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Anotace 

 

Tématem mé bakalářské práce je rozsáhlý opus Čechov Čechům, který v průběhu 

let 2001–2003 nastudoval v Klicperově divadle režisér Vladimír Morávek. 

Osobně považuji tento počin za vrcholný přelom Morávkovy tvorby. Zároveň se 

domnívám, že jeho zpracování ruského klasika se řadí k tak důležitým mezníkům, jako 

bylo například pojetí Otomara Krejči, Ivana Rajmonta či Petra Lébla.   

Na základě analýzy tří inscenací (Tři sestry, Racek, Strýček Solený) se pokusím 

obecně charakterizovat Morávkovu práci a styl. 

Mým hlavním záměrem je sledovat Morávkův sugestivní ornamentalismus, tuto 

režijní obsesi, která jeho dílo činí tak milovaným i nenáviděným. Z tohoto důvodu budu 

místy odkazovat i k jiným inscenacím, především k těm, jež Vladimír Morávek 

režíroval v průběhu svého desetiletého působení v Hradci Králové. 

Zaměřím se na konkrétní dramaturgické úpravy v rámci trilogie, na jejich záměr a 

důsledky. Cílem mé práce však není dopodrobna sledovat odchýlení od původního 

textu, chtěla bych se dobrat toho, jak moc má cyklus ve výsledku společného se 

samotným Čechovem, kam se autor posunul a kolik z něj zbylo. Domnívám se totiž, že 

v tomto případě nejde o razantně vychýlenou interpretaci nebo deformaci Čechova, 

převratný a provokativní je způsob, jakým Morávek svůj dojem z autorova díla sděluje.  

Výchozím materiálem mi budou především inscenace samotné, které jsem viděla 

naživo a nyní jsem si je připomněla na dvd záznamech, dále čerpám z recenzí, 

odborných publikací, divadelních programů i teoretických studií. Počítám s tím, že 

mnozí čtenáři mojí práce tento projekt neviděli, ale předpokládám hlubší znalost 

Čechovova díla. 
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ÚVOD 
 

Vladimír Morávek je režisér megaloman, despotický tvůrce, který se nespokojí s 

jakoukoli polovičatostí. Každé jeho představení je ve své podstatě divadelní specialitou, 

svátkem, událostí. Dalo by se říct, že každé je projektem samo o sobě.  

Při premiéře Hamleta podlehl inscenaci celý prostor Klicperova divadla, 

zachvácený speciálními zlatými dekoracemi, paní uvaděčky oděny ve speciálních 

smutečních kostýmech nabízely speciální černozlaté programy. Duch starého Hamleta 

se zjevoval na venkovním prostranství a královský dvůr dohlížel na Hamletovo divadlo 

z první řady balkonu mezi diváky. 

Představení začíná mnohdy, ještě než vstoupíte do divadla, s určitostí pak 

v momentě, kdy vstoupíte do budovy a ani o přestávce nemáte pocit, že se přestalo hrát, 

a potlesk neznamená konec hry. 

Vladimíru Morávkovi, jako by nestačil vyhrazený jevištní čas ani jevištní prostor, 

on chce víc, nejraději by divákům ještě do taxíku posadil Rosencrantze a Guildensterna, 

aby je doprovodili domů.  

Hamlet je pouze jedním z mnoha příkladů rozpínavosti dalekosáhle překračující 

hranice jevištní rampy. Nenasytný Morávek se ale nespokojí ani s mantinely jedné 

inscenace, a tak v každé následující cituje sám sebe, odkazuje více či méně nápadně k 

předchozím nebo je zpětně komentuje.  

 

Právě ve vícedílných sériích, cyklech, projektech má Vladimír Morávek možnost 

tematické spojitosti na větším prostoru a může si dovolit rozmanitější i jemnější práci se 

souvislostmi. Ty jsou postřehnutelné zejména při uvedení projektu v rámci jednoho dne 

– takového celodenního maratonu, divadelní svátosti. 

,,Ono to vzniklo v Hradci z nesnesitelné lehkosti života u oblastního divadla, kde 

chtě nechtě se musí každý rok připravit osm premiér. A pak ta realita, že všichni 

hradečtí diváci už to viděli po dvacáté repríze, byla krutá. Představení v hrozně velké 

důvěře v září vznikala a v říjnu zase rychle zanikala, protože zase jiných osm muselo 

vzniknout,“1 říká režisér ke zrodu myšlenky několikadílných divadelních cyklů. 

 

                                                 
1 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
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V Hradci Králové byl tím prvotním projekt Noci Antilop ve studiu Beseda v sezoně 

1997/1998. Zahrnoval tituly: Hubert Krejčí: Hrabě Pálfy neboli Peklo a pomsta; R. 

Raspová – M. Pivovar: Nezdárný syn; J. A. Pitínský: Betlém; Lenka Lagronová: 

Antilopa. Tímto Morávek v Klicperově divadle položil základy svého uměleckého 

programu, který zde rozvíjel následujících osm divadelních sezon. 

 

Pak následoval Čechov Čechům, který započal vlastně už v sezoně 1999/2000 

inscenací Michala Dočekala Námluvy, svatba a pak výročí, též ve studiu Beseda. 

 

Bezprostředně po A. P. Čechovovi se Morávek i nadále rozhodl zabývat ,,Ruskem“. 

Dostojevskij byl původně projekt zamýšlený pro Klicperovo divadlo. 

,,Věděl jsem, že je potřeba pokračování. Kontinuální cesta jakéhosi snažení 

zformulovat něco, co nelze zpochybnit, tak to si ti pánové předávali...“2 

V roce 2002 započal tedy svůj další cyklus, vzhledem k okolnostem už v divadle 

Husa na provázku. Projekt Sto roků kobry sestávající z dramatizací čtyř nejslavnějších 

románů Fjodora Michajloviče Dostojevského: Raskolnikov – jeho zločin a trest, Kníže 

Myškin je idiot, Běsi – Stavrogin je ďábel, Bratři Karamazovi – vzkříšení, se pak 

odehrával v Brně každých sto dní v podobě divadelního maratonu s příznačným názvem 

Svlékání z kůže – Bestiář dle Dostojevského. Epilogem tohoto cyklu, jehož tématem je 

brutální střetávání člověka s člověkem v zoufalém hledání morálky, víry a boha, je 

dramatizace Bulgakovova románu Maestro a Markétka. 

 

V Klicperově divadle pak ještě následoval projekt Národ v sobě, sestávající 

z inscenací Prodaná nevěsta (2004), současné hry dramatika a režiséra Davida Drábka 

Akvabely (2005) a divadelní adaptace filmu Hoří, má panenko! (2005), která 

symbolicky ukončila sezonu v Morávkově Divadle Krása. 

 

                                                 
2 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 



8 

 

Čechov Čechům 
 

Práci na projektu započal Vladimír Morávek v roce 2000. To už působil v Hradci 

Králové bezmála šest divadelních sezon, během kterých stihl zastávat i post uměleckého 

šéfa, a za tu dobu si dostatečně vybudoval soubor a ,,vychoval“ hradecké obecenstvo. 

Třídílný cyklus vznikal v rámci „nadprojektu“ Velká tavba, kdy se dramaturgie 

Klicperova divadla vracela ke slavným českým inscenacím. V případě Tří sester to byla 

pocta inscenaci Ivana Rajmonta v Činoherním klubu a následná poklona slavnému 

Rackovi v Divadle Na Zábradlí a vzpomínka na režiséra Petra Lébla. 

Tři sestry – Irina, Máša, Olga a Nataša (2001), Racek – portrét umělce stiženého 

úplavicí (2002) a Strýček Solený – Finita la commedia (2002). Kromě toho, že Vladimír 

Morávek neopomněl tři z vrcholných dramat Antona Pavloviče Čechova klasicky 

opatřit podtituly, jak u něj bývá zvykem (Maryška, Mařka aneb To máš za to bestijó, 

Hrabě Pálfy – Peklo na zemi, Hoří má panenko – Konec sezony v divadle Krása).  Pojal 

jeho dílo jako ságu gigantických rozměrů, která líčí osud tří generací a jednoho panství. 

Panství na jehož začátku stojí rodina Prozorovových. Vladimír Just uvádí: 

,, Čechovovské osudy spojila v celém projektu vlastně jedna ruská usedlost a jedna 

česká posedlost (režisérova).“3. Skutečnost, že mezi jednotlivými kusy jsou přímé 

návaznosti, se divák dozvídal postupně. Je evidentní, že ani kritika netušila, do jaké 

míry má Vladimír Morávek svůj záměr promyšlený a dovedený do nejkrajnějších 

důsledků. Netušil to však ani samotný režisér. 

,,To byla taková finta na pana ředitele Zemana. Tenkrát jsem řekl, že nejde stáhnout 

první díl Čechova nebo první díl Nocí Antilop, protože se ještě musí čekat jak to bude 

dál, na druhý díl a třetí díl, a pak že se to zahraje všechno a dá to větší smysl. Byla to 

touha vzepřít se konzumu, aby to mělo složitější vzorec, aby šlo přemýšlet složitěji, aby 

komunikace s divákem měla složitější průběh, aby se čekalo na otázky, na odpovědi, 

aby čas přinášel řešení.“4 

V průběhu let divák odkrýval a rozklíčovával více či méně nápadné souvislosti, 

odkazy i symboly, kterými je celý projekt přímo zaplaven. Je jich moře jen v rámci 

jednotlivých inscenací, přesahují ale do následujících a leckteré překračují i hranice této 

čechovovské trilogie. Většina odborné kritiky se shoduje s tvrzením J. P Kříže: ,,Teprve 

                                                 
3 Just, V.: Z Hradce počtvrté – Finnita la commedia, in Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 30, 21. 7., s. 12. 
4 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
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unikátní uvedení projektu v jednom dni ukázalo, jak to Morávek s Čechovem myslel.“5  

 

Projekt se v anketě Divadelních novin umístil na prvním místě, v roce 2003 získal 

zvláštní cenu Alfréda Radoka a pasoval Klicperovo divadlo na Morávkovo Divadlo 

Krása, které se pod jeho uměleckým vedením stalo čtyřikrát Divadlem roku (1998, 

1999, 2001, 2003). Na otázku, jak moc byl Čechov Čechům pro režiséra zlomový, 

osobně odpovídá Vladimír Morávek: ,,Celé hradecké pobývání jsou nejdůležitější roky 

v rámci mého uměleckého života. A Čechov přinesl vnitřní smysl tomu divadlu. 

Definoval se na něm herecký styl Klicperova divadla, to groteskní hraní o zoufalých 

věcech, současně se tam vyprofilovaly konkrétní osobnosti. Antilopy byly mejdan, tohle 

byla systematická práce na téma projdi skrz zrcadlo, a tak jsme šli…“6 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Kříž, J. P.: Čechov popřel nudu v Hradci Králové, in Právo, 2003, roč. 13, č. 149, 26. 6., s. 11. 
6 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
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JAK TŘI ROKY ZKOUŠELI ČECHOVA – POŘÁD DOKOLA JEN ČECHOVA 

Na úvod v devadesátých letech řekl jim Morávek – čechovovský herec, takový je herec, 

který umí lhát. Totiž: Když u Čechova někdo řekne nudíte mě, znamená to miluji tě. 

Řekne-li pracovat, myslí polib mě, okamžitě mě polib. Řekne-li je tu hezky, znamená to 

pravděpodobně nudím se tu k smrti – jestli okamžitě neodjedeme, tak za sebe neručím. 

Řekne-li naopak nudím se, znamená to zpravidla, že ve vedlejším pokoji je mrtvola. (…) 

Taková loď lhářů je tento čechovovský svět – řekl Morávek a pak to opakoval čtyři roky 

pořád dokola. Nevěděl sice, kde to vzal – byl si tím ale jistý. Oni mu tedy uvěřili – a tak 

to zkoušeli a zkoušeli. 

Ještě při Třech sestrách jim to moc nešlo: Aby se nezbláznil, vyzval Jiří Zapletal 

Morávka na souboj pistolemi. Tak mnoho ho trápily Morávkovy připomínky: Jiří, plač! 

Plač! Plač! Plač víc! Při monologu Kulygina: ,,… bude zima. Je třeba proložit koberce 

naftalínem.“ 

Zato už při čtené zkoušce na Racka herečka Výtvarová poplivala herečku Tomicovou 

jenom proto, že jí prý řekla: Máte velký talent, drahoušku. Přitom to Tomicová měla 

v textu. 

Při studiu Strýčka Váni pak věci zcela překročily míru: Petr Jeništa šel na poštu 

dědečkovi pro důchod – když mu tam pán u přepážky řekl, že k tomu musí mít od 

dědečka plnou moc, zpolíčkoval úředníka s tím, že on se za to nestydí. Václav Veselý při 

povodních odmítl evakuaci, neboť za intonací věty Okamžitě vykliďte Libeň uslyšel něco 

jako Mistr Jan Hus taky neustoupil, a konečně Marcela Holubcová poté, co ji její 

chlapec požádal po šesti letech o roku, propadla hysterickému smíchu, s tím, že anglický 

humor je prostě nepřekonatelný. 

Pak se báli vyjít na ulici, protože hlásili, že bude hezky. Báli se jíst puding Danone, 

protože v televizi říkali, že je dobrý, nejezdili metrem, protože říkali, že je bezpečné, 

vymalovali si byt červenou barvou, protože si někde přečetli, že vymalovat si byt 

červenou barvou je úplná blbost. Pořád plakali, nevěděli proč, nudili se v milostném 

objetí. Sportovali neradi a spali u amerických filmů. Milovali dokumentární filmy o 

mikroflóře žaludečního traktu a do památníků psali různé mnohovýznamné věty jako 

např. Jediným opravdovým nepřítelem člověka je jeho sebedůležitost. 

                        Z programu Klicperova divadla k inscenaci Strýček Solený 

 

 



11 

 

Ein, zwei, drei... Tři sestry  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Představení otevírá lyrická píseň... Anděl7 

 

             Plul oblohou anděl, tmou půlnoci spěl 

             A píseň si tlumeně pěl, 

             A zněla ta píseň jak posvátná zvěst 

             V sluch oblak a luny a hvězd. 

 

On mladičkou duši nes v objetí svém 

na smutnou a slzavou zem, 

a zvuk jeho písně tu duši tak jal, 

že žil v ní i beze slov dál 

 

 Představení otevírá kabaretní forbína, kdy za zvuku úderné německé písně přichází 

na scénu Charlotta – kabaretiérka, šansoniérka, kouzelnice, magická žena, osudová 

žena, a guvernantka v domě Raněvské – postava z Višňového sadu. Hned v úvodu dává 

se svým francouzským akcentem obecenstvu dobrou radu: ,,Nehledejte v tom žádný 

smysl!“ Hlavním číslem programu je kouzlo s balíčkem karet – pasáž vyjmutá 

z Višňového sadu. 

Charlotta : ,,Myslete si jednu, kterou chcete…“8 

Pomocník: ,,Dobrá myslím… srdcové eso!“ 

Charlotta: ,,Poslužte si, tu kartu máte v náprsní kapse!“ 

Pomocník: ,,To je neskutečné, vy jste kouzelnice, ona je kouzelnice!“ 

Charlotta: ,,Nesmysl, absolutně popírám.“ 

Pomocník: ,,Vášnivě jsem sem do vás zamiloval, jste magická žena – ona je magická 

žena.“  

Charlotta: ,,Nesmysl, copak vy se můžete zamilovat? Gutten mench, aber schlechter 

musikant.“ 

Pomocník: ,,Ale musí to mít přece všechno nějaký smysl...“ 

Charlotta: ,,Smysl? Venku padá sníh, má to nějaký smysl?“ 

                                                 
7 Lermontov, M. J.: Z plamene jasu, přel. E. Frynta, Praha, Odeon 1978, s. 72. 
8 Dvd záznam, Tři sestry (Olga, Máša, Irina, Natálie), (hommage á Ústí nad Labem), 10. 3. 2001. 
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Jestli už teď má divák pocit, že nerozumí ničemu, Charlotta ho varovala! 

Po několika dalších kouscích ,,beze smyslu“ opona pomalu vyjíždí nahoru a odkrývá 

půvabný scénický obraz zalitý dýmem a modří. Nehybné tmavé siluety v jeho středu 

připomínají scenérii dobové fotografie.  

Charlotta: ,,Meine Damen und Herren : TEATRUM MUNDI...“9 

 

 

1. Dějství 
 

Protagonisté na scéně jsou namačkáni na čtvercovém vyvýšeném jevišťátku, které 

podle Zdeňka A. Tichého připomíná trosečnický vor. „Proplétání účinkujících na malém 

prostoru tak evokuje pocity trosečníků života...“10 

Atmosféra je veselá a radostná, tedy alespoň se všichni snaží vzbuzovat ten dojem, 

a snaží se tak vehementně, až jim to člověk skoro nevěří. Čím hlasitější a urputnější je 

jejich smích, tím jasnější je ona těžkopádná snaha o tuto inscenovanou iluzi pohody. 

,,Já nevím, proč mám dneska tak báječnou náladu!“11 říká Irina, skoro se zajíká 

smíchy a mne si spánky jako o život. Jinými slovy: Může mi někdo z vás laskavě 

vysvětlit, proč je mi tak mizerně? Smějí se proto, aby neplakali, a je to smích prázdný a 

mechanický. Stejně mechanický a naprogramovaný je jejich pohyb, kdy se na povel 

svižného klavírního motivu v rytmu tanga začnou postavy jako loutky přemisťovat sem 

a tam, nesmyslně a bezcílně. 

 

A tak se slaví, filozofuje se, vzpomíná se, pějí se ódy na Moskvu, mluví se o 

nesmyslech. Občas někdo zařve, občas se někdo skácí. A do toho všeho se najednou 

postaví Solený a dutým hlasem oznámí: ,,Jednou rukou zvednu čtvrt metráku, ale 

oběma rukama skoro metrák...“12 

Ti trosečníci života jsou uvězněni v bezmocné nudě, při které se ovšem divák baví. 

Ať už je to Soleného vždy přesně mířené ,,Kvá, kvá, kvá“,13 směšný příchod plukovníka 

Veršinina nebo jeho hysterický výstup s manželkou za doprovodu argentinského tanga, 

                                                 
9 Dvd záznam, Tři sestry (Olga, Máša, Irina, Natálie), (hommage a Ústí nad Labem), 10. 3. 2001. 
10 Tichý, Z. A.: Jak Morávek roztavil Tři sestry, in Svět a divadlo, 2002, roč. 13, č. 2,  s. 44- 47. 
11 Čechov, A. P. , Dramata, Tři sestry, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 370. 
12 Tamtéž, s. 371. 
13 Tamtéž, s. 377. 
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vždy něco zasáhne a včas přeruší pateticky sebelítostivá vyznání a přiznání sester, do 

kterých upadají až se sebedestruktivním potěšením. Ony i jejich hosté se dojímají nad 

svými životy, ale na to, aby se dojmul sám divák, je ještě příliš brzy. 

 

Pokud se mluví o dešti, začne na scéně doopravdy pršet, pokud o sněhu, začne 

sněžit, pokud se hovoří o otcově pohřbu, na březové lávce v pozadí, která funguje jako 

zadní plán, se skutečně zjeví pohřební průvod s rakví jako zrealizovaná vzpomínka. 

