxně tento prvek příliš často nevyskytuje, a pokud se vyskytuje, tak jenom ve své první fázi.

Autor nesahá k technice nabalování, kdy může prostředek dál rozvíjet, ať už sledováním

skrývaného, nebo množstvím postav, které ho hledají, či ukrývají.

Ve hře S tvojí dcerou ne Alice a její dcera Sandra střídavě jedna před druhou schovávají muže

v koupelně. Jsme tak svědky překotného jednání, kdy si obě vymýšlejí nesmyslné důvody, proč by

tam ta druhá neměla jít. V témže prostoru, tedy v koupelně, schovává Nina ze hry Přes přísný zákaz

dotýká se sněhu Erika před dotěrnou domovnicí. Ve hře Jednotka intenzivní lásky Jiří navštěvuje

svého syna Patrika během jeho intimní chvíle s Valentinou. Jiřího vidí pouze jeho syn, a tak nastává

situace, kdy před Valentinou musí skrývat vědomí přítomnosti svého otce. Ve hře Ve státním zájmu

je schovávání zakomponováno do již zmiňovaného převlékání kostýmů, kterým se postavy snaží

oddálit vlastní podobu kvůli kompromitování. 

Jednodušší a efektivnější užití tohoto prostředku se objevuje v několika dalších hrách. Jde
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však o velmi ojedinělé případy. Ve hře Celebrity s. r. o., je na jevišti velká bedna ve tvaru dárku. V

ní se schovává novinářka, která chce nafotit senzaci ze zákulisí natáčení seriálu. Její záměr se jí

nedaří, je příliš nešikovná, což vytváří silný komický potenciál. Ve hře Vraždy a něžnosti Lumír

schovává mrtvou Stellu, je však vyrušen, a tak jí strčí do skříně. Později v téže hře se pak dabér

Viktor ukrývá v cestovním kufru. 

Častěji pak Procházka schovávání odpoutá od fyzické roviny. Ve svých předchozích analýzách

jsem takovou variaci pojmenoval „schovávání – nedorozumění“, musel jsem ji také často zařadit po

bok jiných kategorií příslušné kapitoly, k níž byla dle mého názoru tematicky, či motivicky blíže.

Jedná se o prostředek, který principem vychází ze schovávání fyzického, ale působí v dialogu jako

schovávaná intrika, nebo myšlenka. Tím se také automaticky do jisté míry odpoutává od fyzického

humoru, který je typický pro frašku. Jde spíše o konverzační komiku, kterou vnímám jako

komickou konstrukci, jež má zásadní humornou pointu ve verbálním projevu. 

Luboš v dialogu s Alicí ve hře S tvojí dcerou ne schovává svou touhu po její dceři Sandře.

Ríša ve Věrných abonentech zase schovává svou touhu po mladé Petře. Ve hře Jednotka intenzivní

lásky, se u ošetřujícího lékaře prohlubuje touha po Simoně, stále ho však svádí jeho bývalá milenka

Tamara. Jeho odmítání (schovávání touhy po Simoně) je jí velmi podezřelé, a tak své výpady

podniká s větším a větším odhodláním, což vytváří prostor pro komickou rovinu. Ve hře Vraždy a

něžnosti se známý dabér Viktor během romantického výletu se svou milenkou setká s dalším párem.

Skrývá před nimi svou identitu, tak, že deformuje hlas. Ve hře Ještě jednou pane profesore, v

jednom z rodinných večerů, Ema vyčítá svému muži Ivošovi, že vykřikuje ze spaní jméno Kateřina.

Jeho dcera to připisuje jeho povolání pedagoga a spojuje to s Kateřinou Velikou. Diváci však ví o

jeho touze po mladé stejnojmenné studentce. 

