
Univerzita Karlova

Filozofická fakulta

Katedra divadelní vědy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Veronika Řezníková

Mikuláškovy inscenace Trapná muka a Europeana

Mikulášek's productions Trapná muka and Europeana

Praha 2014 Vedoucí práce: Mgr. Barbara Topolová, Ph.D. 

1



PODĚKOVÁNÍ 
 

Ráda bych touto cestou vyjádřila upřímné poděkování Mgr. Barbaře Topolové, Ph.D., 
za odborné vedení této bakalářské práce. 

2



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala

všechny  použité  prameny  a  literaturu  a  že  práce  nebyla  využita  v  rámci  jiného
vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 22. 5. 2014  ________________________

Veronika Řezníková

3



ANOTACE
Náplní  této  bakalářské  práce  je  analýza  dvou  inscenací  jednoho  z  nejvýraznějších

současných českých divadelních režisérů Jana Mikuláška. Na základě vlastních divadelních
zážitků,  kritických reflexí v tisku a studií v odborných divadelních periodikách se autorka
pokusí popsat,  analyzovat  a pojmenovat  režijní  styl  Jana Mikuláška na příkladu inscenací
Trapná  Muka  a  Europeana. Vzhledem  k  tomu,  že  obě  inscenace  vychází  z  původně
nedramatických  textů,  bude se autorka věnovat  nejen režii,  herectví  a  hudební  a  vizuální
stránce,  ale také dramatizaci.  V závěru práce potom usiluje o srovnání obou inscenačních
tvarů a poukazuje na odlišnosti, které i v rámci podobné režijní poetiky inscenace vykazují.

ANNOTATION
The thesis' subject is an analysis of two productions by one of the most distinct Czech

theatre directors, Jan Mikulášek. Based on her own experiences as a spectator, reviews and
analyses in newspapers and theatre magazines, the authoress attempts to describe and analyse
the stylistic features of Mikulášek's stage directions, using Trapná muka and Europeana as
examples. Since both of the productions are based on originally non-dramatic texts, the thesis
will also deal with the strategies of adaptation in addition to stage direction, acting and the
visual  and  musical  components.  In  the  end  the  thesis  aims  at  a  comparison  of  both
productions and points to various differences which appear within the coherent directorial
style common to both productions. 
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 1.Úvod

Profesionální  začátky  Mikuláškovy  režijní  kariéry  sahají  do  roku  2000.  V prvních

letech  režíroval  zejména  v Divadle  Polárka  Brno,  ale  také  například  v Klicperově divadle

v Hradci  Králové,  v Městském  divadel  Karlovy  Vary  a  později  především  v ostravských

divadlech. Na jevišti Divadla Petra Bezruče vzniká také jeho první výrazná inscenace Evžen

Oněgin z roku 2007. Od této inscenace je Mikulášek soustavně sledován odbornou veřejností

a z většiny jeho inscenací se stávají významné divadelní události. Nejzásadnější Mikuláškovy

inscenace  vznikají  především  v Divadle  Reduta  v Brně  (např.  Elementární  částice,

Korespondence V+W, Europeana) a v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (např. Evžen Oněgin,

1884,  Divoká  kachna).  Krom  toho  inscenuje  Mikulášek  například  i  v divadle  Husa  na

provázku v Brně (např. Hamlet, Trapná muka), v Národním divadle moravskoslezském (např.

Heda Gablerová, Gottland) či v Divadle v Dlouhé v Praze (Láska a peníze). Jan Mikulášek

byl uměleckým šéfem Divadla Polárka a Divadla Petra Bezruče. Několik let byl na volné noze

a toto období se stalo zatím nejproduktivnějším v jeho dosavadní kariéře. 

V sezóně 2012/2013 vypisuje rada Hl. města Prahy výběrové řízení na pozici ředitele

příspěvkové organizace Divadla Na zábradlí.  V dubnu 2013 jmenuje Rada hl. města Prahy

z osmi  uchazečů  do  funkce  Mgr.  Petra  Štědroně  Ph.D.,  který  do  té  doby  zastával  post

uměleckého šéfa Divadla Reduta v Brně. Petr Štědroň nastupuje do funkce 1. 9. 2013 a z Brna

s sebou přivádí  tým umělců  v čele  s dramaturgyní  Dorou Viceníkovou a režisérem Janem

Mikuláškem. Některé Mikuláškovy inscenace se tak stěhují do nového prostoru a částečně

mění své obsazení.