Takže když Olga dodá: ,,a tenkrát padaly trakaře,“14 není divu, že se všichni 

protagonisté rozprchnou do portálů. 

Těmito trakaři jako by Morávek hned v úvodu ironizoval sám sebe. Je to jeden z 

jeho nejcharakterističtějších postupů, kdy na scéně zpřítomňuje lidi, věci a jevy, o nichž 

se jinak v textu jen mluví. Do situací, které už jsou samy o sobě obrazem, ještě vkládá 

tyto živoucí ilustrace a je absurdně doslovný. 

A tak se náhle hysterická Veršininova žena vynoří ze skupinky na ,,voru“ a ztropí 

manželovi scénu před zraky všech ostatních. Ona i její dvě dcerky jsou na scéně téměř 

pořád, ale většině dění jen zpovzdálí přihlíží. Podobně jako mrtvá Vávrova žena 

v Maryše, královna Mab v Romeovi a Julii mrtvá Lizaveta v Raskolnikovovi. Například 

inscenace Modrý pták v divadle Husa na Provázku byla přehlídkou těchto zhmotněných 

obrazů. 

 

První dějství osciluje mezi burleskní komedií a groteskou s dosti hořkou příchutí. 

Celá společnost mačkající se na tak stísněném prostoru doštve Andreje ke zběsile 

impulzivnímu vyznání Nataše. Je to první vyznání lásky v rámci Čechova Čechům, 

první Miluji vás a už je falešné. Andrej totiž moc dobře ví, že má za zády všechny své 

sestry, když říká té nevkusné slečně v zeleném, že ji miluje jako NIKDY NIKOHO! Je 

to výraz dětinského vzdoru a provokace bratra vůči sestrám, výsledek této sourozenecké 

potyčky, tohle jeho malé komické epizodní vítězství však bude mít bolestivé následky. 

První z mnoha předzvěstí katastrofy je jízdenkou do dalšího dějství a stvrzenkou, že už 

bude jenom hůř. 

 

 

                                                 
14 Dvd záznam, Tři sestry (Olga, Máša, Irina, Natálie), (hommage á Ústí nad Labem), 10. 3. 2001. 
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2. Dějství 
 

Malinký bílý domeček Prozorovových, který na začátku představení držel v rukou 

Solený, teď přijíždí na jeviště v trochu větším provedení a před očima diváků se 

rozevře. Ve dvou těsných pokojíčcích už sedí všechny ,,panenky“ připravené na hru. 

Ten domeček pro panenky je pastí, ze které není úniku, leda z jednoho pokoje do 

druhého. 

V rámci režijního řešení zde funguje něco jako obrazová protikladnost. Na základě 

paradoxu je radikálně umocněna celková atmosféra a dramatické vyznění situace až do 

absurdity. Jak píše Jan Grossman ve studii Kafkova divadelnost?: ,,Absurdita spočívá ve 

zvláštním napětí protikladů.“15 

Veršinin s Mášou například vedou roztoužený rozhovor plný platonické lásky, 

kterou se plní celý pokojíček, a v tom vedlejším se zatím odehrává rodinné drama, kdy 

Andrejovi nezbývá nic jiného než v rámci pudu sebezáchovy zalézt před svou 

manželkou pod stůl. Chvíli na to se zase v jednom pokoji ,,tančí“ valčík a ve druhém 

sedí zhroucený Solený. Druhý pokoj přímo demonstruje samotu, která v roztančeném 

pokoji visí nevyřčená ve vzduchu. 

Kouzlo tohoto režijního řešení tkví v tom, že zatímco jeden pokoj na sebe hlasitě 

strhuje pozornost, zásadní akce, ta významonosná, se v tichosti nenápadně odehrává v 

druhém pokoji. A tak se vesele pije na hromadné bratrství a vedle si Kuligyn pomalu, 

nenápadně a s hrůzostrašnou precizností vkládá do úst revolver. 

 

Divák ještě naprogramovaný na dynamiku úvodního dějství očekává stejnou 

kanonádu ,,zábavy“, která mu vévodila. Zpočátku automaticky reaguje smíchem, ten 

však pozvolna začíná skřípat mezi zuby. Všechno na scéně se zpomalilo, ztěžklo, 

unavilo a vyhaslo, přesně jako sestry v průběhu těch nudných stereotypních dní. 

Jediným živoucím elementem je nezastavitelná a neumlčitelná Nataša, která pomalu ale 

jistě přebírá veškerou iniciativu v bílém domečku. Celý tenhle zoufalý obraz uzavře 

tiché, skoro neslyšné, ale naléhavé Irinino volání: ,,Do Moskvy! Do Moskvy!“16  

 

 

                                                 
15 Grosssman, J.: Kafkova divadelnost?, in Analýzy, ed. T. Pokorná a J. Holý, Praha, Čs. spisovatel 1991, s. 339. 
16 Čechov, A. P.: Dramata, Tři sestry, přel. L. Suchařípa , Praha, Odeon 1988, s. 401. 



15 

 

3. Dějství 
 

,,Ohrožení města bývá ve Třech sestrách zpravidla něčím poněkud vzdáleným, co 

je především předmětem konverzace. Tady však forbínu zaplnily deky a lehátka 

připravená pro oběti katastrofy a namísto salonních dialogů je vše propojeno se 

zmatkem, úprkem a hektickými přípravami.“17 (Zdeněk . Tichý). Osobní tragédie postav 

se tady protínají s pohromou města. Samotný požár je scénicky vyřešen vlajícím 

červeným plátnem, před nímž stojí účinkující, v náručí zachraňují před požárem 

důležité předměty, jako například obrovský kaktus, a sborově zpívají pravoslavnou 

píseň Gospodin pomiluj. Mimochodem požár, který se rozpoutal v inscenacích 

Stavrogin je ďábel a Maestro a Markétka, byl téměř identický, jen s tím rozdílem, že 

plameny byly promítány na stěnu. V Hoří, má panenko! to byla přesná kopie požáru ze 

Tří sester, v tomto případě režisérova přiznaná vzpomínka. Na scénu se vrátila 

Charlotta, veškeré rekvizity provázející čechovovský seriál, v rychlosti se odehrály jeho 

ústřední melodie, a protagonisté pozorovali, jak nezadržitelně hoří hradecké Divadlo 

Krása. 

 

Dramaturgcká úprava Tří sester je dílem Vladimíra Morávka a dramaturga Karla 

Tománka a není kupodivu nijak drastická. Nejvýraznější újmu na rozsahu zaznamenalo 

právě třetí dějství. Text je seškrtán tak, aby se do popředí dostaly především dialogy 

sester, tedy jejich monology v dialogu, jež mají podobu spíše samostatných zvolání, 

která nečekají na odpověď. ,,Režisér akcentuje charakter čechovovského dialogu, který 

se rozpadá do samomluv a je tak dramatikovi prostředkem, aby vyjádřil rozklad 

mezilidských vztahů…“18 (Eliška Skokanová). 

Vztek, který se po celou dobu nebezpečně kumuloval skryt v pompézních secesních 

róbách a pod modrými parukami tří sester, se nyní hystericky provalí. Na pozadí 

zkázonosného požáru je to jejich velké společné sólo, v němž každá ze sester dostane 

prostor a prožije si svůj velký osobní citový výlev. Křiklavě modrou nahrazují strohé 

černé kostýmy, sestry už nemají modré paruky a náhle jsou to tři hysterické blondýny. 

Podle Věry Ptáčkové se: ,,Sestry sešly v téže pasti, v téže trapně malicherné situaci, 

kterou dramatizují, protože ji neumějí řešit...“19  

 

                                                 
17 Tichý Z. A.: Jak Morávek roztavil Tři sestry, in Svět a divadlo, 2002, roč. 13, č. 2,  s. 44- 47. 
18 Skokanová, E.: Čechov Čechům v Morávkově vizi, in Hradecké noviny, 2002, roč. 11, č. 61, 13. 3., s. 9. 
19 Ptáčková, V.: Tři sestry na kraji tisíciletí, in Divadelní noviny, 2001, roč. 10, č. 8, 17. 4., s. 5. 
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Stesky, bolesti, tužby a plamenná vyznání lásky jsou ve své banalitě drsně 

zkarikovány, ale nikoli zpochybněny – naopak. Jen strach, nejistota a rozpačitost, tedy 

vnitřní frustrace postav jsou v režijním uchopení zvětšeny a postaveny do popředí, 

protože taky u těchto ,,hrdinů“ mají větší moc. Manipulují s nimi, postavy jednají na 

popud těchto ,,malicherností“, které pro ně osobně mají ovšem fatální rozměr.  

Čím křečovitější, směšnější, trapnější a banálnější je například Soleného vyznání 

lásky k Irině, tím je paradoxně naléhavější. 

Vrcholnou scénou třetího dějství je exaltovaná výčitka Andreje Prozorova. 

,,Nataša je skvělá, vynikající a čestná žena,“20 řve bratr na sestry tak, jako by chtěl 

především ohlušit sám sebe, protože si nevěří ani slovo. Řev, který je tak bytostným 

prostředkem Morávkových postav ke sdělení velkých emocí, rozhodně není jen 

příznakem vyhraněné stylizace hereckého projevu. Postavy většinou řvou v těch 

nejintimnějších momentech, ve chvílích obnažení, když něco niterného a trapného se 

dere napovrch, když se mezi tou lží a přetvářkou zjevuje bolestivá pravda. Andrej ví i 

bez Čebutykina, že Nataša má poměr s Protopopovem, problém je, že v Morávkově 

provedení si doktor prozpěvuje zrovna ve chvíli, kdy bratr tak bezpodmínečně potřebuje 

v rodině obhájit své postavení. Když dokřičí a za scénou se ozve Čebutykinův opilecký 

popěvek: ,,Račte prosím, tenhle citron ochutnat,“21 podlomí se Andrejovi kolena. 

 

Předchozí dvě dějství se odehrávala ve velmi stísněných prostorech – na 

trosečnickém voru nebo v klaustrofobním bílém domečku. Právě v prostředí, kde se 

jeden ,,lepí“ na druhého a nemá dostatečný prostor pro vlastní bytí, je tak evidentní 

skutečnost, kterou nenápadně vystihne Andrej: ,,Člověk všechny zná, jeho taky všichni 

znají, ale je tu cizí…cizí a sám.“22 

Ve třetím dějství jsou protagonisté vypuštěni do volného prostoru a jsou v něm 

trapně bezradní. Morávkovy tři sestry se teď tisknou k sobě, ačkoli v předchozích 

dějstvích jim byla vzájemná společnost vlastně na obtíž. Pochopily, že pro ně není 

záchrany. A Moskva, ta jediná naděje se rozplyne v momentě, kdy se stane skutečností, 

ani tam se sestry nenaučí svůj život žít a neodkládat ho na později v domnění, že ,,podle 

všeho není daleko doba, kdy bude naprosto radostný,“23 jak říká plukovník Veršinin. 

 

                                                 
20 Dvd záznam, Tři sestry (Olga, Máša, Irina, Natálie), (hommage á Ústí nad Labem), 10. 3. 2001. 
21 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 407. 
22 Tamtéž, s. 388. 
23 Tamtéž, s. 424. 
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Přechody a scénické přestavby jsou u mnoha režisérů jen nezbytným technickým 

manévrem, který se musí uskutečnit co nejrychleji, zpravidla ve tmě. Vladimír Morávek 

ale z tohoto manévru činí přednost. V jeho případě je to rovnocenná součást inscenace, 

ne-li její audiovizuální vrchol. Jakkoli může působit chaoticky a nahodile, má svůj 

přesný řád. Přestavba mezi třetím a čtvrtým dějstvím ve Třech sestrách je velkolepá a 

nese silný emocionální náboj, který už do konce představení nepovolí.  

Tmavé figurky odklízí haraburdí, zvláštně se pohybují, nebo jenom nehybně stojí, 

červené pozadí se mění v jedovatě zelené, Charlotta tuto proměnu doprovází zpěvem 

zhudebněné básně Plachta básníka Michaila Jurjeviče Lermontova a shora se nad 

jevištěm rozlévá průzračná hladina světla. ,,To je obecně asi v každé mé inscenaci, že 

svobodovky září shora. To používám vždycky, když chci nějak dát najevo, že cosi se 

dotklo věčnosti. A taky je používám dost často ve významu nebezpečném, taky někdy 

vidíme, víme, počítáme, sčítáme, registrujeme. Tak to mám jako znak, že vím, že ještě 

je cosi, co když se rozsvítí, tak najednou jsme v úplně jiné dimenzi, v jiném měřítku a 

všechno co zatím svítíme zprava portálovými světly, to je trochu banální.“24 

 

 

4. Dějství 
Čtvrté dějství se nese v apokalyptickém duchu. Zdeněk A. Tichý uvedl: 

,,Dominantní jedovatě zelená barva, kterou sem přinesla na svých šatech Nataša jako 

‚nákazu‘, završuje její nadvládu.“25 Morávkovy Tři sestry mají podtitul: Irina, Olga, 

Máša a Nataša, a Nataša Prozorovová v domě vyhrála. Milovnice zelené s úsměvem 

dává na zřetel své vítězství, tedy až do momentu, kdy na scénu přileze po čtyřech 

obludné ,,mimino“, které se baví mlácením kladiva do podlahy. Katastrofa se 

definitivně naplnila: Bobík Prozorov je retardovaná zrůda, Veršinin odjíždí, Tuzenbach 

je zastřelen, do Moskvy se nepojede. Za zvuku kladiva, vrtačky a sypajícího se písku se 

spolu s domem Prozorovových bortí všechny sny a iluze. ,,Všechny naděje jsou pryč,“26 

a k tomu loučení zní ,,šťastná hudba“ stále dokola.  

Je to doslovná nezastavitelná a všeobecná zkáza, uprostřed které stojí tři modré sestry a 

poprvé za celou dobu se smějí – upřímně, tiše a samy pro sebe, samy sobě.  

                                                 
24 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
25 Tichý, Z. A.: Jak Morávek roztavil Tři sestry, in Svět a divadlo, 2002, roč. 13, č. 2,  s. 44- 47. 
26 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 418. 



18 

 

Tři sestry jako pilotní díl 
 

Vyhraněné stylizaci jsou kompletně podrobeny veškeré jevištní složky a především 

herec. To je koncepční tvar, který se v průběhu celé trilogie neustále proměňuje a 

rozvíjí. A dalo by se říct, že to je vůbec základní rys Morávkovy koncepce vůbec.  

 

Grotesknost a loutkovost, s jakou Morávek první díl trilogie uchopil, je signifikantí 

pro celý jeho opus, tady je ale nejintenzivnější a nejkřiklavější. Je vlastní všem hrdinům 

inscenace, ale jak píše Věra Ptáčková, nejlépe ji lze doložit u plukovníka Veršinina 

(Lubor Novotný). Se svým nejvýraznějším gestem, kdy si důkladně uhlazuje za ucho 

mastný pramen vlasů, je až fyzicky odpudivým panákem. Morávkův Veršinin je slizká 

figurka s důvěryhodností sňatkového podvodníka, pseudointelektuální vizionář, 

samolibý a zbabělý ,,nýmand“. Mášin manžel Kuligyn (Jiří Zapletal) je možná pro život 

nepoužitelný, nudný, ale není falešný. Je to nešťastník, který rozhodně není tak 

spokojený a šťastný, jak stále tvrdí. Jestliže jsem uvedla, že některé z postav vizáží 

úmyslně připomínají velké osobnosti uměleckého světa, Kuligynova ,,maska“ je věrnou 

kopií podoby Antona Pavloviče Čechova. Vztah Máši k narcistnímu plukovníkovi z 

Moskvy je obdiv, ne láska. Tahle Morávkova Máša se potácí po jevišti věčně opilá, proti 

smutku obrněná skepsí a cynismem, které jí ale nejsou vlastní. V podání Kateřiny 

Holánové je to pod maskou hrubosti nekonečně křehká bytost. Zhýralá víla, která neví 

jak ventilovat zlost. Irina (Marcela Holubcová) – skleníková orchidej, vypadá jako 

mondéna z obrazu Gustava Klimta. Svojí Moskvy se nehodlá vzdát a doufá 

nejvytrvaleji a nejzarytěji. Ona jediná se tak křečovitě směje, i když všichni ostatní už 

dávno jen pláčou. Tahle Irina má v sobě něco z Iriny Arkadinové, permanentní dobře 

střeženou pózu a afekt, za který se schovává. Olga (Martina Nováková) se staví do 

pozice vyspělé opatrovatelky – trpitelky, jež smířeně s osudem bere všechny starosti na 

svoji hlavu. Je nositelkou vybledlého obrazu jejich otce, doby, kdy měl každý den 

smysl. Ale ani ona, ačkoli se snaží, smysl nenachází. Andrej (Filip Rajmont) je jediný z 

rodiny, kdo je ochoten si otevřeně přiznat všechnu beznaděj. Ačkoli vymanit se ze spárů 

,,lenosti, z pití piva, z husy se zelím, ze spánku po obědě, z podlého života na cizí 

účet...,“27 a dokonce ani ze spárů vlastní ženy, to nedokáže. Je směšnou figurkou 

připomínající občasnými pitvořivými gesty i svým osudem Řehoře Samsu z Kafkovy 

                                                 
27  Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata., přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 422. 
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Proměny.  

 

Tvůrci při práci na Třech sestrách ještě netušili, jak to bude s osudy Čechovových 

postav dál. Sám režisér přiznává, že v programu ke Třem sestrám není uvedeno, že je to 

první díl čehosi, teprve Racek je uveden jako druhý díl v rámci třídílného projektu 

Čechov Čechům.  

Tři sestry je výchozí inscenace, pilotní díl. Obsahuje motivy, které jsou základními 

stavebními kameny trilogie a Racek i Strýček Solený se k nim neustále vrací, posunují je 

a obohacují a v mnoha ohledech zpětně opodstatňují. 

V první řadě je nositelem těchto motivů scénografie ,,Morávkova výtvarníka“ 

Martina Chocholouška, jež ,,groteskně odráží čechovovskou dobu“28(Věra Ptáčková), a 

ctí s patřičnou mírou nadsázky dobovost, ale rozhodně se nesnaží o věrohodnou kopii. 

K Čechovově době v lecčems odkazuje konkrétně, již zmíněný bílý domeček pro 

panenky má naprosto totožné okenní výklenky, jaká byla v interiéru v návrhu scény 

Viktora Simova při prvním uvedení Tří sester v MCHATu. 

Chocholouškova výprava v kombinaci s kostýmy Sylvy Zimuly Hanákové mísí 

prvky impresionismu – modré nebe přes celé pozadí s malovanými obláčky – a 

expresionismu – tři sestry jsou ve výrazně zdobených kostýmech tmavomodré od hlavy 

až k patě. Ostatní mají černé paruky, kníry, bílé obličeje a temné kruhy pod očima – 

Morávkova poznávací znamení ve spolupráci se světlem vytváří místy poetiku němého 

expresionistického filmu, jindy výrazově čisté filmové grotesky. 

 

Tři sestry jsou výtvarně nejokázalejší, zejména obrazová působivost prvního dějství 

je až omamná. Její nepřehlédnutelnou součástí je množství symbolických rekvizit, 

jejichž role s oponou této inscenace rozhodně nekončí, naopak jejich význam ještě 

nabude na důležitosti. Dominantní jsou veliká carská vejce ve stylu Fabergého. 