Schovávání se tedy objevuje v několika hrách jako velmi důležitý prvek zápletky. Většinou

má vliv na jednání postav, chybí tu však rozvinutí, které by odhalilo sílu tohoto prostředku. Autor

tak vytváří situace, které připomínají charakterem fraškovitou komiku a často mohou mít za

důsledek fyzické jednání, ale přesto vykazují silný odklon od „zdůrazňování tělesné dimenze postav

i herců“91. 

91 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 159.
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10.2.2 Záměna

Nejsilnější podobu má samozřejmě v případě, kdy se setkají dva živé na sobě nezávislé elementy 92,

z nichž alespoň jeden pokládá toho druhého za někoho jiného. Nejedná se o čistě komický

prostředek, mohli bychom si ho všimnout například v klasických kusech nebo antických tragediích.

U Procházky se nejedná o tak hojně užívaný prostředek, jako v předchozích případech. 

Ve hře S tvojí dcerou ne se Luboš zmýlí a pokládá Alici v koupelně za Sandru, vyzná jí lásku,

a tak vzkřísí staré vzpomínky na jejich jednodenní románek. Erik ve hře Přes přísný zákaz dotýká

se sněhu zamění domovnici Editu za Ninu, která odešla z bytu. Osloví ji a ona mu odpoví, nastává

jejich vlastní překvapení, jelikož Erik tím prozradí svou přítomnost. Ve stejné hře sociální

pracovnice Ester pokládá Erika krátkou chvíli za Edu. Erik totiž přišel za Ninou a mimoděk se tu

objevil ve stejný čas, jako bývalý kriminálník. Ve hře Celebrity s. r. o., si domlouvá mladý režisér

tajnou schůzku s mladou herečkou. Při svém organizování nočního setkání jsou však odděleni

stěnou a potvrzení o schůzce vždy vyslechne někdo jiný. Všichni se později setkají se svými

protějšky a s touto nečekanou situací se musejí vyrovnat. Ve hře Klíče na neděli, se dokonce

mechanismus záměny stane hlavní tematickou linkou. Dva páry si vymění partnery. Mohli bychom

samozřejmě zmínit hru Holka nebo kluk, záměna dívky za muže by se totiž dala jistě zařadit i do

této kategorie.

Pokud je záměna zakomponována v Procházkově hře, stává se, stejně jako schovávání, jedním

z nejdůležitějších prvků zápletky. Stejně jako u předešlého, dramatik nevyužívá možného

nabalování a rozvíjení prostředku, vše se nachází ve své první fázi. 

10.2.3 Nedorozumění

Vyskytuje se téměř v každé kapitole, ať už ve stejné souvislosti, či pozměněné, v závislosti na

konkrétním případu. To pouze dosvědčuje, jak je pro definování budování komické linky v

Procházkových hrách důležité. Na nedorozumění bychom – v kontextu Procházkových her – mohli

nahlížet jako jazykovou či situační strukturu obsahující alespoň dva elementy, z nichž minimálně

jeden sleduje svůj cíl, jenž se mu vlastním uchopením vzdaluje. 

Mohli bychom ho najít ve většině dialogů, jež vykazují komický potenciál. Nejčastějším

případem může být to, že postavy mluví o rozdílných věcech, ale myslí si, že mluví o tom samém.

Nedorozumění v tomto smyslu slova tvoří ve velké většině základní prvek dvou rozsáhlejších

struktur – záměny a schovávání. 

92 Je tu totiž možná reakce obou elementů.
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Ve schovávání, jež je odpoutané od fyzické roviny, tvoří nedorozumění většinou výchozí

situaci. Jako příklad nám může sloužit již zmíněná situace ve hře S tvojí dcerou ne. Luboš před Alicí

svou touhu schovává, ale zároveň špatně rozumí kontextu jejich dialogu. Vnímá hrozbu Rudlova

hledání postaršího nápadníka Sandry. Jde o Česťu, ale Luboš se domnívá, že jde o něj. Vinou tohoto

nedorozumění chce Luboš rychle odejít. 

Další, velmi častý prostředek je záměna, která většinou vzniká právě díky nedorozumění.