Režisér Jan Mikulášek patří mezi nejvýznamnější a nevyprofilovanější české divadelní

režiséry posledních několika let. Jeho režijní rukopis se vyznačuje silnou imaginací, stylizací,

přesnou prací s hercem a důrazem na vizuální působivost celé inscenace. Sám Mikulášek v

jednom z rozhovorů prohlásil, že inscenace by měla být pro diváka výtvarným zážitek. S tím

souvisí  i  několikaletá  tvůrčí  spolupráce  s  výtvarníkem Markem Cpinem.  Před  samotným

vznikem výtvarné stránky inscenace probíhá proces hledání a práce s inspiračními zdroji a

neustálého dialogu Mikuláška se Cpinem. Výtvarná stránka inscenace však vždy vychází z
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režijního  výkladu  hry,  přestože  byli  oba  inscenátoří  několikrát  osočeni  z  přílišného

formalismu a dominantnosti výtvarné stránky.

Sám Mikulášek popírá,  že by jej  nejvíce zajímala výtvarná stránka inscenace a za

nejpodstatnější složku inscenace považuje herce. Přestože některé inscenace působí, jako by

herci  byli  pouze  loutky  v  rukách  režiséra,  samotnému  zkoušení  inscenace  předchází

kompletní rozbor textu a mnohé inscenace jsou po režijní stránce kolektivním dílem herců a

režiséra.

Následující  text se věnuje analýzám dvou Mikuláškových inscenací,  které vznikaly

těsně  po  sobě:  Europeana  z  Národního  divadla  Brno  a  Trapná  muka  z  divadla  Husa  na

provázku. Přestože Mikuláškova kariéra není zatím tolik dlouhá, můžeme již hovořit o jistých

dílčích  režijních  obdobích.  Obě  inscenace  spadají  do  období  režisérovy  fascinace

nedramatickými  a  atypickými  texty.  Analýza  se  tak  chce  krom  jiného  dotknout  také

dramatizace textu a prostředků, jimiž se Mikulášek snaží texty přenést do divadelního jazyka.

U Jana Mikulášky pramení tento přenos na jeviště z dramaturgie a dramatizace. Ve své práci

se pokouším tato tvrzení dokázat, případně je vyvracet. 
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 2.Trapná muka

V roce 1917 píše sedmadvacetiletý Karel Čapek svou první sbírku povídek Boží muka.

Autor  v nich  filozofuje  o  záhadách  lidské  duše  a  náhodách  životních  osudu.  Čapek

považuje Boží muka za úvodní dílo části své tvorby, kterou sám označuje jako tzv. první

řadu.  V této řadě se obrací především k nitru člověka a k jeho úzkostem, které lze zřejmě

připsat i právě probíhající první světové válce. V další povídkové sbírce s názvem Trapné

povídky  (1921)  odlehčuje  Čapek  své  příběhy  od  filozofie  a  dělá  z nich  pro  čtenáře

přitažlivější  kusy,  než  byly  jeho povídkové prvotiny.  I  tuto  sbírku  zařazuje Čapek do

„první řady“ společně ještě s románem Krakatit  z roku 1922. Literární teoretik Oldřich

Králík později zařazuje do této řady ještě Čapkovu noetickou trilogii Hordubal - Povětroň

- Obyčejný život (1933, 1934, 1934) a také romány První parta (1937) a Život a dílo

skladatele Foltýna (1939).

Prozaické  kusy Karla  Čapka se  na  českých  jevištích  objevovaly  jen  velmi  zřídka.

Známé  jsou  jen  dramatizace  Válka  s mloky  Pavla  Kohouta  a  Život  a  dílo  skladatele

Foltýna Františka Pavlíčka. 

Projekt divadla Husa na Provázku „Čapek na Provázku“ vznikl v letech 2010 a 2011 z

iniciativy uměleckého týmu Husy na provázku a byl inspirován analýzami již zmíněného

literárního vědce Oldřicha Králíka.  Ten se ve svých dílech zaobírá mimo jiné otázkou

účinnosti děl Čapkovy „první řady“ vzhledem k divadlu. První podoba projektu vypadala

takto: začít se mělo románem Krakatit čili Filozofie lásky, druhou částí měla být noetická

trilogie  a  projekt  měl  být  zakončen  románem  Život  a  dílo  skladatele  Foltýna.  Tento

původní  dramaturgický koncept  se však postupně v souvislosti  s režijní  realizací  mění.