Nabodnutá na stojánky lemují přední část scény a posléze jsou uklizena na straně. Lucie 

Němečková o tomto scénickém ,,doplňku“ říká: ,,Procházejí jako náboženská relikvie 

celým čechovovským projektem. Jsou zdobená, pravoslavná i obyčejná, přírodní.“29 

Rekvizitou, které nyní ještě není věnována taková pozornost, je gramofon. V průběhu 

cyklu však jeho úloha roste. Samotní protagonisté si z něj v důležitých momentech 

pouští hudební doprovod (Life´s a beach, Toscu nebo Pokoj plný lásky), nebo ho naopak 

                                                 
28 Ptáčková, V.: Tři sestry na kraji tisíciletí, in Divadelní noviny, 2001, roč. 10, č. 8, 17. 4., s. 5. 
29 Němečková, L.: Morávkova abeceda aneb Letem režisérovým světem, in Vladimír Morávek – u nás nudou 

neumřete, Praha, Pražská scéna 2004, s. 182. 
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druhým neomaleně přerušují. 

Na třetí dějství shůry dohlíží obrovský měsíc. Součástí publikace U nás nudou 

neumřete je tzv. Morávkova abeceda – Letem světem Vladimíra Morávka, která je dílem 

Lucie Němečkové. Pod písmenem „M“ uvedla mikrofon. ,,Promluvy na mikrofon jsou 

méně osobní, zato mají punc závažnosti a naléhavosti.“30 Ale pro tyto a další účely 

podobné těm Morávkovým využívají mikrofon na forbíně i jiní režiséři, např.: J. A. 

Pitínský, Michal Dočekal, Daniel Špinar a další. Ale pokud by měla být abeceda letem 

světem raritních specifik Vladimíra Morávka, neměli bychom zapomenout na měsíc. 

Vladimír Morávek miluje měsíce a jeho inscenací, které by se bez něj obešly, je velice 

málo. Jen ten ve Třech sestrách je trošku megalomanštější – dramatičtější než ostatní. 

Většinou jsou to kovové obruče, po obvodě poseté žárovičkami. Zářily v Maryše, v 

Písku, v Lucerně, v Romeovi a Julii, v Prodané nevěstě, v Hamletovi, v Othellovi, 

v Návštěvě staré dámy, v Akvabelách... A v Hoří má panenko! svítily všechny najednou. 

A proč? Možná proto, že jak píše Treplev ve své dekadentní hře: ,,Už tisíce let nenosí 

země žádnou šťastnou bytost – a nešťastný měsíc zbytečně rozsvěcí svou lucernu...“31  

 

Zásadním pojítkem trilogie je hudba, přičemž žádná z melodií není použita jen 

kvůli chytlavé melodii, ale jako nositelka významů, témat a příběhů. Jde o důmyslně 

propracovanou a do posledního detailu vymyšlenou partituru hudebních motivů.  

A ráda bych citovala příznačné tvrzení Jindřicha Honzla: ,,Z hlediska dramatické 

akce lze ocenit divadelnost hudby, právě jen podle účasti, kterou má v dramatickém 

jednání.“32 

Německý kabaretní popěvek, který každou inscenaci cyklu otevírá, je Salomon 

song německého skladatele Kurta Weilla z Třígrošové opery, přesněji jeho moderní 

cover verze skupiny Young gods. Přičemž ,,maska“ Charlottina pomocníka, ve Třech 

sestrách je jím Ferapont (Marek Zákostelecký), se Kurtu Weillovi až nápadně podobá. 

,,Jestliže Solený mluví o tom, že je prý podobný Lermontovovi, pak je jeho představitel 

Václav Veselý skutečně nalíčený podle ruského básníka. Nedosti na tom – i u dalších 

herců je možné identifikovat tváře některých klasiků.“33 (Zdeněk A. Tichý). Celou 

trilogii provází píseň Anděl, tedy klavíristou Romanem Úsvitem, posléze Pavlem 

                                                 
30 Němečková, L.: Morávkova abeceda aneb Letem režisérovým světem, in Vladimír Morávek – u nás nudou 

neumřete, Praha, Pražská scéna 2004, s. 182. 
31 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 280. 
32 Honzl, J.: Pohyb divadelního znaku, in Jindřich Honzl o režii a herectví, ed. J. Pokorný, Praha, Divadelní 

ústav 1979, s. 67. 
33 Tichý, Z. A.: Jak Morávek roztavil Tři sestry, in Svět a divadlo, 2002, roč. 13, č. 2,  s. 44- 47. 
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Úsvitem (Pavel Horák) zhudebněná báseň Michaila Jurjeviče Lermontova, a mezi třetím 

a čtvrtým dějstvím ve Třech sestrách je to zhudebněná a Charlottou zazpívaná báseň 

Plachta.  

Svůj tklivý houslový motiv má Andrej, a vlastní teskný ruský nápěvek má i 

Moskva. Je to jeden z tažných motivů, jehož naléhavost v průběhu celého cyklu 

neustále graduje a vštěpuje pořád dokola za doprovodu teskného ruského nápěvku 

Daleko od Moskvy, který je autorskou hudební variací skladatele Pavla Horáka na 

tradiční text Padmaskovnye vječera (Podmoskevské večery). V programu k Rackovi je 

tato melodie uvedena jako jedna z ústředních spojnic. 

Ona ,,šťastná hudba“, která doprovází celé čtvrté dějství, je jazzová píseň skupiny 

Touch and go – Life‘s a beach a je to nejmelancholičtější melodie, jakou si lze 

představit. 

Kromě toho, že je hudba nositelkou významu a pojítkem mnoha symbolů, plní 

samozřejmě významnou estetickou funkci, umocňuje a dotváří atmosféru všech situací. 

Peter Brook říká, že hudba jako jediná na světě dokáže vyjádřit neviditelné. Režisér 

David Radok, který s hudbou pracuje podobně jako Vladimír Morávek, tvrdí totéž: 

,,Hudba má tu schopnost, že v určitém okamžiku vystihne přesně onu myšlenku, kterou 

vám nezahraje herec a nevyjádří slovo ani gesto, je to něco metafyzického.“34 

A vzhledem k tomu, že v Morávkových inscenacích hraje hudba téměř nepřetržitě, 

ticho potom hraje výjimečnou roli. 

Melodie ze Tří sester jsou v následujících dvou inscenacích neustále omílány 

dokola, jen trochu zremixované, poupravené a doplněná o další nové. 

 

 

                                                 
34 Radok, David: seminář – přednáška, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
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Ein, zwei, drei, vier... Čajka 
 

Představení zase otevírá lyrická píseň Anděl v rámci kabaretního vystoupení, jehož 

vrcholným kouskem beze smyslu je tentokrát inscenovaná dražba domu Prozorovových 

a jako kupec se v hledišti přihlásí Petr Sorin. Konferenciérkou je opět Charlotta, nyní s 

novým pomocníkem – Vasilijem Soleným. Oba dva – vytržení ze svých dramat – se 

následně přirozeně začleňují do hry, do které nepatří. Charlotta jako správkyně statku, 

Solený se prolíná s postavou Šamrajeva a částečně i s postavou Dorna. Každá nová 

inscenace v sobě nese esenci té předchozí, jak formální, tak tematickou. Je to organický 

proces, kterému podléhá hudba, scénografie, rekvizity, text a především postavy samy. 

Racek je jakýmsi středobodem, takže Vasilij Solený je bytostný odkaz předchozích Tří 

sester a zároveň si bere do úst repliky strýčka Váni. 

Už dobře známé úvodní Charlottino kouzlo s kartami je i tentokrát lehce 

poupraveno s ohledem na následující kus:  

 

Solený: ,,To je neuvěřitelné, vy jste kouzelnice, ona je kouzelnice!“ 

    Charlotta: ,,Nesmysl, to zase, absolutně popírám! Já jsem ČAJKA… chachacha.“35 

 

Opona pomalu vyjíždí a na diváky se zprvu valí jen záplava světla, vše je oslnivě bílé, 

svěží, letní, hraje se kriket, nad jevištěm se vznáší dýmový opar jako nad jezerem, nad 

kterým co chvíli přeletí čajka, náhle zazní výstřel… 

  

    Charlotta: ,,Was war das?“36 

Solený: ,,Čajka“  

Charlotta: ,,Čajka? No to se asi ještě dozvíme…“ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
36 Tamtéž 



23 

 

Příběh domu Prozorovových pokračuje 
 

Scénické řešení inscenace odpovídá skutečnosti, že jde o stále stejné prostředí, 

měnící se v průběhu jednoho století. Výprava Racka se v dobové nadsázce posunula o 

dvacet let dopředu, děj je situován do přelomu 19. a 20. století. Scéna Martina 

Chocholouška i kostýmy, které jsou tentokrát dílem Evy Morávkové, nejsou tak 

velkoryse okázalé jako ve Třech sestrách, přesto nejsou ochuzeny o množství 

propracovaných detailů.  

Na scéně je množství nových předmětů – v první řadě jako znak jezera jsou to rybí 

kostry na podstavcích, spousta vlčích máků, barevných kriketových koulí a plat s vejci. 

Ve čtvrtém dějství se objeví i Morávkův proslulý Šachový stolek (stará známá rekvizita, 

která už od Hraběte Pálfyho provází většinu inscenací). Je zde taky povědomá maketka 

bílého domu Prozorovových, zato z carských vajec se vyklubalo hejno vycpaných 

racků. Část je jich uvězněna v malém mobilním kurníku, ze kterých se líhnou další a 

další. Uvězněných, ale střežených, opečovávaných a živených, stejně jako lásky a touhy 

jejich opatrovatelů.  

 

Oproti Třem sestrám, které byly nejvěrnější předloze a v rámci dějové výstavby ji 

dokonce ctily, Racek už pod dramaturgickým ,,nožem“ zaznamenal výraznější změnu. 

V tomto případě za úpravou textu druhého dílu trilogie stojí René von Ludowitz ve 

spolupráci s dramaturgyní Lucií Bulisovou. 

Inscenaci překvapivě otevírá druhé dějství. Tento ,,nejtroufalejší“ zásah do původního 

textu byl jednak z organizačního hlediska výhodný, protože Treplevovo představení se 

skutečně odehrávalo v plenéru před divadlem, a pak rovnou následovala přestávka. 

Především tím ale režisér vyřešil úvodní mizanscénu oné milé vesnické nudy: ,,Horko, 

klid, nic se nedělá a všichni filosofují,“37 tenhle začátek mají všechny tři díly v podstatě 

identický – hromadná odpolední konverzace na zahradě Prozorovových, tady po dvaceti 

letech. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 290. 
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1. Dějství, ,,To je každé léto!“ 
 

Ačkoli Morávkova Arkadinová svou repliku o venkovské nudě na jevišti nevysloví, 

abstrakce léta a jeho atmosféra je vystižena dokonale, celé první dějství se hraje o těchto 

replikách, všichni se smějí jako racci chechtaví, ve vzduchu je neuchopitelné dusno, 

Arkadinová jen dodává: ,,Pojeďme někam, nebo umřu.“38 

 

Inscenaci rozpohybuje oproti předloze sama Arkadinová a první kolo jejích 

teatrálních výstupů tak předchází Konstantinovu představení. Tenhle dramaturgický tah 

podtrhuje skutečnost, že výhružné balení kufrů je v domě na denním pořádku a nikoho z 

přítomných už nemůže překvapit, ačkoli pokaždé vyvolá zmatek.  

,,A už je to tu zas. Dobře, dobře… v tom případě ještě dnes odjíždím do Moskvy!“ 

do známých tonů moskevské melodie ze Tří sester provolává Irina Arkadinová stejně 

agilně jako Irina Prozorovová: ,,Do Moskvy, do Moskvy!“ 

Scénář je všem dokonale známý: Jakmile Arkadinovou – comme il faut – úpěnlivě 

uprosí, přežene se celé vystoupení se stejnou samozřejmostí, jako se započalo. To je 

taky celý jeho účel – příležitost pro herečku a její dramatické umění. 

Stereotyp a malichernost těchto urážlivých odjezdů, transparentní i při samotné 

četbě dramatu, jsou dokonale zestručněny ve scéně, kdy se hlavní protagonisté střídají 

jako na běžícím pásu ve smršti vzájemného obviňování. Arkadinová se prochází v 

zadním plánu, uprostřed se zastaví a za doprovodu velkých loutkových gest provolává 

karikaturním hlasem: ,,Já nemůžu, nemůžu, nechte toho, DOST,“39 pak střihem úplně 

normálně odkráčí do portálu. Následuje Sorin: ,,Irino, nebuď hysterická, Vasko, nebuď 

hysterik!“40 

Protože pro Soleného je to příležitost a neváhá si taky přisadit: ,,Tobě vděčím za to, 

že jsem zabil nejlepší léta svého života, můj úhlavní nepřítel seš ty!“41 Když stížnosti, 

tak stížnosti. A ani Charlotta nezůstane za Soleným pozadu: ,,Co ode mne chcete? A 

jakým právem se mnou mluvíte tímhle tonem?!“42 Divák, který má Čechova načteného 

nebo už mnohokrát zhlédnutého, to možná postřehne, ostatní musí rok počkat, aby se 

dozvěděli, že tyto dvě repliky jsou ze Strýčka Váni. 

 

                                                 
38 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002 
39 Tamtéž 
40 Tamtéž 
41 Tamtéž 
42 Tamtéž 
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Samotnou inscenaci započal výstřel, tedy akt, který hru uzavírá. Morávek od začátku 

poukazuje, že ve vzduchu je tragédie, smrt. Podle Otomara Krejči řešení první věty 

předurčuje i poslední větu hry a svým způsobem je spojeno se všemi ostatními mezi 

začátkem a koncem.43 A tak první Treplevova slova: ,,Dnes jsem zabil toho racka, kladu 

vám ho k nohám, brzy se takhle zastřelím sám,“44 nabývají v tomto podání ještě 

osudovějšího významu. Krejčova myšlenka se u Morávka vztahuje nejen ke slovu, ale 

především k určitému aktu jednání, symbolickému gestu. První, čeho se na scéně Treplev 

dopustí, ještě než vůbec promluví, je, že vztekle mrští s mrtvým rackem o zem.  

V tomto pojetí je scéna s mrtvým rackem první setkání Niny a Konstantina 

v inscenaci, což mění okolnosti, motivace i jejich vzájemný vztah. Tuto vytouženou 

chviličku s Ninou, kterou si Koko pro sebe urval, v pravidelných intervalech narušuje 

Arkadinová hysterickými přechody po jevišti, aby všem dala důrazně najevo, že má ,,úplně 

zkažené léto“.45  

Budoucí spisovatel a budoucí herečka se ocitají v nesmírně trapné situaci, která je pro 

jednoho z nich vrcholně nepříjemná a druhý pod tíhou emocionálního vypětí koktá jako 

mentálně postižený Standa Pichlík ve filmu Nuda v Brně (v alternaci Jana Budaře). 

Vzdorují té intimitě a jeden druhému. Koko přichází na začátku k Nině prudce a nevrle, 

v jeho postoji je obvinění z neopětovaných citů. Racka jí hodí k nohám jako škemravou 

vydíravou výhružku, ale myslí jí smrtelně vážně. Pro Ninu je to jakýsi poetický symbol, 

pro Trigorina námět na krátkou povídku, ale pro Trepleva naprosto chladné gesto, které 

nemá s poezií co dělat. Toto mé poslední tvrzení platí opět spíše v alternaci Jana Budaře. 

Při jejich druhém setkání, tady ve 2. dějství těsně před Treplevovým představením, už 

má divák premisu zastřeleného racka. Takže když Koko řekne Nině Miluji vás, už víme, že 

ona jeho ne. Ani Medvěděnko nedodá, že Zarečná a Treplev jsou do sebe zamilováni. 

V originální verzi je mezi oběma na začátku alespoň náznak vztahu, buď zbytek, nebo 

zárodek. V Morávkově pojetí je to od začátku neopětovaná láska bez naděje na naplnění. 

,,Ze smutnotrapného setkání chladné Niny a loudícího Konstantina na pozadí bujarých 

skoků do vody si už můžeme udělat předběžný účet: tady ten přecitlivělý nešťastník se 

dozajista zastřelí stejně jako Werther, o to hůř, že tato Lota Zarečná o takové gesto ani 

nestojí.“46  

 

                                                 
43 Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha, Divadelní ústav v Praze 2001, s. 414. 
44 Tamtéž 
45 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
46 Erml, R.: Utrpení mladého Trepleva, in Divadelní noviny, 2002, roč. 11, č. 10, 14. 5., s. 7 
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2. Dějství, Naprosto neuvěřitelná událost 
 

V souvislosti s Vladimírem Morávkem jsem si zavedla pojem událost, tento režisér má 

totiž obsesi po mimořádném. Například když si Trigorin zapisuje slavný námět na krátkou 

povídku, je to jevištní událost, která znamená změnu světla, změnu tempa atd. Typicky 

známý Morávkův až metafyzický moment mimo reálný čas, který trvá jen chviličku a 

ostrým střihem se všechno rychle vrátí do normálu. Trigorin stojí na milimetry od Niny, 

říká, že ji přivede do záhuby, a myslí to bez nadsázky smrtelně vážně. Je to další předzvěst 

špatného konce a varovný podtext této situace je díky imaginativním Morávkovým 

postupům naprosto zřetelný. 

Přechod z prvního do druhého dějství (v originální verzi z druhého do prvního) 

rámcuje opět velkolepá přestavba, tentokrát za doprovodu árie z Toscy a hlavní událostí je 

Petr Sorin, který na forbíně obřadně kouří doutník. ,,Moc kouříš, Petře,“47 napomínala ho 

Arkadinová v prvním dějství.  

 

Předním znakem Morávkova stylu je velice přesná a dalekosáhlá práce se spoustou na 

první pohled nenápadných detailů. Může to být detail v podobě rekvizity, melodie, ale 

především slovo nebo autorova poznámka. Na tyto zdánlivě nepodstatné náznaky klade 

režisér maximální pozornost. V Rackovi je však tato hra s detailem extrémně důsledná a 

překvapivá. ,,Proč chodíte pořád v černém?“48 ptá se Medvěděnko Máši. ,,To je smutek po 

mém životě. Jsem nešťastná.“49 Neboli Morávkovými slovy – to jsou všichni. Protože, 

ačkoli Medvěděnko tvrdí, že smutek nenosí, je v černém jako všichni ostatní protagonisté. 

Celé druhé dějství je obestřeno smutkem, takže je doslova potaženo černým suknem. Karel 

Kraus píše, že černý šat Mášin je jakési výtvarné motto předznamenávající smrt. 

V Morávkově případě opulentní hyperbolizace detailu, který si režisér nevymyslel jako 

nadbytečný efekt, zvýraznila zmínku v textu a obohatila ji tak hlubokým významem. Ve 

Třech sestrách vytkne Olga Nataše zelený pásek a tento nepatrný detail, který je však 

sestrám trnem v oku, Morávek zvětší do takové míry, že již zmíněná záplava jedovaté 

zeleně je znakem pro všechno, co se sestrám hnusí. Stejné megalomanizaci podléhají 

nejrůznější předměty a stávají se tak významnými symboly: množství plechovek ananasu 

v Bratrech Karamazových, množství seker ve Zločinu a Trestu, stovky rohlíků v Nudě v 

Brně nebo záplava hrnků s ,,kafem“ v Maryše, ačkoli Vávra je nakonec otráven polévkou. 