Luboš vinou nedorozumění vyzná lásku dívce ve sprše, když vyjde z koupelny, dojde k záměně, je

to Alice. Erik v jiné hře, vyjde z koupelny, u Niny v bytě, vinou nedorozumění však osloví Editu v

domnění, že je to Nina. Žena se otočí, je to Edita, tedy znovu záměna.

10.3 Bulvární komika

V několika analýzách Procházkových her jsme si potvrdili, že se v tomto prostředí bulvár objevuje.

Nejčastějším nositelem je sexuální tematika. Tu dramatik velmi často vnímá jako jednu z variant

lásky. To úzce souvisí s žánrem frašky, která má v mnohých případech zápletku založenou na

fyzické přitažlivosti. Erotičnost naznačená, ale i exponovaná, je pro frašku zajímavý aspekt

fyzičnosti. V rychlém tempu nemůže k ničemu dojít a vše by bylo přerušené ještě před “tím vším”.

Na tento fakt poukazoval i Zdeněk Hořínek, z jehož rozdílností mezi fraškou a bulvárními

komediemi jsem v definici tohoto žánru vycházel. Zásadní rozdíl byl pro něj právě v sexuální

tematice. Stejně jako Zdeněk Hořínek, ani já nemohu odhalit jednoznačné projevy bulváru v obecné

rovině, proto budou má tvrzení podléhat subjektivnímu pocitu překročení určitých hranic.
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Ve své první analýze hry Antonína Procházky jsem věnoval celou podkapitolu sexuální

komice, která v této hře bulvár zastupuje v nejvyšší míře. Mladá dívka Sandra „mimoděk“ svádí

Luboše, jejich první konfrontace začíná tím, že by jí měl zapnout svůdné oblečení. Později jí vidí,

jak cvičí. Jeho roztržitost v takové pozici působí jistě komickým dojmem a nemusíme nutně

považovat takové projevy za bulvární. Těch si můžeme všimnout až později. Luboš se totiž se

Sandrou dívá na pornofilm. Do toho přicházejí její rodiče a Luboš vysvětluje, proč je Sandra v

koupelně. Lubošovy promluvy jsou dvojsmyslné se sexuálním podtextem, navíc po celou dobu běží

pornokazeta. Později jde dokonce vyznat Sandře lásku, ale dojde k již několikrát zmiňované

záměně. Sandra je však jeho dcera. Vzhledem ke kontextu hry se nejedná o lásku mateřskou, ale

sexuální. Tedy základ veškeré komiky je založen na touze po nevědomém incestu. Ve hře Přes

přísný zákaz dotýká se sněhu jsme svědky bulváru znovu prostřednictvím sexuální komiky. Eda

přichází po pěti letech z vězení, je nyní gay. Za bulvární vnímám již fakt, že jediný dramatický cíl,

kam hlavní postava směřuje, je od své sexuální orientace k „normálu“ – k heterosexualitě. Hra pak

obsahuje jeho klišovité projevy, jež zdůrazňují homosexualitu. Další případy bulváru vykazuje i

Policista, jehož dramatický prostor je naplněn nejasnými povinnostmi, které nemají ve fabuli

žádnou hlubší platnost, pouze sporadické komické tendence. Ve hře Jednotka intenzivní lásky autor

prezentuje velmi hluboké téma, jež je exponováno pomocí velké spousty nekoherentních motivů.