V roce 2010 je uvedena první inscenace v režii J. A. Pitínského Hordubal (ach, stůl, židle,

světlo a sloup).  Režisér se společně s dramaturgem a zároveň dramatizátorem Josefem

Kovalčukem  během  scénáristických  příprav  domluvili,  že  se  nebude  realizovat  celá

trilogie, nýbrž „jen“ Hordubal, který podle slov inscenátorů bez problémů vystačí na celý

večer a literární předloha se tak nebude muset uměle redukovat I návrh na inscenování

Krakatitu vzal brzy za své. Režisér Jan Mikulášek se rozhodl pro svou inscenaci vycházet

z raných Čapkových povídkových sbírek Boží muka a Trapné povídky, přičemž vznikla

inscenace  Trapná muka premiérovaná v roce 2011. Ani  román Život  a  dílo  skladatele

8



Foltýna nebyl realizován. Místo něho bylo režisérem Vladimírem Morávkem nazkoušeno

drama Ze života hmyzu doplněno o podtitul  Oh! Jaká podívaná!.  Tato inscenace měla

premiéru až v roce 2013.  „Projekt Čapek na provázku chce oživit  zejména jedinečnou

Čapkovu tvorbu a také upozornit dnešní diváky na autorova méně známá díla. (...) Jsme

přesvědčení,  že  spojení  Karel  Čapek  a  nepravidelná  dramaturgie  je  jen  zdánlivým

protimluvem; stejně tak se domníváme, že Čapkova tvorba má hodně co říct  dnešním

divákům.“1

Právě druhé části projektu, tedy Mikuláškovy inscenace Trapná muka, se týká první

polovina mé bakalářské práce. Inscenace měla premiéru 1. a 2. 4. 2011 ve Velkém sále

divadla  Husa  na  provázku.  Jak  už  bylo  řečeno  výše,  režisérem  inscenace  byl  Jan

Mikulášek.  V tomto  případě  byl  pak  režisér  i  dramatizátorem.  Mikulášek  je

zpracováváním  nedramatických  textů  proslulý.  Již  ve  své  ročníkové  práci  jsem  se

zabývala  inscenací  Korespondence  V+W,  která  vychází  ze  zcela  netypického  a

nedivadelního textu - dopisů a kterou Mikulášek režíroval v roce 2010 v Divadle Reduta

v Brně.  (Od počátku  sezóny 2013/2014  se  tato  inscenace  s obdobným úspěchem jako

v Brně  hraje  v Divadle  Na  zábradlí  v Praze,  kde  se  Mikulášek  usídlil  jako  kmenový

režisér). Další inscenací podle nedramatického textu vycházející tentokrát s esejistického

románu Patrika Ouředníka Europeana se zabývá druhá část mé bakalářské práce. 

Do inscenačního týmu Trapných muk přizval režisér svého dlouhodobého a tradičního

spolupracovníka Marka Cpina. O dramaturgickou stránku se tentokrát postarala tamější

dramaturgyně Barbara Gregorová ve spolupráci s Josefem Kovalčukem.

Inscenace byla divácky úspěšná, hlubšího ocenění kritikou se však dočkala pouze díky

nominaci  Marka Cpina na Cenu Alfreda Radoka v kategorii  Scénografie za rok 2011.

Inscenace byla bez předchozího ohlášení dernierována v roce 2013.

Karel Čapek píše své povídkové sbírky Trapné povídky a Boží muka na konci první

dekády a na začátku dvacátých let minulého století. V této době je autor silně ovlivněn

expresionismem. Expresionisté se snaží vymezit vůči uměleckým směrům 19. století, a to

1 Citováno z programu k inscenaci
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především impresionismu a naturalismu, tedy uměním, která usilují o věrné zachycení

reality či zobrazují skutečnost pomocí dojmů. Pro expresionisty je nejdůležitější vyjádřit

vlastní prožitky a pocity bez ohledu na případnou deformaci reality. Přes veškerý tento

vliv se však Karel Čapek oproti předchozí tvorbě ve své druhé sbírce Trapné povídky

umírňuje. Od expresionistické deformace se posouvá k věcnosti a větší objektivitě.

V obou povídkových sbírkách je cítit vliv Čapkova rodinného zázemí a prostředí, ve

kterém vyrůstal: chudý hornický kraj, praktický otec a vedle něho romantická matka, ke

které  Čapek  od  dětství  tíhne,  možnosti  intelektuálního  vzdělání  atp.  Životní  postoj

ovlivněný koncem války a  raným poválečným obdobím se u Čapka projevují  snahou

postihnout nejhlubší taje života. Boží muka nesou již ve svém názvu znak náboženství,

stejně tak jako biblické příměry v mnoha povídkách. Spíše než autorova náboženského

zainteresování je to znak duchovní atmosféry expresionismu. Další znak expresionismu

patrný v Čapkových prvních povídkách je  pak návrat  k prostému lidství,  primitivním

bytostem, tuláků, ubožákům a psychicky podlomeným lidem.