                                                 
47 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
48 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 273. 
49 Tamtéž, s. 273. 
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Intermezzo 
 

Především v průběhu druhého dějství se postupně vyjasňuje záměr zaměnit první 

dějství za druhé. Přípravy a samotné provedení Treplevovy poémy jsou vyprávěny v úplně 

novém světle. Zatímco v původním textu se právě v této scéně odkrývají mezilidské 

vztahy, tady už jdeme na představení s jistými informacemi. Víme, že Nina Kosťu nikdy 

nemilovala, víme, že když si Treplev stěžuje strýci: ,,psychologickou kuriozitou je má 

matka,“50 nelže. Arkadinová se už stačila předvést v celé své kráse. 

Jak už bylo uvedeno výše, Konstantinovo představení je situováno na prostranství před 

Klicperovým divadlem. Taková Morávkova malá osobní parodie sebe sama, kdy přiznává 

identifikaci s mladým spisovatelem. ,,V bezbranně nejistém, zajíkavém Treplevovi miluje 

režisér i všechny ty zranitelné outsidery lidstva, co jich jen dramatická literatura i naše 

životy nabízejí. Nejvíc však v Treplevovi obdivuje své vlastní téma, a proto jej chrání jako 

silnější spolužák slabšího před ponižováním třídy.“51 V Konstantinově hře je totiž vše, co 

je Morávkovu stylu vlastní: rudé květiny, dým, čert, dynamický hudební doprovod, 

zcizovací vstupy Iriny Arkadinové (Pavly Tomicové), řev, patos, humor a trapno. Divadlo 

na divadle, Morávkův výsostný prostředek, kdy boří hranice mezi jevištěm a hledištěm, 

jako by říkal, že každé představení je divadlem na divadle. 

Nina Zarečná zaníceně jako o život volá ,,... chladno, pusto a úzko...,“52 diváci se 

smějí, kolemjdoucí nechápou, z dálky je slyšet útržek Lermontovovy Plachty a kolem 

čas od času projede policejní auto, které stvrzuje onu ,,přezíravě cynickou lhostejnost 

světa, před kterou Morávkův Treplev utíká až do nočních hradeckých ulic“.53 

Arkadinová opět triumfuje, zdárně se jí podařilo vyštvat syna z jeho vlastního 

provizorního jeviště, aby si užila další z řady tragických vystoupení a sklidila za něj 

bouřlivé ovace.  

Je to fascinující intermezzo, vtipné, cirkusově zábavné, trochu dekadentní, trochu 

trapné a trochu mrazivé a ,,umění a život se v něm brutálně protlo“.54  

    

 

                                                 
50 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 275. 
51 Erml, R.: Utrpení mladého Trepleva, in Divadelní noviny, 2002, roč. 11, č. 10, 14. 5., s. 7. 
52 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 280. 
53 Erml, R.: Utrpení mladého Trepleva, in Divadelní noviny, 2002, roč. 11, č. 10, 14. 5., s. 7. 
54  Paterová, J.: Čechovův Racek jako provokace, in Lidové Noviny, 2002, roč. 15, č. 75, 29. 3., s. 21. 
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3. Dějství, Konstantin se zastřelil… no málem! 
 

Morávkovy inscenace vždy rámují monumentální scénické fresky, které se posléze 

rozproudí životem, a obraz otevírající třetí dějství Racka je podle mne scénickým 

vrcholem čechovovské trilogie. 

Za zvuku melancholické bigbeatové písně Černý racek se Konstantin Treplev 

neobratně pokouší o sebevraždu, zatímco Arkadinová s Trigorinem souloží na 

kulečníkovém stole, před ním stojí Nina a pláče. Arkadinová řve a směje se jako racek 

chechtavý. A v jejich aktu není nic z té ,,mladé, poetické lásky... té jediné, která může 

způsobit, aby byl člověk šťastný...“55 Tento triumf egoismu dominovým efektem válcuje 

a ničí všechno kolem sebe: Ninu – Konstantina – Mášu – Medvěděnka a další. 

Je to dlouhý výjev, jejž utne až náhlý výstřel. Konstantin se skácí na zem, za uši 

rvoucího nářku k němu přibíhá Máša, která se vytrhne z Medvěděnkova objetí. 

Charlotta s empatickým výrazem informuje obecenstvo, že: ,,Konstantin se 

zastřelil... no MÁLEM!“56 – dodá estrádním tónem.  

A teď zasahuje známé tango ze Tří sester a vysvobozuje postavy z trapných a 

absurdně bezvýchodných situací. Tahle scénická ilustrace je doslovnou básnickou 

metaforou stěžejního konfliktu: diskomunikace, ničivý egoismus, jehož výsledkem je 

žalostné míjení lásek, jejich přehlížení, odmítání a odkopávání. To je hlavní téma nejen 

Racka, ale i celého Morávkova cyklu. Morávek v tomto podobenství především 

nezakrytě předjímá konec, záměrně ho degraduje, jako by demonstroval, že přezíravost 

současného stavu věcí musí zákonitě vést k tragickému konci, a taky že povede… 

 

Vladimír Morávek prohlásil o své inscenaci Racka: ,,… po jevišti se snaží co 

nejkrásněji přecházet různé postavy zachvácené iluzí, že jsou umělci a jejich srdce i ega jsou 

vyvolené. S pohledem bílých antilop přecházejí po světě, srdce jim hoří a oni se nedívají 

napravo nalevo, jaké protivnosti a neomalenosti činí lidem kolem sebe, je to představení plné 

pitomců, kteří si myslí, že nejsou pitomci, ale polobozi, a v tom jsou neodolatelně směšní.“57 

Což se zřetelně projeví v tomto běloskvoucím dějství, v němž se především prosí za 

odpuštění, slibuje a loučí se, a to ve velkém stylu. Totiž, ,,Paní Arkadinová balí kufry,“58 už 

zase. Na statku Sorinových známá letní událost otevírá třetí dějství. Ve scénické poznámce 

                                                 
55 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 303. 
56 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
57 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
58 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
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původního textu stojí, že jsou patrny přípravy k odjezdu,59 tudíž co chvíli projde přes jeviště 

řada lidí s kufry, pár let na to bude v Klicperově divadle patrný příjezd Kláry Zachanasianové 

– Staré dámy (Pavly Tomicové), a kufry se budou vybalovat naprosto stejně. 

 

Arkadinová padne před synem na kolena a odvede práci skoro jako na jevišti, syn se 

omluví, že se choval krajně netaktně a pokusil se zabít. Trigorinem se nechá vláčet po 

podlaze, protože jestli ji opustí, nepřežije to. 

Máša v bílém kostýmku si s úsměvem jako pod vlivem narkotik prozpěvuje Bulisovo 

Nashledanou, zůstaneš v mém srdci, zabloudila ze začátku třetího dějství na jeho konec a ruší 

loučení Trigorina se Zarečnou. Je nadbytečná, nepotřebná, zapomenutá a jen tak 

mimochodem říká poslední repliky stařičkého sluhy z Višňového sadu: ,,Odjeli. Odjeli a na 

mě zapomněli…,“60 všemu se zbrkle směje jako na pokraji šílenství a její podobnost s Ofélií, 

kterou v Morávkově režii ztvárnila též Kateřina Holánová, je naprosto nezakrytá. 

Bulisovo Nashledanou zpívá služebnictvu i Arkadinová a je to její poslední velkolepý 

výstup tohoto léta. Třetí dějství uzavírá už notoricky známé volání tentokrát v podání Niny 

Zarečné: ,,Do Moskvy!“61 

 

 

4. Dějství, Miluju Konstantina! 
 

Závěrečné dějství Racka je přehlídkou čiré diskomunikace. Nehraje se loto, ale 

postává se na trosečnickém voru ze Tří sester, v jehož středu nenápadně umírá Petr Sorin, a 

už je zase vše černé. Přítomní se se vší vehemencí snaží předstírat ,,že život je lehký, život je 

muzikál a přitom se všichni jednou rukou stále drží smrti…“62 

 

Arkadinová: ,, Lidičky zlatí, co já jsem si užila za ovace v Charkově, to byl takový aplaus, 

že ještě teď se mi z toho točí hlava.“ 

Máša: (Třicet čtyři!)63 Miluju Konstantina…64 

Arkadinová: ,,Studenti uspořádali úplné halo… Bravo… Tři květinové koše, dva věnce a 

ještě něco jsem dostala…“ 

                                                 
59 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 297. 
60 Čechov, A. P.: Višňový sad, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 478. 
61 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
62 Morávek, Vladimír: Divadlo žije, 2008, 2. 3. 
63 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata., přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 313–315. 
64 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
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Máša: (Padesát!) Miluju Konstantina! 

Pavlína: ,,Tiše, Mášo…“ 

Arkadinová“ ,,Měla jsem úžasnou toaletu… ať si kdo chce, co chce říká, obléknout to já se 

umím.“ 

Pavlína ,,Kosťa hraje. Je mu smutno, chudák.“ 

Solený: ,,V novinách na ty jeho věci hrozně nadávají.“ 

Máša: (,,sedmdesát sedm“) Miluju Konstantina! 

Arkadinová: ,,Kdo by si toho všiml?“ 

Máša: (,,jedenáct!“) Miluju Konstantina! 

,,…“ 

 

,,Postava se neumí vyslovit z ostychu, z obavy, že nebude pochopena, a hlavně 

z nedůvěry v samu možnost dorozumění. Nesdílnost a vnitřní izolaci však najednou a 

kupodivu projevuje mluvením, přívalem slov, který semele všechno – až na to 

nejdůležitější, až na ztajený a zpravidla neprohlédnutelný důvod prázdného 

tlachu.“65(Karel Kraus). Arkadinová chvástavě básní o aplausu v Charkově, Trigorin 

žvaní o nějakém rybaření a Máša vytrvale stále dokola činí nahlas veřejné doznání, že 

miluje Konstantina, místo toho, aby počítala loto, jak jí to předepsal sám autor. Na první 

pohled je tato scéna ohlušujícím přívalem chaotických výkřiků do Cavaradossiho árie z 

Toscy. Navzájem se překřikují, přerušují, především se urputně smějí a ,,vysílají světu, 

jiným lidem, signály své nezařazenosti, své samoty, ale také neschopnosti se dorozumět, 

která naráží, na straně druhých, na ještě úpornější neschopnost naslouchat.“66. (Karel 

Kraus). Všichni jsou natolik zaujati osobním zoufalstvím, svým vlastním nenaplněným 

snem, že nevidí a neslyší. Stačí, aby Morávkova Máša vyslovila nahlas, co jí běhá 

hlavou za těmi stupidními čísly, a náhle je jasné, že všechny ty žvásty jsou marným 

voláním po pozornosti, voláním po záchraně, na které nikdo neodpovídá. 

Vladimír Morávek má mimořádný smysl pro cítění bolestně ironických absurdit. To je 

bytostný rys jeho způsobu interpretace, klást vedle sebe významy tak, že vyznění 

jednotlivých replik je náhle v jejich paradoxních vyzněních mnohonásobně zvýrazněno, 

často k tomu dochází i roztříštěním původního dialogu a následným smontováním replik. 

Jako kdyby podvýznamy na rubu textu umocňoval a divoce bez cenzury obracel na líc, 

protože toto nevyřčené je přece u Antona Pavloviče Čechova to stěžejní. 

                                                 
65 Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha, Divadelní ústav 2001, s. 420. 
66 Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha, Divadelní ústav 2001, s. 422. 
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,,Pitomci s pohledem bílých antilop“ 
  

V Rackovi mají herci relativně větší prostor než ve Třech sestrách, ačkoli jsou 

nekompromisně a despoticky manipulováni a použiti v zájmu vyššího celku.  

Morávkova–Tomicové Arkadinová je trestí její zlé osobnosti, a to především v 

pozici matky. Jako pod mikroskopem je milionkrát zvětšena její pýcha, sobectví, 

patologická sebestřednost. Je uzurpátorka s ublíženou tváří systematicky terorizující 

svoje okolí a především ty nejbližší. Herečka v permanentní póze, která nevystupuje z 

role, nepolevuje si nikdy za žádnou cenu, protože má neustálý strach. Arkadinová není 

bezcitná, miluje svého Kosťu, ale vlastní ego jí nedovolí cit projevit. Neumí být matka, 

do jisté míry se mateřství štítí, štítí se všeho, co neumí. Morávkův Konstantin říká 

přímo a pouze: ,,Moje matka mě nemá ráda, připomínám jí, že už není mladá.“67 Není 

to pravda, ale jemu se to tak jeví.  

Trefně říká o Arkadinové–Tomicové Jan Rejžek: ,,Královna Pózy, Císařovna 

Přetvářky, Miss Falše.“68 Zbožňuje svoji nadživotní podobiznu z mládí, která dohlíží na 

celé druhé dějství a dělá všechno pro to, aby touto fotografií zůstala. Proto si vydržuje 

svého Borise (Filip Rajmont). Není náhoda, že on na scénu přichází stejně komicky, ve 

stejné stylizaci jako Veršinin ve Třech sestrách.  

Stanislavskij píše, že Čechov měl k jeho ztvárnění postavy Trigorina při premiérovém 

uvedení Racka v MCHATu jednu připomínku: ,,Jenom by bylo zapotřebí děravých střevíců 

a kostkovaných kalhot.“69 Boris Trigorin je často dle autora chybně, jak tvrdil 

Stanislavskij, oblečen velice elegantně jako skutečný muž a přitažlivý krasavec. Čechov 

těmi dírami na kalhotách mínil, že okouzlující zjev je jen dojem těch nešťastných mladých 

dívek, aureola dokonalosti, kterou má stejně tak pro Mášu naondulovaný Veršinin. 

Morávek ale od tohoto pojetí Borise Trigorina není daleko.  

Nina v podání Petry Výtvarové je prostá a sprostá, divoká a příliš jednoduchá. 

Nicméně není v ní ani náznak naivity, je ambiciózní a dobře ví, kam svými činy 

směřuje. Ve čtvrté scéně se vrací v podobě exaltované Arkadinové, snaží se udělat si 

osobní představení, hrát i v osobním životě s maskou přezíravého nadhledu, jako její 

veliký vzor, ale nějak jí to nejde. Repliku ,,Vy si neumíte představit, co to je, když herec 

ví, že hraje strašlivě“70 adresuje v hysterické agonii přes zeď konkrétně Arkadinové – 

                                                 
67 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 275. 
68 Rejžek, J.: Tam na sále, kde má krev barvu kečupu..., in Lidové noviny, 2003, roč. 16, č. 249, 23. 10., s. 9. 
69 Stanislavskij, K. S.: Můj život v umění., přel. F. Píšek, Praha, Nakladatelství Svoboda 1946, s.  
70 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 318. 



32 

 

z druhého pokoje jsou mezitím slyšet vzdechy a píseň Černý racek. Jak Trigorin na 

začátku slíbil: ,,Nemaje nic jiného na práci, přivede ji do záhuby, jako tady toho 

racka.“71 

V roli Konstantina se střídá Jan Budař a Petr Jeništa a troufám si říct, že nejde jen o 

dva různé Treplevy, ale v jejich alternacích jde o dvě rozdílné inscenace. Konstantin 

Jana Budaře je lehce chladný, introvertní intelektuál. „Uťápnutý“ pod matčiným 

hvězdným obrazem se vzteká a ani netuší, jak moc se mu podobá, když za doprovodu 

stejně teatrálních gest říká urážlivě: ,,Dobře! Dobře!“72 na všechno, co se mu nelíbí, 

podobně jako jeho matka. Je nezdravě zaujatý sám sebou stejně jako jeho matka, ostatně 

jako úplně všichni.  

Sebestředností trpí i Kosťa v podání Petra Jeništy, ale jeho naturel je diametrálně 

odlišný. Podle Richarda Ermla Jeništův výkon budí dojem, že ,,herec prochází dějem v 

protivně zarputilém předklonu, Budařův Treplev vzpřímeně bere na sebe hříchy 

Morávkovy interpretace a je jedním z mála, kdo v inscenaci nekráká, ale zpívá“.73 

Tohle tvrzení je spíše subjektivním dojmem, já si myslím naprostý opak, že Treplev 

Petra Jeništy je oním zpívajícím. Dojemný snílek, kopající kolem sebe v onom protivně 

zarputilém předklonu a v zarputilém přesvědčení, že je jiný než ostatní. Vášnivý, 

vznětlivý buřič vzdoruje pod tíhou mladistvého světobolu, je však natolik zranitelný, že 

neunese míru daných okolností. 

I sebevraždy mají ve dvou různých alternacích dvě různé motivace. Budařův 

Konstantin se zastřelí, protože je to jeho styl. Je to poetická smrt, vymyšlená a dopředu 

připravená. Ten Jeništův se zastřelí impulzivně z čirého zoufalství.  

Provedení sebevraždy je však identické v obou případech: Konstantin nejprve 

dlouho stojí na forbíně, ukazuje nahoru a rukou pomalu sleduje padat racka k zemi. Za 

doznívajícího smíchu a divadelních historek, pomalu se svlékne, na hrudi má rudý – 

rtěnkou vyrobený – nápis Nina a za largové klavírní melodie dotančí jako ten racek až 

ke kurníku. Je to křehký obraz, ve kterém se sváří veškerá brutalita osudů postav tohoto 

dramatu, vrcholný paradox. 

                                                 
71 Tamtéž, s. 296. 
72 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. března, 2002. 
73 Erml, R.: Utrpení mladého Trepleva, in Divadelní noviny, 2002, roč. 11, č. 10, 14. 5., s. 7. 
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Ein, zwei, drei, vier, funf... Dadja Vanja  
 

Srdcové eso, už zase, mein gott 

Zase stejný kabaret, stejná lyrická píseň, která duši zase tak jala, zase excentrická 

Charlotta s balíčkem karet. Náhle se ale zjevuje druhá Charlotta, i ona má balíček karet, 

,,a v těch to všechno je...“.74 

– založení Višňového sadu 1835. V její režii probíhá na jevišti kompletní blesková 

rekapitulace. Zestručněný běh času, jehož svědky jsme byli, čistě pro úplnost jsou 

zmíněny i události, které doposud zhlédnutému Kabaretu Mundi předcházely a stály 

fakticky na jeho samém počátku.  

– Vykácení Višňového sadu, narození Vasilije Soleného 1872. Jak se později konkrétně 

dozvíme, dům Raněvské v dražbě nekoupil Děgiranov (jak stojí v úvodním textu 

Višňového sadu), ale nějaký Prozorov. Skládanka konečně začíná dávat onen smysl, 

který jsme na Charlottino doporučení raději neměli hledat.  

– smrt barona Tuzenbacha, dům je přebudován Natašou poněkud k horšímu, v dražbě 

ho získává Petr Sorin 1897. Mrtvá Charlotta pomalu odpočítává čas a posílá na věčnost 

známé postavy, které se v rychlém sledu na scéně fyzicky připomínají  

– smrt Konstantina Trepleva, smrt Máši Medvěděnkové, smrt Petra Sorina, strašná 

zima 1905, dům přechází do vlastnictví Charlotty Sorinové. 