Fabule obsahuje několik nesourodých dějových linek. Tou nejvýstřednější je pak Jiřího touha znovu

„ožít“. Navštěvuje svého syna, chce od něj pomoci. Vždy, když ho navštíví, vyruší ho ze sexuální

intimity. Silně bulvárním dojmem pak může v tomto případě znamenat i přítomnost „hloupého“

muže zákona, který se příběhem proplétá, aby vyřešil příčiny nehody, ale de facto nevyřešil nic

(nezmiňoval jsem se o něm právě z těchto důvodů). Ve Fatálních bratrech, se dokonce

erotika/eročtičnost/sexualita, dostává do popředí všeho a stává se hlavním motivem veškerého

jednání. Dva bratři, Lološ a Olda – jeden je vždy nešikovný, druhý je svůdník. Olda má na začátku

příběhu několik milenek, později se vše obrátí a milenky má Lološ. Objevuje se tu také postava

lékaře Drozda, který vyvíjí lék, jenž má pomoci lidstvu. Preparát proti ztopoření. Podle všeho doufá

v to, že pokud se „lék“ dostane do Afriky, vyřeší se problém s přelidněností světa. Hra je navíc

přímo nabitá sexuálním sváděním a drážděním, které vytváří dějovou zápletku. Lološ nakonec chce

pomoci lidstvu a preparát skutečně využije (zkoumá vedlejší účinky). Latentní sexualita, která se

stává hlavním tématem, minimum akce a obhroublé dvojsmysly, to vše hru degraduje na bulvární

úroveň. Ve hře Ještě jednou pane profesore, v prvním obraze, jako diváci přihlížíme zkoušení

studentky Katky profesorem Ivošem. Katka neví odpověď na otázku, Ivoš je však okouzlen mládím

a krásou mládí. Jejich dialog je plný nedorozumění, včetně dvojsmyslu slova „cyklus“, jež je

přiřazen mimo jiné k ženským cyklům. Když Katka odchází, tak děkuje slovem „děkan“ a Ivoš
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hledá děkana fakulty. Podobných dvojsmyslů je ve hře více. Nejsou však nijak dál rozvíjeny –

nepracuje se s nimi (ať už situačně, či v charakterizaci postavy) a ve hře jsou zřejmě proto, že jsou

samy o sobě vtipné. Stejný charakter mají i anekdoty, které jsem zmiňoval ve spojitosti s hrou Přes

přísný zákaz dotýká se sněhu.

Pronikání bulváru do Procházkovy tvorby není pouze ve zdůrazňování sexuality, ale také v

exponování několika typů postav – z nichž nejčastější je „přiblblý policista“, postarší sexuchtivá

žena a muž, jenž podlehne kráse mládí, aby si uvědomil, že láska není pouze fyzická. 

Za další takový prvek považuji také toporný happy-end, který je naprosto nezbytnou nutností

každé Procházkovy hry. Idylický závěr, jímž velmi často vytváří  „únik tvůrců (tvůrce) k zábavné

líbivosti a bezproblémové útěšnosti, jež vede k mystifikaci diváka a k vytvoření zcela falešného

vědomí o sobě a svém postavení ve světě.“93

93 VODIČKA, Libor. V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008. s. 558. ISBN 978-80-200-1630-0.
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11. Závěrem

V této práci jsem se snažil postihnout hlavní prvky budování komiky jednoho z divácky

nejúspěšnějších českých dramatiků. Na předchozích stránkách jsem rozbory a charakterizací

Procházkova díla dospěl k tvrzení, že projevy bulváru v jeho tvorbě jsou velmi časté.

Nejednoznačná dějová linka většinou podléhá příliš velkému počtu témat. Dramatik využívá příliš

rozsáhlé škály prostředků, a v důsledku toho je limitován a není schopen rozvinout alespoň jeden z

nich. Podobná míra roztěkanosti je patrná i u charakterizací postav. Procházka vytváří velmi často

zajímavé struktury, které však dále nerozvíjí. Zůstává tak u rozpracovaných konstrukcí, jejichž

potenciál není plně využit. 

Ve čtvrté kapitole si všímám vysoké míry nezájmu české odborné veřejnosti o dílo tohoto

dramatika. A Myslím si, že uvedené důvody jsou hlavní příčinou toho, proč se jméno Antonína

Procházky nevyskytuje v tak vysoké míře v žádné ze současných odborných publikací zabývající se

divadlem.
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