Podle Jana Císaře ,,Tahle Mrtvá Charlotta představuje zřejmě onu věčnost... 

vyměřuje i čas historický, chod historie...“75 

– 1917 SSSR. A v pozadí scény se, možná namísto obří fotografie Iriny Arkadinové, 

nyní zjevuje v nadživotní velikosti podobizna Stalina, pod jehož dohledem se za časů 

budování socialismu Strýček Solený odehrává. 

Mrtvá Charlotta vyměřuje čas i svojí zatím živé dvojnici, ta ačkoli to absolutně popírá, 

umírá roku 1927. Mrtvá–věčná (Marie Kleplová) nastupuje na její místo, už nepůsobí 

jako moderátorka, ale jako nezaujatý pozorovatel a místy pro jistotu upozorní, že běh 

času se nezastavil. Ze své pozice nesděluje pouze záležitosti minulosti, ale dopředu 

prozradí i průběh budoucnosti. 

– smrt Vasilije Soleného 1963. Ted je ale léto roku... všechno se teprve stane, dům 

patří Soně. 

                                                 
74 Dvd záznam, Strýček Solený (Finnita la commedia: il Novecento e morto!), Klicperovo divadlo, 26. 10. 2002. 
75 Císař, J.: Kdo dostane zlaté vejce, in Svět a divadlo, 2003, roč. 14, č. 1, s. 18 – 23. 
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Strýček Solený by se dal podle Vladimír Morávek pokládat za epilog, kde se vše 

vypointuje. 

Ústřední motivy, repliky, postavy a celé pasáže předchozích dvou dílů jsou 

zakomponovány do příběhu Strýčka Váni, tedy přesněji řečeno do toho, co z něj zbylo. 

Nebo je to Strýček Váňa zakomponovaný do Morávkova výtažku symbolů a souvislostí 

ze Tří sester, Racka a Višňového sadu, to je otázka. V každém případě dosazení Vasilije 

Soleného na místo titulního ,,hrdiny“ Ivana Vojnického je logickým vyústěním 

celkového pojetí všech Čechovových tří dramat jako organického triptychu.  

V programu k Rackovi je zapsáno: Inscenace Racka je druhou částí třídílného 

projektu Tři sestry – Racek – Strýček Váňa, jenž pod názvem Čechov Čechům uvede ve 

třech po sobě jdoucích sezonách (2000/2001, 2001/2002, 2002/2003) Klicperovo 

divadlo. Všechny tři díly spojuje postava Charlotty a její dcerky Soničky, režie 

Vladimíra Morávka, scénografie Martina Chocholouška, hudební motiv Daleko od 

Moskvy Pavla Horáka – a pak samozřejmě Vasilij Solený. Ten přežije všechno. 

 

 

Solený přežije všechno a minulé je blíže věčnosti 

 

Strýček Solený je ,,jako ghetto všech odložených postav z obou předchozích her. 

Postav, které se totálně neosvědčily a které napáchaly největší pitomosti…“76 (Vladimír 

Morávek). Už ve Třech sestrách si štábní kapitán Solený uzurpoval větší prostor, než 

mu v dramatu samotném přísluší a v Rackovi ve svém hyperaktivním působení ,,vesele“ 

pokračoval, až nakonec získal hlavní roli. 

,,Solený je bytost patologická. Je chorobně posedlý sám sebou, svou pýchou, svou 

nejistotou... v posledním díle dosahuje zobrazení této patologie dokonalosti. Především 

v mluvě: jako by nehýbal jazykem, neartikuloval, nehýbal rty, neintonoval, chodí 

prkenně... Ostenzivnost herectví tu s maximální agresivitou ukazuje mrtvolnou 

deformaci postavy.“77 Přesto Solený nepostrádá ,,elementární dávku přirozenosti“.78, 

V přítomnosti laskavé Soni pookřává, a i když mluví a pohybuje se prkenně snad ještě 

víc, než jak je u něj běžné, náhle je to obyčejný niterně toužící člověk hledající sám sebe 

v celé své lidské, tedy přirozené nedokonalosti, která je napovrch takto agresivně 

                                                 
76 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
77 Císař, J.: Kdo dostane zlaté vejce, in Svět a divadlo, 2003, roč. 14, č. 1, s. 18 – 23. 
78 Kerbr, J.: Solený došel do finále, in Divadelní noviny, 2002, roč. 11, č. 20, 26. 11., s. 5. 
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zkarikována ad absurdum. A Grossmanova myšlenka, že ,,potlačený cit je prudší než cit 

otevřeně se vylévající“79 je pro postavu Vasilije Soleného i herecké pojetí Václava 

Veselého dokonale charakteristická. 

Tuzenbach o něm v dramatu Tři sestry tvrdí: ,,Je to divný člověk. Je mi ho líto, a 

zároveň je mi nepříjemný, ale víc je mi ho líto. Mně připadá, že se stydí…“80 Tyto 

repliky o Soleném nezazní ani v jednom ze tří dílů, ale Morávkovo uchopení této 

postavy se jimi přímo řídí. Podle režiséra se postupně dospělo ke zjištění, že postava 

Soleného, respektive jeho osud, je hlavním pojícím tématem celé trilogie. A ještě 

někdo… 

 

 

V létě roku 1902, když se Čechov chystal psát Višňovku, žil společně se svou ženou, 

herečkou Uměleckého divadla, v našem domku na matčině panství Ljubimovce. Vedle, v 

rodině našich sousedů, žila Angličanka, guvernantka, malá, hubeňoučká bytost s dvěma 

dlouhými dívčími copy, oblečená do pánských šatů. Díky této kombinaci nebylo snadné 

vyznat se hned v jejím pohlaví, původu a věku. Jednala s Antonem Pavlovičem bez 

skrupulí a jemu se to velice líbilo. Denně se setkávali a říkávali si vzájemně strašné 

hlouposti. Čechov například Angličanku ujišťoval, že byl v mládí Turek, že vlastnil 

harém, že se brzy vrátí do vlasti, stane se pašou a pak pro ni pošle. Mrštná anglická 

gymnastka mu jakoby z vděčnosti vyskakovala na ramena, uvelebila se mu za krkem a 

zdravila místo Antona Pavloviče všechny kolemjdoucí – smekala mu totiž klobouk, 

ukláněla se a klaunsky komickou lámanou ruštinou breptala: 

„Majeucta! Majeucta! Majeucta!“ přitom ohýbala Čechovovi hlavu na znamení 

pozdravu. Na konci léta se pak utopila. Antona Pavloviče to velmi mrzelo.81  

,,Ti, kdo viděli Višňový sad, poznají v tomto originálním stvoření prototyp 

Charlottin.“82 (Konstantin Sergejevič Stanislavskij)  

     

,,A kdo já vlastně jsem, co? Charlotta! Nevím proč! Nevím, kolik je mi let, ale 

pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, můj otec s maminkou jezdili po 

jarmarcích a dávali představení, moc hezká! A já skákala salto mortale. A potom, když 

rodiče umřeli, vzala si mě jedna německá paní na vychování, nevím proč! No ale pak to 

                                                 
79 Grosssman, J: Síla věcnosti, in Analýzy, ed. T. Pokorná a J. Holý, Praha, Čs. spisovatel 1991, s. 278. 
80 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 382. 
81 Anton Pavlovič Čechov, Strýček Solený. Klicperovo divadlo Hradec Králové. Redakce programu: Lucie 

Němečková, Grafická úprava: Marie Šobková, Hradec Králové 2002. 
82 Stanislavskij, K. S.: Můj život v umění.., přel. F. Píšek, Praha, Nakladatelství Svoboda 1946, s. 286. 
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přišlo, vášnivě jsem se zamilovala do učitele klavíru. Vyrostla jsem a stala jsem se 

guvernantkou. Ale kdo jsem a odkud jsem – nevím… Nic nevím. Někdy mám takovou 

chuť si s někým pohovořit, ale není s kým… Nemám nikoho.“83  

Svěřuje se na začátku čtvrtého dějství Racka těhotná Charlotta, avšak za sebou má 

vlastní stín, vlastní ozvěnu, své druhé já s malou Charlottkou v náručí. Otcem dítěte je 

možná Solený, protože v průběhu závěrečného dějství přibíhá k holčičce se slovy táta, 

táta, celá černá trojice následně tvoří morbidně vyhlížející rodinku. Otcem by ovšem 

mohl být i zmiňovaný učitel klavíru, Charlottina tajemná láska, ale kdo ví. Morávek 

spoustu věcí pouze předloží, načrtne a nedovysvětlí, je na divákovi, aby si na základě 

indicií poskládal dohromady vlastní odpověď a režisér mu nechává poměrně volnou 

ruku. 

 

Solený a Charlotta jsou průvodní postavy a mají společného mnohem víc než pouze 

úlohu jednotících komponentů, jejich životní osudy jsou vzájemně propojeny. Oba dva 

se vášnivě zamilovali, On do žen napříč celou trilogií – do Iriny nepochybně, do 

Charlotty taky, do Arkadinové tajně, do Jeleny naposled. Ona vášnivě do učitele 

klavíru, jehož obrazem může být klavírista Roman Úsvit, ale nemusí. Oba ale dostali ve 

všech případech stejně nemilosrdnou ránu odmítnutí: ,,Nesmysl, copak vy se můžete 

zamilovat?“84  

Solený stejně jako Charlotta postrádá vlastní identitu: ,,Neví, proč tu je, ani co se od 

něj chce.“85 Oba jsou pronásledováni, traumatizováni a frustrováni otázkou: ,,Co jsem a 

odkud jsem? Nevím, nic nevím!“86 Ale zatímco Charlotta to nejednou vykřičí celému 

divadlu, celému světu, za Soleného vypovídá jeho jednání a výmluvné ,,Kvá, kvá, 

kvá...“.87  

Tyto dvě zbloudilé duše a jejich osudy jsou hlavními nositeli poselství Morávkova 

Čechova. I Konstantin Treplev a mnozí další si pokládají onu zoufalou otázku, je to 

čechovovská rovnice, jejíž výsledkem je pro každou z postav: NEVÍM. 

 

Obsazení představitelky Charlotty (Andrea Marečková) do role Soni není vůbec 

náhodné. „Já jsem zvyklý, že v těch inscenacích se věci definují samy. A tak jsme 

                                                 
83 Dvd záznam, Strýček Solený (Finnita la commedia: il Novecento e morto!), Klicperovo divadlo, 26. 10. 2002. 
84 Tamtéž 
85 Morávek, V.: Milé divadelní noviny, in Divadelní noviny, č. 2, 21. ledna, 2003, s. 15, též in Vladimír 

Morávek – u nás nudou neumřete, Praha, Pražská scéna 2004, s. 274. 
86 Dvd záznam, Strýček Solený (Finnita la commedia: il Novecento e morto!), Klicperovo divadlo, 26. 10. 2002. 
87 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 377. 
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hrozně chtěli, aby to dopadlo i za cenu toho, že nějaká duše musela napřed odejít, aby se 

pak vrátila.“88 

Právě Soňa je v Morávkově interpretaci nejčistší, nejnevinnější postavou celé 

trilogie. Je jedinou výjimkou mezi drasticky stylizovanými hereckými projevy, ten její 

nepodléhá vůbec žádné stylizaci. Což je režijní záměr. Soňa jako jediná ze své životní 

situace neviní ostatní, hořce ji snáší a necítí zášť. Ve svém hlubokém žalu jí záleží víc 

na ostatních, i na těch, kteří ji odmítají. Je obrazem beránka božího. 

Soňa je dle autora dramatizace dcerou Alexandra Serebrjakova, a o Sonině matce se 

v upraveném textu mluví jako o Charlottě, tedy zřejmě ta Charlotta Sorinová, do jejíhož 

vlastnictví přešlo panství roku 1905. Malá Charlottka je ve skutečnosti Soňa a Solený 

by mohl být jejím skutečným otcem – asi. V programu se uvádí, že Soňa je neteř 

Soleného – asi. Další z Morávkových záhad však nepotřebuje konkrétní řešení, stačí, že 

z ne úplně jasných důvodů je spojitost mezi Soleným, Charlottou a Soňou 

nezpochybnitelná a vztah Soni a Soleného je výjimečný, magický, pevný. Možná aniž 

by si to uvědomovali, paradoxně jedině tihle dva jsou u Morávka vzájemně schopni tak 

vroucného citu, jehož absencí jsou postiženy všechny čechovovské postavy. Tenhle 

magický vztah Vladimír Morávek rozhodně nevybudoval na základě čistě osobní 

imaginace, ale zjevně za ní stojí hluboké promýšlení a využívání možností Čechovova 

díla. 

 

 

1. a 2. Dějství, Na zahradě Prozorovových, Sorinových a Serebrjakových 
 

Výrazným jednotícím prvkem je opět scénografie navazující na předchozí díl, ale 

,,vyčistila se“ a je teď nehostinně strohá, černá a pustá. Jedinou dekorací je vertikální 

mezera na pozadí, která fungovala už v Rackovi, nyní z ní ale vykukuje podobizna 

Stalina. V zahradě, tentokrát Serebrjakových, už zase prostřeli k odpolednímu čaji, u 

stolu sedí Astrov, Soleného matka a paní Irina Arkadinová. Zatímco debatují, v zadním 

plánu přechází Máša Medvěděnková v bílém.  

První dvě dějství, ačkoli značně okleštěná a plná odboček, jsou alespoň v časové 

posloupnosti vystavěna podle původního textu Strýčka Váni, ovšem Strýček Solený je 

poněkud jiná hra a Vasilij Solený není jediný vetřelec. Po celou dobu zde účinkují i jiné 

známé postavy, které jsou v programu uvedeny s dodatkem Mrtvý/Mrtvá: Treplev, 

                                                 
88 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
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Máša, Sorin, Tuzenbach. Paní Irina Arkadinová, ačkoli zemřela před šestadvaceti lety, 

se k těmto mrtvým odmítá zařadit a vytrvale předstírá, že se nic nezměnilo. Stižená 

stařeckou demencí navzdory velikým snahám připomenout své ovace v Charkově, je 

všem nadmíru lhostejná. 

První věta inscenace zde sice neurčuje větu poslední a pro nepozorného nebo 

neznalého diváka nemusí nést žádný významný podtext, avšak můžeme ji brát jako 

určující pro způsob uchopení závěrečného dílu. Doktor Astrov se ptá svých dvou 

společnic: ,,Jakpak dlouho, my už se známe děvčata?“89. Astrova, stejně jako Andreje 

Prozorova a Borise Trigorina totiž ztvárnil Filip Rajmont, a všichni tři jsou v jeho 

podání excelentními příklady v přehlídce čechovovských slabochů bez vlastní vůle. 

Představitelka Soleného matky (Marcela Holubcová) byla ve Třech sestrách 

Andrejovou sestrou Irinou a Arkadinová (Pavla Tomicová) měla s Trigorinem v Rackovi 

poměrně vážnou známost. Herečky Holubcová a Tomicová tedy nelžou, když doktorovi 

odpovídají, že se znají už dlouho. Arkadinová tento interní sarkasmus jen pro zasvěcené 

ztvrdí slovy: ,,Přišlo psaní od Trigorina, vy mi ho tak připomínáte doktore…“90 Pokud 

je divák ochotný přijmout Morávkovo ,,zmatení postav“ do úplných důsledků, 

s Astrovem tak sedí dvě zestárlé Iriny – Arkadinová a Prozorovová. V této inscenaci se 

definitivně stírají hranice všech tří zpracovaných dramat a postavy si vzájemně 

prohazují identitu, prolínají se a kradou si repliky napříč trilogií.  

 

 

3. Dějství, Čechovův sen na verandě 
 

Groteskní scéna třetího dějství, kdy Alexandr Serebrajakov veřejně oznámí, že se 

chystá dům prodat, se zvrhne v čechovovské delirium mapující historii panství 

Prozorovových, odvíjející se na základě asociačních obrazů. Je to takové Morávkovo 

balábile, které odstartuje Ein, zwei… Višňový sad – 2.dějství:  

Jindy bezprizorní a temná Charlotta se nyní plná života a celá v bílém poprvé ocitá na 

svém místě, ve hře, kam patří, a je na svůj výstup patřičně hrdá. Ústředním dějištěm je 

trosečnický vor ze Tří sester, v pozadí malované obláčky, stříbrný měsíc, Raněvská a její 

doprovod přicházejí na scénu v oblaku dýmu a černá Mrtvá Charlotta (Marie Kleplová) 

vstupuje do poetického obrazu jen encyklopedickými zmínkami o úmrtí ústředních 

protagonistů.  

                                                 
89 Dvd záznam, Strýček Solený (Finnita la commedia: il Novecento e morto!), Klicperovo divadlo, 26. 10. 2002. 
90 Tamtéž 
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Soleného matka (Marcela Holubcová) se stává majitelkou panství Raněvskou – 

železniční neštěstí poblíž Paříže 1924. Treplev (Petr Jeništa) na sebe bere roli Jaši, Petr 

Sorin (Filip Richtermoc) se stává Jermolajem Lopachinem, Máša (Kateřina Holánová) 

Aňou – železniční neštěstí poblíž Paříže 1924 a Arkadinová (Pavla Tomicová) Duňašou.  

Dynamickou přestavbou se náhle vrací čtvrté dějství Tří sester, Astrov (Filip 

Rajmont) se vrací do role Andreje. Každý z těchto retrospektivních scénických výjevů 

obsahuje některou z klíčových promluv předešlých dramat, která byla z inscenace 

záměrně vyjmuta. Ti největší pitomci mají možnost vlastně už ze záhrobí sdělit to, co za 

života nestihli: 

Andrej – cirhóza jater 1921, jak všichni jenom jedí, pijí, spí, potom umírají… a 

rodí se noví... jiskra boží v nich uhasíná a stávají se z nich stejně ubohé tuctové mrtvoly, 

jako jsou jejich otcové a matky.91 Jeho tři sestry se v modravé záři vrací na scénu a 

spolu s nimi přijíždí mobilní kurník z Racka. Jen pro jistotu bych tady znovu 

připomněla pojem zmatení postav, které vede i ke zmatení replik. Ty následující cituji 

z originálních dramat, ačkoli v celém Morávkově díle (a v této pasáži zejména) se jejich 

interpreti nemusí shodovat s jejich originálními předobrazy v původním dramatu. Irina s 

dortem odříká svůj monolog o tom, že ,,život utíká a nikdy nikdy se nevrátí a ony nikdy 

neodjedou do Moskvy!“.92 A Máša odříkává Veršininovu filosofickou vizi, jak ,,podle 

všeho není daleko do doby, kdy bude život naprosto radostný“.93 Máša Prozorovová a 

Máša Medvěděnková jsou jedna bytost – utrápí se 1905. Nejvtipnější a vrcholnou 

asociací je herečka Arkadinová – ošklivě si zlomí nohu při pádu do propadla, už se z 

toho nevylíže 1927, v roli Olgy Prozorovové. Její závěrečný monolog ze Tří sester je 

onen nezapomenutelný věčně opěvovaný Charkov. Hereččino legendární vystoupení ale 

z balkonu shazuje Konstantin, teď se vysmívá on jako racek chechtavý, když říká: 

,,Šmíra! Šmíra! Šmíra!“.94 Vmetá matce do tváře, že před jejím výkonem utíká jako 

Maupassant utíkal před Eiffelovou věží, z jejíž banality div nezešílel a provolává Smrt 

divadlu! Petr Sorin jen tak mimochodem pronese slova Máši Medvěděnkové: ,,Blbost, 

člověk se musí držet na uzdě a nečekat na bůhvíco, nečekat na zázrak...,“95 slova Máši 

Medvěděnkové. A Medvěděnko připomíná slova Niny Zarečné, že hlavní je naučit se 

trpět a radostně volá, že věří a už mu není tak těžko.96 

                                                 
91 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 422. 
92 Tamtéž, s. 410. 
93 Tamtéž, s. 424. 
94 Dvd záznam, Strýček Solený (Finnita la commedia: il Novecento e morto!), Klicperovo divadlo, 26. 10. 2002. 
95 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 308. 
96 Dvd záznam, Strýček Solený (Finnita la commedia: il Novecento e morto!), Klicperovo divadlo, 26. 10. 2002. 
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Arkadinové krouží nad hlavou hejno papírových racků, hraje k tomu árie z Toscy a 

ona tehdy poprvé odhodí svoji masku spolu s tmavě modrou parukou Olgy 

Prozorovové, protože Konstantin se zastřelil – 1905. 

 

 

4. Dějství, Finnita la comedia 
 

Čtvrté dějství Strýčka Soleného se obloukem vrací na začátek cyklu, tedy k prvnímu 

dějství Tří sester, kruh se uzavírá.  

Scéna je zamořena okouzlujícím haraburdím, rekvizitami, jež se staly relikviemi 

napříč celou trilogií. Jako zadní plán opět funguje březová lávka, v pozadí stojí bílý 

domeček pro panenky a uprostřed se na trosečnické plošině odehrává finále celého 

Čechova. Pohyb postav je dirigován rozverným hudebním doprovodem v rytmu 

grotesky, který je však stejně tíživý jako atmosféra finálního loučení, definitivního 

zklamání a posledního sbohem. Nic už se nepředstírá, nikdo se nesměje, senilní 

Arkadinová ještě naposled opěvuje Charkov a volá svého Kosťu, Soňa se loučí s 

doktorem slovy Niny Zarečné: ,,Kdybys někdy potřeboval moje srdce, tak přijď a vezmi 

si ho,“97 vzpomínka na jednu nešťastnou lásku z mnoha. Jelena se zuřivě líbá s 

doktorem, Soňa a strýček Solený tomu jen bezmocně přihlížejí.  

Ještě jednou, naposled hraje hudba tak vesele, tak optimisticky, dokud se nezvedne 

poslední příval dýmu, povoz odjíždí tažen sochou mrtvého koně, a jak předepisuje ve 

scénické poznámce autor, je skutečně slyšet už jen rolničky.98 Jede se do Charkova, 

nikoli do Moskvy, sen zůstane snem, navždycky.  

Soňa klidným, laskavým, smířlivým hlasem pronáší poslední monolog o smrti, a 

utěšuje sebe i strýčka. V tuto chvíli už není potřeba burácející hudba ani řev ani dým, 

vládne zvláštní ticho a prázdno. Sílu veškerých monumentálních efektů najednou přehluší 

jedno jediné pohlazení. Opona KABARETU MUNDI se pomalu zavírá, zdálky je slyšet 

rolničky, dva ztracenci se drží za ruku a jejich vztah je jediný ryzí, láskyplný a věčný. 

To je finální katarze. ,,Nebyl by to ale Morávek, kdyby i toto emotivně hluboké finále 

´nezcizil´ satyrskou dohrou v podobě závěrečné happyendové hymny z montypythonovského 

Života Bryana.“99 (Vladimír Just) 

 

                                                 
97 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 303. 
98 Čechov, A. P.: Strýček Váňa, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 365. 
99 Just, V.: Z Hradce počtvrté – Finnita la commedia, in Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 30, 21. 7., s. 12. 
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Vaudeville o smrti 
 

,,Na rozdíl od prvních dvou dílů Strýček Solený jako by rezignoval na jakkoli 

osobitý či radikální výklad hry. Morávek se spíše soustředí na téma smrti, zániku a 

odumírání...“100, (Vladimír Mikulka).  

Hrozba smrti je ale na jevišti přítomná od prvního dílu cyklu: živý obraz pohřbu 

starého Prozorova, soustavně se trávící Veršininova žena, smrt barona Tuzenbacha 

v souboji. Treplev otevírá Racka slibem sebevraždy a její naplnění hru uzavírá. 

Závěrečný díl začíná výčtem úmrtí. Zemřelé postavy, které Mrtvá Charlotta v úvodu 

křísí, existují po celou dobu na scéně jako přízraky minulosti, stejně jako maskotická 

socha třetího dílu: Kůň, který umřel a neví o tom.101 Tyto emblémy smrti připomínají 

živým nezvratný fakt, že: ,,Život utíká a nikdy se nevrátí.“102 Tuto věčně omílanou a již 

otravnou repliku Iriny Prozorovové. 

Všechny Mrtvé: Trepleva, obě Máši, Tuzenbacha, Medvěděnka taky pojí 

skutečnost, že zemřeli příliš mladí. V celém Čechovovi se většina nadšených replik 

vztahuje k tomu, jaký bude ten krásný, lehký, radostný život po tom jejich, tedy po 

jejich smrti, a fakt, že vášnivě debatují o vlastní smrti, vůbec neberou v potaz.  

Vladimír Morávek prohlásil o Višňovém sadu, že se v něm ,,virtuózním způsobem 

spojuje nejhlubší zoufalství s tím zdáním, aby ta hra byla vaudeville. Kde všechny 

postavy se nemotorně snaží předstírat, že život je lehký, že život je muzikál a pořád 

dokola se všichni jednou rukou drží smrti – Vaudeville o konci, o smrti“.103 Možná tohle 

je důvod, proč je Čechov Čechům plný odkazů k této hře. Nemá sice vlastní inscenaci, 

ale celý projekt rámcuje právě tématem a motivy smrti, konce a zániku.  

Ve Strýčku Soleném režisér pracuje s tématem smrti nezastřeně a naplno, tady už 

nejsou žádné vedlejší komentáře, žádné smíchy, žádné přetvářky, jen mrtvolné dusno a 

čirá evokace marnosti, nudy a prázdnoty všedního dne. 

                                                 
100 Mikulka, V.: Morávek Čechovovi, Kritická příloha RR, 2003, č. 27, též in Vladimír Morávek – u nás nudou 

neumřete, Praha, Pražská scéna 2004, s. 144. 
101 Anton Pavlovič Čechov, Strýček Solený. Klicperovo divadlo Hradec Králové. Redakce programu: Lucie     

Němečková, Grafická úprava: Marie Šobková, Hradec Králové 2002. 
102 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 410. 
103 Morávek, Vladimír: Divadlo žije, 2008, 2. 3. 
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Defilé nenaplněných snů 
 

 

  

Strýček Solený podle režiséra ,,vypointuje všechny děje, příběhy, tragédie a 

zoufalství“.104 Je to závěrečný epilog, ve kterém se režisér loučí s hradeckým 

Čechovem. To je možná důvod, proč tato inscenace ve výsledku nemohla fungovat jako 

svébytný kus, respektive mohla, ale její hodnota byla neoddělitelně spojena s dvěma 

předchozími díly. Nepoučený divák mohl být i v neznalosti dojat, smát se, mohl být 

uhranut velkolepostí vizuálního zpracování, ale neměl šanci proniknout dál do spletité 

struktury souvislostí. 

,,Obával-li jsem se v počátcích tohoto projektu, že Anton Pavlovič Čechov je na 

Morávkovu interpretační metodu křehký (a svou dokonalostí dekonstrukčímu postupu 

se vzpírající), třetí díl to systémem dvě mouchy jednou ranou potvrdil nejvíc. Přes 

razantní zásahy do Tří sester a Racka zůstal v předchozích inscenacích prostor pro 

pozoruhodné kreace velkých rolí. Tentokrát byly životnější epizody.“105 ( Jan Kerbr). J. 

P. Kříž napsal: ,,Teprve při zhlédnutí scénického triptychu v jediném dni vyjevil se ale 

naplno smysl všech Morávkových ornamentů, zcizení, záměn, posunů, až po 

závěrečnou apoteózu slavných postav Mistrových dramat.“106 

 

Vladimír Morávek pracuje s principem Čechovovy pušky po svém a na rozlehlejší 

ploše než jen čtyř dějství jedné hry. Strýček Váňa byl Morávkovi skvostným materiálem 

k dotažení, dovysvětlení a uzavření všech ústřednách témat prvních dvou ,,jednání“ 

Čechova Čechům. Z jednoho odkazu vyplývá další, všechno souvisí se vším a tvoří 

součást složité obrazové, ale především významové mozaiky. Jan Císař v souvislosti 

s tímto cyklem poukazuje na důmyslnost dokonce hypertextových odkazů: ,,Tak se 

třeba v inscenaci Racka stává jedním z příznačných motivů slavná árie z Toscy. Je v ní 

romantika, lyričnost i tragika lásky, života a smrti. Je to však také oslnivá exhibice 

tenora, které patří do velké opery, jejíž inscenační praxe se vyznačovala velkolepou a 

nepravdivou okázalostí.“107  

Vše, co je na scéně použito, využito a zneužito, má svůj důvod. Že by třeba jediná 

                                                 
104 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
105 Kerbr, J.: Solený došel do finále, in Divadelní noviny, 2002, roč. 11, č. 20, 26. 11., s. 5. 
106 Kříž, J. P.: Devět hodin s Čechovem, in Právo, 2003, roč. 16, č. 245, 18. 10, s. 28. 
107 Císař, J.: Kdo dostane zlaté vejce, in Svět a divadlo, 2003, roč. 14, č. 1, s. 18 – 23. 
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rekvizita byla na jevišti přítomná, jak říká Arkadinová: ,,Jen tak, hala bala – 

neexistuje.“108 

Možná pouze vytváří nebo dotváří výsledný efekt, ne však samoúčelný. Netvrdím, 

že každý předmět má vypátratelnou metaforickou nadstavbu. U některých je výklad 

možný, stačí být pozorným divákem, u některých je potřeba znalost hlubších 

souvislostí. Jiné jsou objasnitelné pouze díky informacím ze zákulisních sfér, protože 

režisérova významová pavučina bývá někdy v pouhém náznaku, propojuje se se 

soukromými životy tvůrců. A některé jsou nepochybně čistě osobní režisérskou 

exhibicí. Skutečnost, že některé jevy z divákova pohledu na jevišti zkrátka jen existují, 

ale ještě neznamená, že neplní svou úlohu. Přítomnost určitého jevu na scéně, kterou 

nejsme schopni dešifrovat a konkrétně vyložit, ještě neznamená jeho samoúčelnost. Pro 

režiséra může znamenat tento jev, předmět, rekvizita, melodie osobní symboliku, která 

je širšímu obecenstvu možná nesdělitelná, ale v případě Vladimíra Morávka a zvláště 

v tomto cyklu je i tak nepostradatelnou součástí inscenace. Divák, i když její tajemství 

nerozklíčuje, stejně jej podvědomě registruje a asociativně vnímá. 

 

 

Daleko od Moskvy 
 

Osudy postav, jejichž údělem je zůstat navždy pouhými vizionáři, se ve své tragice 

i směšnosti protínají v obsahu dřevěného světélkujícího kurníku. Polina u kurníku 

provádí jakýsi ,,mystický obřad vyjímání vajec z hnízda a následného omývání“.109 

Neprosí Dorna – u Morávka Evžena, aby ji vzal k sobě, chce aby ji vzal do Moskvy. 

Každý z protagonistů z této pojízdné zásobárny nevylíhnutých snů spolu s vejci 

vytahuje svou naději, vlastní šťastnou vidinu budoucnosti, svou vlastní Moskvu: ono 

štěstí, ,,po němž jenom toužíme“.110 A když na něj myslí: ,,Je mu dobře, volněji se mu 

dýchá a v dálce zasvitne světlo.“111 Tedy alespoň to je můj dojem. 

,,Mnozí z Čechovových lidí mívají utkvělou představu, že plný, skutečný život by 

mohli najít jen jinde nebo jindy.“112 (Karel Kraus). Moskva je i u Antona Pavloviče 

zástupná pro všechny naděje, touhy a plány, ve kterých se protínají trápení postav, je to to 

                                                 
108 Dvd záznam, Racek (Portrét umělce stiženého uplavicí), Klicperovo divadlo, 9. 3. 2002. 
109 Němečková, L.: Morávkova abeceda aneb Letem režisérovým světem, in Vladimír Morávek – u nás nudou 

neumřete, Praha, Pražská scéna 2004, s. 182. 
110 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 395. 
111 Tamtéž, s. 395. 
112 Karel, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha, Divadelní ústav v Praze 2001, s. 423. 
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ruská verze „amerického snu“. Je jedno, které z Čechovových dramat, u Morávka Do 

Moskvy! Do Moskvy! chtějí všichni bez rozdílu. Tohle zázračné město totiž nedává šanci na 

neúspěch, je to nedosažitelný, tudíž nezničitelný ideál. Vladimír Morávek tento tažný 

motiv za doprovodu teskného ruského nápěvku „Nezabuď i ty eti lětnie, Padmaskovnye 

věčera“ ustavičně připomíná. Všechny touhy upínající se k Moskvě vychází z dávno zašlé, 

zidealizované, mnohdy i vykonstruované vzpomínky a podmínkou naprosto radostného 

života je vzkříšení tohoto vybledlého obrazu minulosti v budoucnosti. Podle Karla Krause 

tito lidé ,,přítomnost, pociťovanou jako nahodilou a příliš všední, nepřestávají konfrontovat 

s minulostí a kompenzovat očekáváním změny k lepšímu. […] Z očekávání budoucího se 

stává jen přání jeho opaku, návratu a obnovy minulého. Je to začarovaný kruh, který 

nejsou schopni přetnout.“113 Jako přízraky přítomnosti Čechovovi lidé umanutě lpí na vizi 

štěstí, které není, ale jednou bude. Ale i to dopředu zatracují, zpochybňují a vzdávají se ho 

bez hnutí prstu. Dokáží pasivně snít o tom, že jejich životy dostanou jednoho dne konkrétní 

podobu, směr, náplň a smysl. Ale na aktuální rezignují, přítomnost je jen „Zpackanej, 

Zatracenej, Nesnesitelnej“ život. 

,,Do světa splněných představ, do pravého života vedou pro většinu z nich, dvě 

paralelní cesty – láska a umění. Lásce a umění je přisouzena moc, zaplašit nudu, vytrhnout 

z prostřednosti poměrů a citů, osvobodit od povědomé hrůzy z prázdnoty.“114 A obojí jako 

náhrada skutečného života selhává. Podle Karla Krause u Antona Pavloviče: ,,Láska bývá 

manifestována jen polochorobným průvodním jevem – ne-li negací.115  

Jan Grossman uvádí příklad povrchnosti citů na vazbách ústředních postav Višňového 

sadu k rodnému panství: ,,… láska lidí k sadu je láskou falešnou, to, co nazývají citem, je 

ve skutečnosti sentiment, to, co vydávají za vroucný vztah k rodnému sídlu, je jen vnější 

póza, to, čím chtějí dojmout, je jen teatrálnost a předstírání.“116 

Čechovovy hry jsou ,,prolezlé“ nejvzletnějšími, nejpatetičtějšími, nejheroičtějšími a 

nejfalešnějšími vyznáními lásky. Morávek tento leitmotiv celé trilogie nastolil už v úvodní 

Charlottině forbíně: 

 

Fedotík: ,,Vášnivě jsem se do vás zamiloval, jste magická žena!“117 

Charlotta: ,,Nesmysl, copak vy se můžete zamilovat? Gutten Mench, aber schlechter 

Musikant“ 

                                                 
113 Tamtéž, s. 436. 
114 Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha, Divadelní ústav v Praze 2001, s. 423. 
115 Tamtéž, s. 423. 
116 Grosssman, Jan: Texty o divadle II, Praha, Pražská scéna 2000, s. 244. 
117 Dvd záznam, Tři sestry (Olga, Máša, Irina, Natálie), (hommage á Ústí nad Labem), 10. 3. 2001. 
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Vždyť co jiného je vášnivé vyznání Soleného Irině: ,,Nemůžu bez vás žít, můj 

poklade. Mé štěstí,“118 a následná odpověď: ,, Ale no tak přestaňte, kapitáne, prosím 

vás.“119 A to Tuzenbachovo: ,,Kéž bych směl za vás položit život,“ – ,,Barone jděte 

domů,“120 odvětí Irina, mistryně v zacpávání si uší. A Soleného zoufalá prosba ke krásné 

Jeleně: ,,Nechte mě mluvit o mé lásce, neodhánějte mě, už jenom to pro mě bude velikým 

štěstím.“121 

Morávkovo téma jsou právě tyto a podobné zhrzené nenaplněné lásky s kruhy pod 

očima nad ránem. V noci se zdá, že ráno bude všechno dobré a ono ráno začne zase 

všechno nanovo. Stejná samota a nuda a prázdno, ale musí to mít přece všechno nějaký 

smysl… 

Čechovovi lidé lžou, lžou sobě, o sobě, jiným, ale především v lásce lžou mistrně. 

Sám režisér říká: ,,Čechovovský herec, takový je herec, který umí lhát.“122 A Morávkův 

herec umí lhát dokonale, jak je patrné z programového článku Jak tři roky zkoušeli 

Čechova pořád jen Čechova. Jan Grossman se ve studii Síla věcnosti zmiňuje o 

Malchingerově termínu Understatement, jehož extrémním projevem je, když herec 

místo Miluji řekne Ty mrcho.123 

 

Ze strachu z prázdnoty a samoty si vyznávají lásku, ze strachu ji odmítají, přijímají, 

ignorují, vysmívají se jí, zrazují se a dělají si naschvály a zpestřují si tak nekonečné 

čekání na smrt. Nuda se v bílém domečku Prozorovových, Sorinových a 

Serebrjakových šíří jako zhoubná nákaza, a tak se jeho obyvatelé z nudy bezhlavě 

zamilovávají, ze svých citů se ještě horlivěji vyznávají.  

,,Do té zoufalé nudy, kde místo lidí se motají jen jakési šedivé skvrny, kde je slyšet 

banalitu vedle banality a každý umí jen jíst, pít a spát, čas od času přijde on, jiný než 

ostatní, zajímavý, přitažlivý, jako když do tmy vejde měsíc. Podlehnout kouzlu takového 

člověka a zapomenout na všechno.“124 Takto charakterizuje Jelena lásku Soni 

k doktorovi, a to je pravá podstata lásek Máši k Veršininovi, Soleného k Irině, 

Tuzenbacha k Irině, Niny k Trigorinovi, Trigorina k Nině, Soleného k Jeleně, Jeleny 

k Astrovovi, Astrova k Jeleně. 

                                                 
118 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 399. 
119 Tamtéž, s. 399. 
120 Tamtéž, s. 408. 
121 Čechov, A. P.: Strýček Váňa, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 331. 
122 Němečková, L., Hulec, V., Tichý, Z. A., a kol.: Vladimír Morávek – U nás nudou neumřete, Praha, Pražská 

scéna 2004, s. 270. 
123  Grosssman, J.: Síla věcnosti, in Analýzy., ed. T. Pokorná, J. Holý, Praha, Čs. spisovatel 1991, s. 277. 
124 Čechov, A. P.: Strýček Váňa, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 348. 
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L´homme qui voulou 
 

Všichni mají tu vášnivou touhu žít, pracovat, milovat a bojovat, ale vedou jenom 

řeči. ,,Já pořád čekala, že pojedeme do Moskvy, tam, že potkám toho svého, snila jsem o 

něm, milovala ho…“125 

Uvězněni v domě, kterému nepřeje štěstí, mají přebujelá očekávání, veškerá svá 

trápení odevzdávají do rukou budoucnosti, v plané naději, že ta dá jejich zpackané 

životy do pořádku, ale je to alibismus par excellence. Pořád dokola věčně nespokojeni si 

stěžují, na počasí, na poměry, na vlastní neschopnost, na život, promarňují svoje mládí a 

pak po něm zoufale vzdychají, trápí je vyfantazírované možnosti, které kdysi dávno 

možná měli, ale propásli je. V sedmadvaceti letech mluví o stáří a připadají si staří, 

chátrají, blbnou a ztrácejí se před očima, jako jejich sny, jež nejsou schopni realizovat. 

,,Čechovovi lidé, stále zklamávaní tím, co jim život nabízí, nejsou schopni zvolit 

některou z možností za vlastní. Vztahují se převážně ke svým touhám a projektům, aniž 

kdy podniknou vážný pokus o jejich realizaci. Proč tomu tak je, zůstává pro ně tísnivou 

otázkou. Chybí jim odvaha učinit rozhodný krok, a tak zůstávají trvale nalomeni a 

neuspokojeni, ztraceni ve světě, který je jim cizí.“126 ( Karel Kraus). 

Celou trilogii provází v různých podobách verše Michaila Jurjeviče Lermontova, 

rodáka z Moskvy. Ani tohle motivické propojení s autorem si Morávek nevymyslel sám 

od sebe. Jak už jsem zmínila, Solený se v původním textu Tří sester přirovnává 

k ruskému básníkovi a v původním dokonce cituje úryvek z Plachty:127 ,,A on, 

vzbouřenec, hledá bouře, jako by v bouřích měl být klid…“128 Jsou to náznaky a 

miniaturní spojitosti, ale buřičský, vášnivý ton plný revolty Lermontovových veršů je 

v hořkém protikladu s pasivitou protagonistů, přesto vyjadřující jejich vnitřní 

rozpoložení, které by z celého srdce chtělo. Oni to říkají všechno tak nějak neobratně, o 

tom smyslu života a lásce a touze a neštěstí a štěstí, ale říkají to pořád. Až na 

Konstantina, který jako jediný realizuje to nejstrašnější, k čemu se na začátku zavázal, 

se nikdy nezmůžou k odhodlanému činu, o němž ale dokáží hodiny a hodiny mluvit, 

prorokovat, slibovat, lhát a jako hejno poraněných racků ,,bezmocně krouží kolem 

smrti“.129  

                                                 
125 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 410. 
126 Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha, Divadelní ústav v Praze 2001, s. 436. 
127 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 396. 
128 Tamtéž, s. 420. 
129 Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha, Divadelní ústav v Praze 2001, s. 436. 
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Všechny osudy, příběhy a motivy se v závěrečném epilogu Čechova Čechům slévají 

v jednu obrovskou přehlídku zmarněných životů, jejíž hlavním představitelem je Vasilij 

Solený. ,,Největší pitomec v Rusku, jak se o něm říká. Člověk který by vždycky znovu 

a znovu chtěl. Chtěl by kontakt, přiblížení, důvěru, chtěl by poslouchat, ale v hrozné 

panice, protože se mu to neděje. (To je jako když kluci ve druhé třídě základní školy 

milují tu blondýnku a pozná se to tak, že jí třikrát kopnou a jednou počurají, a je to 

samozřejmě vlastnost nedospělých chlapců. Bůh jest mrtev, muž už není muž a žena 

není žena, tak tu a tam to zůstává najednou v 19. a 20. století tahleta nedospělost.) 

V tom smyslu strýček Solený byl emblematická postava našeho vidění jakéhosi hrdiny, 

který je smolař, je neschopen, obsedantně touží po tom utéct sám sobě. Tak mně ho bylo 

líto a bylo hezké, jakou má takový člověk naději, jak říct, že to není špatný nápad každý 

den vstát a dýchat vzduch.“130 (Vladimír Morávek). 

 

Ale musí to mít přece všechno nějaký smysl? První a zásadní otázka celého projektu 

je položena klavíristou Pavlem Úsvitem v Charlottině první forbíně. Kabaretiérka záhy 

odvětí: Venku padá sníh, má to nějaký smysl? – zkrátka nehledejte v tom žádný smysl! 

Vladimír Just mluví o interpretačním klíči až mefistofelsky ošemetném: ,, smysl 

jako rezignace na smysl"131. 

První položená otázka Čechova Čechům je tou první větou inscenace, která 

předesílá větu poslední a je spojena se všemi mezi začátkem a koncem. Poslední věta 

Tří sester je: ,,Kdyby to člověk věděl,“132 Racek: ,,Jde o to, že Konstantin se zastřelil,“133 

Strýček Solený: ,,Uleví se nám.“134 Tři závěry tří dramat, tří epizod, tři důsledky a 

výsledky ,,usilování“ o hledání smyslu. Tři odpovědi a všechny v podstatě totožné, tři 

popisy jednoho zápasu. 

Dle mého názoru je konečná odpověď Vladimíra Morávka a jeho poselství 

obsaženo v Charlottině dojemné písni č. 2, která je sice prezentována jako ozdobný 

srdceryvný vstup, ale jak sama interpretka upozorňuje v tom posledním: ,,Říkají se v 

něm hrozně důležité věci.“135 

 

 

                                                 
130 Vladimír Morávek, z rohovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
131  Just, V.: Z Hradce počtvrté - Finnita la commedia, in Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 30, 21. 7., s. 12. 
132 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 426. 
133 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 319. 
134 Čechov, A. P.: Strýček Solený,in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 365. 
135 Dvd záznam, Strýček Solený (Finnita la commedia: il Novecento e morto!), Klicperovo divadlo, 26. 10. 2002. 
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Věř jenom tomu, co je věčné, 

nepočaté, nekonečné, 

vše, co stalo se a stane, 

zklamalo už a zklame. 

 

Na světě už pozůstalo 

naděje i štěstí málo, 

rozchod není zapomnění: 

neboť trýzeň štěstí není.136 

 

 

Refrény 
 

Každá Morávkova inscenace má svůj donekonečna omílaný refrén v podobě 

melodií, písní, zvuků nebo replik: Tak takhle dál ne! – Akvabely; Money – Návštěva 

staré dámy; Kdyby ty stěny… Kdyby ty stěny mohly mluvit – Hadrián z římsů; Let´s go, 

I´ve got it over – Běsi – Stavrogin je ďábel; Micro magic cirkus – Světáci; Mais ce dieu, 

que peut –t-il pour moi? –  Maestro a Markétka. Richard Erml píše v souvislosti 

s Morávkem o vytrvalé naléhavosti ,,nalézat v každé sebeznámější hře své vlastní téma 

coby jediný refrén v různých melodiích“.137 V tak rozsáhlém projektu, jako je Čechov 

Čechům, je těžké určit jediný refrén celého cyklu. Rozhodně je to Salomon song, 

Daleko do Moskvy, Lermontovovy verše, zvolání Do Moskvy!. Každý díl má taky svou 

ústřední píseň, která zní stále z jednoho stejného gramofonu. Ve Třech sestrách je to 

Life´s beach od skupiny Touch and go, v Rackovi Černý racek od Synkop 61 a Oldřicha 

Veselého, ve hře Strýček Solený je to Vyprávění o pokoji v podání Jitky Zelenkové.  

Při stupňujícím se opakování, propojování a cyklení jsou tyto refrény doprovázeny 

charakteristickým Morávkovým STOP nebo DOST. To je buďto vysloveno přímo 

směrem ke zvukařské kabině, nebo zpravidla funguje v podobě příznačných zvukových 

ruchů, jako je výstřel, skok do vody, vytí psa, odpaly kriketových koulí, zadrhnutí 

gramofonové desky, zavytí psa, výkřik i neutichající výsměch racka chechtavého. I 

Mášino zoufalé Miluju Konstantina! je zvukový ruch, který nahrazuje nevyslovené, 

podtext, realitu a funguje jako epizodní refrén sám o sobě.  

                                                 
136  Lermontov, M. J., Z plamene jasu, přel. E. Frynta, Praha, Odeon 1978, s. 96. 
137 Erml, R.: Utrpení mladého Trepleva, in Divadelní noviny, 2002, roč. 11, č. 10, 14. 5., s. 7. 
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Důležitou roli hraje rytmus a dynamika, vše je precizně nafázováno, jakýkoli 

výkřik, pohyb těla nebo pohled je na vteřinu přesně načasován na muziku, slovo a 

změnu světla. STOP utíná jako deus ex machina do extrému vyhrocené situace a bývá 

procitnutím kruté reality, která nechce být odhalena. Soustavně přerušující se hovory, 

polibky, chůze, loučení, melodie, stopují se celé obrazy, u Čechova Čechům se tak děje 

zpravidla v závěrečných dějstvích.  

 

 

Ještě jednou naposled 
 

Zánik, odcházení, loučení a vyrovnávání se s koncem je obsahem snad každého 

Čechovova díla. Pro Vladimíra Morávka je to na uměleckém poli jedno velké palčivé 

téma, přikládá mu obrovskou váhu a přistupuje k němu až obřadně. 

„Nashledanou, zůstaneš v mém srdci,“ verše Morávkova milovaného šansoniéra Jiřího 

Bulise si prozpěvovala Arkadinová v Rackovi, Máša v Rackovi, Ofélie v Hamletovi a 

mnozí jíní třeba v Písku. Magickou repliku „Ještě jednou naposled“ pronese ve Třech 

sestrách důstojník, a od určité chvíle je součástí téměř každého Morávkova díla: zazní od 

Charlotty ve Strýčku Soleném, než zazpívá dojemnou píseň č. 2, od učitelky, než zazpívá 

Lásko má já stůňu v Akvabelách, a mohla bych pokračovat ve výčtu dalších inscenací, 

které už jsem nejednou uváděla. Při mnohonásobném opakování a cyklení má tato věta 

specifickou úlohu. Čechov končívá odjezdem, lidé si naposled říkají sbohem a že se 

víckrát nikdy neuvidí, a ta jistota slov nikdy a naposled je bolestná. Proto jsou v 

Morávkových inscenacích dvacetkrát slyšet rolničky, než povoz odjede, proto se na 

odchodu Morávkovi lidé desetkrát zastaví, proto má každá inscenace minimálně tři konce, 

aby se ono naposled co nejvíc oddálilo. A v tomhle vidím silné spojení mezi Morávkem a 

Čechovem, skutečnost, že rozloučit se definitivně s minulým, jež bylo krásné, výjimečné a 

důležité není lehké. To je možná důvod Morávkových inscenačních přesahů, kdy v dnes už 

předvídatelné změti jevištních kouzel jsou ale stále zakódovány konkrétní vzpomínky.    
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Utíká jako Maupassant utíkal před Eiffelovou věží 

 

Slova, slova, slova  
 

Texty pod rukama Vladimíra Morávka projdou drastickou transformací a 

radikálním množstvím škrtů, což v řadách obecenstva, ale i u samotných herců vzbuzuje 

plamennou kontroverzi. Kvantita slov je potlačena v zájmu smyslového dojmu, co není 

vysloveno, to je zobrazeno, obraz však obohacuje slovo o nové významy a přesahy.  

U Morávka mnohdy slavné repliky a diváky očekávané pasáže klasických děl 

vůbec nezazní, to ovšem neznamená, že se s nimi nepočítá nebo že se zapomnělo na 

jejich význam a na to, co mohou představovat. Morávek totiž miluje ta slova, slova, 

slova, miluje blazeovaně je užívat, zahrávat si s nimi. Ačkoli se to nezdá, jeho inscenace 

stojí na slovech. Herec hraje repliky, i když je nevysloví, hudba hraje repliky, kostým 

hraje, dým hraje, prostě jsou transparentně přítomny na scéně. Slovo je nástroj stejně 

jako herec. Máša ve Třech sestrách například ani jednou nepronese: ,,Na břehu vody 

dub se tyčí, řetězem zlatým upoután,“138 ale nemusí je vyslovit nahlas, protože jejich 

význam se promítne jinam a Máša je vyjadřuje jinými prostředky než slovy. 

Morávek a jeho tým text razantně okleští, ale slova, která projdou selekcí, se 

dočkají zaslouženého času, prostoru a je maximálně využit jejich komický a dramatický 

potenciál v rámci dané situace. Může se například stát, že postava, která byla původně 

jednou z hlavních, má u tohoto režiséra štěstí, jestli jí zůstane pár vět. Zato rozsah 

scénických poznámek Morávkovi mnohdy nestačí a neváhá jej obohatit. Klade na ně 

takový důraz, že téměř vždy mají svého ,,osobního“ mluvčího. Je tomu tak ve všech 

inscenacích a v Čechovovi je tím mluvčím Charlotta, jejíž text je tvořen převážně 

citacemi scénických poznámek.  

Zde ale Morávkovo využití scénických poznámek nekončí. Například hra kriketu 

v úvodním dějství Racka vychází též ze scénické poznámky autora Hřiště na 

kroket…“139 

Režisér totiž striktně dbá na každou malou závorku, byť si jí přetváří k obrazu 

svému a ,,hlubokým ponorem objevuje nové motivace a reakce u starých známých 

                                                 
138 Čechov, A. P.: Tři sestry, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 373. 
139 Čechov, A. P.: Racek, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 287. 
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postav“.140(Zdeněk Hořínek). Podle Petera Brooka v Čechovově díle představuje 

interpunkce sled šifrovaných zpráv a umožňuje uchopit, co se skrývá za slovy. ,,U 

Čechova mají pomlčky, čárky a tři tečky zásadní význam. Když je člověk nebere na 

zřetel, vytratí se rytmus a napětí hry.“141 

Pokud je u Čechova poznámka (klidně), Morávek čte (zběsile), co se má odehrát 

(vášnivě), Morávek prezentuje jako (chladně) a naopak. Když má Astrov (živě) 

vyznávat Jeleně lásku a nemá ji chtít pustit ke slovu, zastoupí jí cestu, líbá jí ruce142, u 

Morávka veškerou inciativu přebírá Jelena. Astrov (flegmaticky) bez jediného pohybu 

odříkává: ,,Chci políbit aspoň ty vaše překrásné voňavé vlasy...“143 a Jelena místo toho, 

aby (chtěla odejít ) se na doktora (vášnivě) vrhá. Hereckou akci tedy staví naprosto 

protikladně vůči slovu. Nebo ji ve stejném duchu zveličí do extrému. 

V situaci, kdy Astrov Jeleně dává sbohem, místo toho, aby (ji políbil na tvář) a 

následovalo (prudké objetí),144 Morávek dost ,,přitvrdil“. Nejdříve objetí plné zuřivých 

polibků a se slovy: ,,A vem to čert, jednou za život!“145 Jelena prudce chytí doktora v 

rozkroku. ,,Co bylo u Čechova pouze diskrétně naznačeno, vyjadřuje Morávek názorně 

a naplno.“146 V Rackovi takto probíhá situace loučení Trigorina se Zarečnou.  

 

 

Velkolepé Morávkovy dýmy 
 

Martina Součková v rámci představení Návštěva staré dámy křičela na členy 

divadla Dno, kteří se snažili o rekonstrukci první části představení pomocí miniaturních 

loutek, že Hradecký divák je zvyklý na nádherné kostýmy! Velkolepé Morávkovy dýmy! 

Bylo to jedno ze známých zcizovacích divadel na divadle, kde režisér komentuje sám 

sebe.  

Pro Vladimíra Morávka je typická silná až násilná stylizace. Herce používá jako 

živé loutky, manipuluje s nimi, ale dokáže z nich vydolovat maximum. Někdo se musí 

obětovat a dvě hodiny stát v pozadí a hrát stín nebo stéblo trávy či závoru. Technika 

musí občas pro dotvoření obrazu přejít po jevišti a táhnout za sebou třeba vozík plný 

                                                 
140 Hořínek, Z.: Dvojí cesta k ruské klasice, in Divadelní noviny, 2001, roč. 10, č. 14, 6. 9., s. 5. 
141 Brook, P.: Pohyblivý bod, přel. J. Hančil, New York, Nakladatelství Studia Ypsilon 1988, s. 165. 
142 Čechov, A. P.: Strýček Váňa, in Dramata, přel.L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 350. 
143 Tamtéž, s. 351. 
144 Tamtáž, s. 351. 
145 Tamtéž, s. 363. 
146 Hořínek, Z.: Dvojí cesta k ruské klasice, in Divadelní noviny, 2001, roč. 10, č. 14, 6. 9., s. 5. 
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vycpaných racků nebo nosit stále dokola kufry, ale režisér přesně ví, proč a k čemu 

jednotlivé lidi používá a zneužívá. Groteskní figurky mají tmavé kruhy pod očima, do 

kterých jim padají mastné prameny vlasů, a na mikrofon promlouvají často zkresleným 

hlasem. Mnohdy až karikaturní výstupy však mají v důsledku bolestně tragikomické 

vyznění, je to jakýsi podpůrný prostředek. V kontrastu s nimi mají klíčové momenty her 

obrovskou sílu jako závěrečný obraz celé trilogie. 

 

Režijní rukopis Vladimíra Morávka je charakteristický využíváním nejrůznějších 

vizuálních efektů a inscenace jsou především do detailů propracovaným výtvarným 

dílem. Dokonalou synchronizací burácející hudby, světla, choreografie, scénografie a 

záplav dýmu vytváří expresivní scénické obrazy, které jsou mohutným estetickým 

zážitkem. „Často své představy o inscenaci odvozuji ze snů, skládám si v hlavě obraz, 

kompozici – to mi jde rychle, ale zasadit do ní herce je velmi bolestné a těžké. Jde o to, 

nelhat.“147 

Morávek k divákům promlouvá skrze imaginaci, skrze atmosféru působivých 

aranží. ,,Tady máte tři šachové figurky, sestavte je tak, aby bylo vidět, že černá miluje 

bílou a černej kůň jí to závidí.“148 To je první zadání, které dostanou studenti režie na 

JAMU, říká Morávek. ,,Ty obrazy nejsou myšleny. Nejen aby hezky vypadaly, ale aby 

něco znamenaly, a právě proto, že je trochu těžké to udělat, proto ty lidi stojí trochu 

výstředně, a tím pádem to působí, že to je výtvarné, ale ve skutečnosti se jenom 

pokouším sdělit, že Marta Kubišová touží po smrti, zatímco Helena Vondráčková touží, 

aby se na ni někdo usmál. Někdo je hrozně sám, někdo je hrozně blízko, někdo 

v nejkurióznější konfiguraci tomu buď přihlíží, nebo se od toho distancuje.“149 

 

Morávek bývá označován jako jevištní mág, někdo by řekl šarlatán, jenž 

rozpoutává na jevišti několikahodinové šílenství, během kterého diváka dostane na dno, 

ale zároveň ho vynese (pokud divák chce) na úplný vrchol. Má tendenci v emotivně 

nejvypjatějších scénách sklouzávat k patosu hraničícím někdy s kýčem. Zatímco v jeho 

současné tvorbě už tuto pomyslnou hranici často překračuje, v období jeho uměleckého 

šéfování v Hradci Králové i v projektu Sto roků kobry se DOST nebo STOP ozývá 

přesně v tom pravém okamžiku.  

                                                 
147 Morávek, V.: Bylo to jedno z největších štěstí mého života, Lidové noviny, 2000, 18. 5., též in Vladimír 

Morávek – u nás nudou neumřete, Pražská scéna, 2004, s. 276. 
148 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
149 Tamtéž 
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,,Ve skutečnosti mám velkou úzkost, takovou Soleného úzkost, z banality,“150 říká 

Vladimír Morávek a stejně jako Konstantin Treplev před ní utíká, stejně Treplev 

vyhlašuje divadlu nové formy. ,,Já zase znovu chci ‚skládat hudbu‘, aby se dotkla, aby 

ručila, aby ohromila, aby zachránila, aby očistila. A tak musím psát tak nehorázně 

složité, sestříhané, protože jenom tudy zase znovu lze věřit, že ještě lze cosi dodat. Tak 

kdyby měl člověk pokoru, tak řekne, že to nevadí, že už všechny skladby byly napsány, 

tak prostě budu jenom moc rád opakovat, to co už někdo napsal. Ale povinností tvůrce 

je myslím, nebo tak já to mám, nejenom tak žonglovat slovy, ale říkat něco, co souvisí 

s naším osudem, s naší nadějí, s naší úzkostí, s naším životem, naší smrtí. Člověk na to 

nemůže přistoupit, že to je život jenom jako, nebo může, ale mně to nějak nejde.“151 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Tamtéž 
151 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 



54 

 

ZÁVĚR 
 

Ve Třech sestrách, v Rackovi i v Strýčku Soleném se podle Morávka se všichni 

smějí a dělají žerty a jsou trochu nejapní a trochu legrační, až na závěr někdo umře.152 

Režisér od začátku tvrdil, že Čechovova dramata jsou komedie, zrovna jako je 

charakterizoval samotný autor. Komické jsou tyto hry z hlediska hořkobolných 

paradoxů, jimiž oplývají. Peter Brook zmiňuje v Pohyblivém bodě myšlenku, že jediná 

naděje spočívá v extrémech, ve spojení protikladů, aby hrůzu a bolest provázel smích. A 

Vladimír Morávek svým hlubokým smyslem pro cítění ironických protikladů, věrně 

vystihl dojemně trapný, smutně veselý a plný tíživé lehkosti Čechovův smích slzami. 

,,Čechov psal své hry a hýkavě se smál celé dny. U něho je myslím tak nejzřetelněji 

možné aplikovat ten smích skrze slzy. Vyprávění o úzkostech skrze velmi směšné 

dialogy pitomců, kteří zastírají různé úzkosti a snaží se čímkoli, i nejtrapnějšími 

možnými formulacemi, odpoutat pozornost od toho, co je pravda o jejich momentální 

situaci. Když někdo lže, tak je směšný, a v Čechovovi lžou všichni, a tím pádem je to 

tak zábavné a mně, který mám rád smání se své vlastní úzkosti, mi to otevřelo celou 

ruskou knihovnu.“153 

Dle mého názoru tady došlo k protnutí autora s režisérem, i přesto, že ten druhý 

prvního využívá, roztavuje, vybírá z něj jen to, co se mu hodí, přetavuje ho ve výpověď 

osobních hodnot, nevytrácí se však při tom bytostně čechovovská tresť. Podle mého 

názoru se pod nánosem Morávkova symbolického ornamentalismu skrývá dokonale 

přečtený i ctěný Čechov, který na scéně nejen zůstal, ale doslat úplně nový život. Jan 

Grossman hovoří o výbušnině uložené v tichu, k níž je přiložena zápalná šňůra, a 

Vladimír Morávek dokázal, že ,,nálož explodovala s obrovsky čechovovskou brisancí a 

obnažila všechno, co je v nás falešné, marně sobecké, zlé a předstírané“.154 

 

Podle Jana Grossmanna ,,divadelník nechce v publiku vyvolat více nebo méně 

odborný zájem o literární či jevištní hodnotu, nýbrž promluvit k němu živou řečí jeho 

vlastních problémů“. A jak dodává, uvádění klasických autorů je konfrontování 

uměleckého díla se skutečností, vyhledávání styčných bodů mezi minulým světem 

básníka a současností inscenátora a jeho divadla.  

                                                 
152 Morávek, Vladimír: Divadlo žije, 2008, 2. 3. 
153 Vladimír Morávek, z rozhovoru, Soukromý archiv, Marie Poulová. 
154 Grosssman, J.: Texty o divadle II, Praha, Pražsá scéna 2000, s. 246. 
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U Vladimíra Morávka je to osobní, nikoli celospolečenský apel. Já výše uvedenou 

Grossmannovu myšlenku uvádím jako obhajobu Morávkovy režie Čechova pro ty, kteří 

tvrdí, že jeho Čechov nebyl klasický. Klasický podle jejich vkusu, měřítek a očekávání.  

 

,,Každá doba, každé divadlo, každý režisér, ale i každé obecenstvo, každý kritik má 

a může mít svého Čechova, pokaždé naprosto autentického, pravého, a přitom zcela 

nesouměřitelného s tradičním nebo netradičním výkladem autorova dramatu kupříkladu 

v sousedním divadelním stánku.“155 A tenhle byl netradiční, nový, divoký, uhrančivý a 

Morávkův, ale pořád po duchu citlivý nemrtvolný Čechov. Čechov nekonečné touhy po 

životě a nekonečném strachu ten život prožívat. Čechov neschopnosti komunikace, 

strachu z komunikace, absenci komunikace, kdy všichni tráví čas společně, a přesto jsou 

si cizí a jsou sami. Všichni si kladou k nohám racky, své lásky, své životy, protože 

stejně jako Solený neví: ,,Kam je mají dát? Co s nimi mají dělat? Jejich city jsou marné, 

jako sluneční paprsek, který padl do jámy.”156 

 

                                                 
155 Novotný, V., Doslov, in Čechov, A. P.: Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 499. 
156 Čechov, A. P.: Strýček Váňa, in Dramata, přel. L. Suchařípa, Praha, Odeon 1988, s. 336. 
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Doplňující materiály 

 

Programy 

 

Tři sestry (Olga, Máša, Irina, Natálie) (hommage á Ústí nad Labem) 

premiéra 10. března 2001 

 

Překlad: Leoš Suchařípa 

Režie: Vladimír Morávek 

Úprava: Vladimír Morávek a Karel Tománek 

Scéna: Martin Chocholoušek 

Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková 

Asistentka kostýmů: Blanka Tesařová 

Hudba: Pavel Horák a jiní Mladí bozi z roku 1983 

Pohybová spolupráce: Radek Balaš 

Dramaturgie: Karel Tománek 

 

Osoby a obsazení 

Andrej Prozorov: Filip Rajmont 

Natálie, jeho milá, potom žena: Simona Babčáková 
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Olga: Martina Nováková 

Máša: Kateřina Holánová 

Irina: Marcela Holubcová nebo David Steigerwald 

Fjodor Kuligyn, Mášin muž: Jiří Zapletal 

Alexandr Veršinin, podplukovník, velitel baterie: Lubor Novotný 

Veršininová: Marie Kleplová 

Nikolaj Tuzenbach, baron, poručík: David Steigerwald 

Vasilij Solený, štábní kapitán: Václav Veselý 

Ivan Čebutykin, vojenksý lékař: Jan Mazák 

Alexej fedotík, podporučík: Jiří Klepl 

Vladimír Rode, popdporučík: Alexandr Gragar 

Ferapont, vrátný u krajské správy: Marek Zákostelecký 

Anfisa: Martina Eliášová 

Protopopov a Bobík: Radomil Vávra 

Roman Úsvit: Pavel Horák 

Charlotta, guvernantka bez minulosti: Andrea Marečková 

Racek 

V rámci projektů Velká tavba a Čechov Čechům (2/III.) 

premiéra 9. března 2002 

 

překlad: Alena Morávková 

Úprava: René von Ludowitz 

Režie: Vladimír Morávek 

Scéna: Martin Chocholoušek 

Kostýmy: Eva Morávková 

Dramaturgie: Lucie Bulisová 

Hudba: Zdeněk Plachý, Pavel Horák, Synkopy, Yann Tiersen, Giacomo Puccini, Jiří 

Bulis, Jan Budař 

 

Osoby a obsazení 

Irina Nikolajevna Arkadinová, provdaná Treplevová: Pavla Tomicová 

Konstantin Gavrilovič treplev, její syn: Jan Budař nebo Petr Jeništa 

Petr Nikolajevič Sorin, její bratr: Filip Richtermoc 

Nina Michailovna Zarečná: Petra Výtvarová 
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Solený přežije všechno: Václav Veselý 

Polina Andrejevna: Marie Kleplová 

Máša, její dcera: Kateřina Holánová 

Boris Alexejevič Trigorin, spisovatel: Filip Rajmont 

Jevgenij Sergejevič Dorn, lékař: Jiří klepl 

Semjon Semjonovič Medvěděnko, učitel: Martin Pechlát nebo Josef Hervert 

Jakov, dělník a oblastní Satan: Josef Hervert nebo Martin Pechlát 

Roman Úsvit a Kuchař: Pavel Horák 

Charlotta: Andrea Marečková 

Charlotta po porodu: Martina Součková 

Charlottka: Žofie Součková 

Dva nosiči vajec: Kryštof Krejsa a Petr Pěnkava 

 

Strýček Solený 

(Finnita la commedia: il Novecento e morto!) 

V rámci projektu ,,Čechov Čechům“ 

 

premiéra 26. října 2002 

 

Překlad: Leoš Suchařípa 

Pasáž z Višňového sadu přeložila: Alena Morávková 

Režie: Vladimír Morávek 

Dramaturgie: Lucie Němečková a Jana Borovanová 

Scéna: bratří Chocholouškové 

Kostýmy: Eva Morávková 

Hudba: Vladimír Franz and Best of Czekchov Čechům 

 

Osoby a obsazení 

Charlotta, minulé je blíže věčnosti...Andrea Marečková 

Seberjakov, profesor v penzi: Jan Mazák 

Jelena, jeho žena: Kamila Sedlárová 

Soleného matka, vdova po tajném radovi: Marcela Holubcová 

Soňa, neteř Soleného – asi: Andrea Marečková 

Astrov, lékař: Filip Rajmont 
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Tělegin, zchudlý statkář: Martin Pechlát 

Arkadinová: Pavla Tomicová 

Mrtvá Charlotta: Marie Kleplová 

Mrtvý Sorin: Filip Richtermoc 

Mrtvý Treplev: Petr Jeništa 

Mrtvý Tuzenbach: David Steigerwald 

Mrtvá Máša: Kateřina Holánová 

Mrtvý Firs: Vlastimil Čaněk 

Pavel Úsvit: Pavel Horák 

Solený přežije všechno: Václav Veselý 

Fotografie z inscenací 

Tři sestry: 

 

Zleva: Fedotík (Marek Zákostelecký), Čebutykin (Jan Mazák), Olga (Martina Nováková), Máša (Kateřina  

Holánová), Irina (Marcela Holubcová), Tuzenbach (David Steigerwald) 
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Zleva: Máša (Kateřina Holánová), Irina (Marcela Holubcová), Olga (Martina Nováková), v pozadí na lávce 

Andrej (Filip Rajmont) 

 

                                                                              Andrej (Filip Rajmont) a Irina (Marcela Holubcová) 
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Racek: 

 

Zleva: Máša ( Kateřina Holánová), Dorn (Jiří Klepl), Charlotta (Andrea Marečková), Arkadinová (Pavla 

Tomicová), Trigorin (Filip Rajmont) 

 

                                                                     Charlotta (Andrea Marečková) a Vasilij Solený (Václav Veselý) 
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                                                              Nina Zarečná (Petra Výtvarová) a Konstantin Treplev (Petr Jeništa) 

Strýček Solený: 

 

                                           Zleva: Solený (Václav Veselý), Jelena (Kamila Sedlárová), Astrov (Filip Rajmont) 



66 

 

Jak Čechov usnul na verandě 
 

SEN: Odehrává se jednoho slunečného dne v domě Raněvské, Později Prozorovových, posléze Sorinových – 

nejnověji Serebrjakových. Je poledne. Vedro. Prostírá se k čaji. Kolem stolu sedí početná společnost a 

filozofuje a filozofuje. Pečivo na stole pomalu okorává, med cukernatí. Tu a tam proletí pták. Nejčastěji 

racek… 

Veršinin (podplukovník, velitel baterie, ad: Tři sestry): 

No tak co? Když nám nenesou čaj, tak se aspoň pustíme do filosofie. 

Tuzenbach (baron, poručík, ad: Tři sestry): 

Tak pojďte. Na jaké téma? 

Veršinin: 

Pojďte se zasnít… například… o životě jaký bude po nás, tak za dvě stě, tři sta let. 

Tuzenbach: 

No dobře. Po nás budou lidi létat v balonech, změní se saka, lidi možná objeví šestý smysl a vypěstují ho, ale 

život zůstane pořád stejný, těžký, plný tajemství a šťastný. I za tisíc let budou lidi vzdychat: ,,Ach to je těžký 

život!“ A zároveň, přesně jako teď, se budou bát smrti a nebudou chtít umřít. 

Sorin (bratr Arkadinové, ad: Racek) 

/v poslední době špatně slyší, měl by se léčit, ale nechce/ 

Za dvě stě tisíc let nebude nic. 

Veršinin: 

Za dvě stě, tři sta let, koneckonců za tisíc let – o čas tu nejde – nastane nový život. My ho žít nebudeme, 

pochopitelně, ale žijeme pro něj už teď, pracujeme a trpíme, tvoříme ho. A jenom v tom spočívá smysl naší 

existence a  - chcete-li – i naše štěstí. 

/ticho cca 2 min./ 

Pak Astrov ( lékař, ad: Strýček Váńa) 

Ti, co budou žít za sto let po nás  a pro které my teď klestíme cestu, jestlipak si na nás vzpomenou? 

Marina (chůva, pije, ad: Strýček Váňa) 

/kopne do sebe vodku/ 

Nevzpomenou. 

Máša (prostřední sestra, ad: Tři sestry) 

/taky se napije/ 

Zapomene se na nás. 

Veršinin 

Ano. Zapomene. To už je nás osud, s tím se nedá nic dělat. Na to, co se nám dneska zdá závažné, významné, 

velmi důležité, na to se – a přijde čas – zapomene nebo se to bude zdát nepodstatné.  A zajímavé je, že  my 

ted vůbec nemůžeme vědět, co se vlastně bude považovat za vznešené, důležité  a co bude ubohé a směšné. 

Tuzenbach 

/k Irině/ 

I když… Kdo ví? A možná, že se o našem životě bude mluvit vzletně a bude se na něj vzpomínat s úctou. 
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Solený (přežije všechno, ad: Tři sestry) 

Kvá! Kvá! Kvá! 

Marina: 

Lidi si nevzpomenou, zato pánbůh si vzpomene. 

 

Varja (adoptivní dcera Raněvské, ad: Višnový sad) 

Všichni jsme v rukou páně 

Charlotta( guvernantka a osudová žena, ad: Višnový sad) 

Bůh? Mein gott! 

Roman Úsvit: 

Je-li bůh, potom je i smysl. 

Charlotta: 

Romane, nefilosofuj, jo! 

Olga ( nejstarší sestra Andreje Prozorova, ad: Tři sestry) 

Zapomenou na nás, zapomenou naše tváře, naše hlasy, zapomenou kolik nás bylo, /neví proč, ale už deset 

minut jí slzí oči/, ale naše utrpení se změní v radost lidí, kteří budou žít po nás, na zemi nastane mír a štěstí a 

lidi dobrým slovem uctí památku  těch, kdo žijí teď, a poděkujou jim. 

Astrov 

/nemůže odtrhnout oči od výstřihu paní Jeleny. Ňadra se zdají být pevná/ 

Za sto za dvě stě let po nás ani pes neštěkne, protože jsme prožili svůj čas tak hloupě a trapně. Tam lidi 

možná najdou recept na štěstí, ale my… My máme jedinou naději. Že až spočineme ve svých rakvých, 

navštíví nás přízraky a snad aspoň ty nebudou protivný. 

Serebrajkov (pracovník v kultuře, ad: Strýček Vána) 

Dámy a pánové, musí se pracovat! 

Soňa (jeho dcera z prvního manželství, ad: Strýček Vána) 

Tak se tedy dáme do práce… 

Irina: 

Do práce, ano, do práce… 

Člověk má pracovat, každý má pracovat v potu tváře, at je kdo chce, a jenom v tom spočívá smysl a cíl 

života, jeho štěstí a jeho radost. 

Tuzenbach 

/představuje si, jaké by bylo líbat Irinu na podbříšku/ 

Za takových pětadvacet, třicet let už bude pracovat každý. Každý! 

Čebutykin 

/každé ráno líbá Irinu na podbříšku/ 

Já pracovat nebudu. 

Trofimov (student, ad : Tři sestry) 

Vždyť je to jasné: abychom začali v přítomnosti skutečně žít, musíme nejdříve vykoupit svou minulost, 

skoncovat s ní, a vykoupit ji můžeme jenom obrovskou nepřetržitou prací. Pochopte to. 

Gajev (aristokrat, ad: Višnový sad) 

Stejně umřeš. 
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Trofimov: 

Kdo ví? Co vlastně víme o smrti? Co když má člověk sto smyslů a smrt jich zničí jenom pět, které známe, ale 

těch pětadevadesát zbývajících třeba žije dál? 

Tuzenbach: 

Mám pocit, že i kdybych umřel, budu stejným způsobem součástí života, tak či onak. 

Veršinin: 

Je vlastně, v podstatě, nějaký rozdíl mezi tím , co je, a tím, co bylo? 

Solený: 

/se nudí/ 

Kvá! Kvá! Kvá! 

Čebutykin: 

Třeba se nám to jenom zdá, že existujeme, ale ve skutečnosti nejsme. 

Andrej Prozorov (zmarněný talent, ad: Tři sestry) 

Je to tak. Všichni jenom jedí, pijí, spí, potom umírají, rodí se další a taky jenom jedí, pijí, spí, a aby se nudou 

nezbláznili, zpestřují si život hnusnými drby, vodkou, kartami, vedou malicherné soudní pře a ženy podvádějí 

muže a muži lžou, tváří se, že nic nevidí, že nic neslyší, a drtivá sprostota půsbí zhoubně na děti, jiskra boží 

v nich uhasíná a stávají se z nich ubohé tuctové mrtvoly, jako jsou jejich otcové a matky… 

Firs (hrozně starý komorník, ad: Višnový sad): 

/neslyší/ 

Život uteče a člověk neví jak. 

Lopachin (podnikatel, ad: Višnový sad): 

/nerozumí/ 

No, letí to. 

Gajev 

/nechápe/ 

Co to? 

Lopachin: 

Že to letí, povídám, ten čas. 

Piščik (primitiv, ad: Višňový sad) 

/kdyby rači mlčel/ 

Sto let… To by člověk nevěřil! 

Gajev: 

Věčně dokola. 

Raněvská (majitelka panství, ad: Višňový sad): 

Co všechno viděly tyhle stěny! 

Olga: 

To všechno by se mělo někam zapsat, vážně… 

Solený: 

Kvá! Kvá! Kvá! 

                                 Z programu k inscenaci Klicperova divadla Strýček Solený 

 