Jan Mikulášek vybírá ve své dramatizaci sedm povídek ze sbírky Boží muka a čtyři

povídky ze sbírky Trapné povídky. Ze zhruba dvou set stran povídek poskládal Mikulášek

pětadvacetistránkový scénář a přibližně hodinu a čtvrt trvající inscenaci.  Mezi některými

vybranými povídkami lze najít společné rysy. Vypozorovala jsem, že v Mikuláškových

inscenacích a především v těch, které vycházejí z nedramatické předlohy, je minimum

textu.  Mikulášek  na  základě  literární  předlohy tvoří  jakési  obrazové dílo,  které  často

vypovídá namísto textu, ale je s ním přitom zcela spjato. Došlo to již tak daleko, že první

polovina Mikuláškovy poslední inscenace Šedá sedmdesátá je zcela beze slov.

Jakýmsi prologem inscenace je povídka Čekárna, kde se autor nejvíce obrací do nitra

člověka.  Motiv čekání,  pochybností  a nejistoty konce přirovnávají  kritici  k pocitům z

probíhající  války.  Čapek toto filozofování  orámoval  prostředím čekárny,  kam přichází

Záruba, který právě vystoupil z nočního vlaku a hodlá zde přečkat noc, než přijede ranní

spoj. Nakonec se usadí na lavičce na chodbě čekárny, kde se setkává s mužem, se kterým

vede dialog  o  čekání,  o  tom,  co  znamená  konec  čekání  a  co  může  z  čekání  člověka

vysvobodit. Muži se nad ránem rozcházejí a Zárubovi stále zůstává naděje, že jeho čekání

dobře  dopadne  (opět  paralela  s  čekáním na  konec  války).  Mikulášek  vytrhl  příběh  z

prostředí a kontextu a zanechal pouze fragmenty dialogu o čekání.  Jako jedna z mála

povídek není Čekárna v Mikuláškově textu vedena postavou vypravěče. Ten pouze ústy
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ženy, která v inscenaci vede s mužem dialog namísto Čapkova Záruby, pronáší závěrečné

věty povídky o Zárubově neutuchající naději. 

Žena: Člověk, jenž mluvil, se ženě ztratil mezi lidmi. Nový zástup, lístky, křik a 

zvonění – černý a lomozný vlak vjížděl do nádraží, vpil zástup, syčel, vydechl 

a rozjel se k cíli. Bože, jen rychle, pomyslela si žena, ještě není vše ztraceno.2

Čekárna  je  tak  jakýmsi  tematickým  uvedením celé  inscenace,  která  je  celá  velmi

niterní a jejímiž nejzákladnějšími motivy jsou čas, bezmoc a naděje. Tyto motivy jsou pak v

inscenaci proloženy i přízemnějšími problémy týkající se například peněz či nevěry.

Druhá povídka Peníze získává o něco jasnější příběhové kontury. Mikulášek nechal ve

svém scénáři  povídku  uvést  vypravěčem,  který  opět  navozuje  pocity  bezmoci,  deprese  a

marného čekání.

Koment: Když večer čekal ve vysoké, sychravé nádražní síni na zpožděný vlak, přepadl 

jej stesk: stesk špíny a bídy, kterou viděl kolem, únava lidí, kteří přijeli, 

zklamání těch, kteří čekali nadarmo. (...)3

Tím, že byla k textu doplněna režie a herecká akce, okleštil Mikulášek text opět jen na

nejdůležitější  repliky  dialogů,  které  nesou  děj.  Pocity  hlavního  hrdiny  Jiřího,  které  jsou

Čapkem v předloze dlouze popisovány, vynechal a nechal je rozehrát hercem. Repliky Jiřího

jsou na rozdíl od replik jeho dohadujících se sester Růženy a Tyldy velmi strohé, což diváka

utvrzuje v pocitu, že je Jiří postupně drcen mezi dvěma mlýnskými kameny. Čapek nechává

ve své povídce Jiřího procitnout a odhalit podbízivost a přetvářku svých sester, u Mikuláška

se však Jiří nechává strhnout, otevřený závěr napovídá spíše tomu, že svým podlým sestrám

dál finančně pomáhal, což prohlubuje depresivnost a bezvýchodnost celého příběhu. Tempo

celé této povídky je v Mikuláškově dramatizaci výrazně rychlejší než u filozofujícího prologu

– povídky Čekárna. 

Následující povídka  Uražený už má v dramatizaci jasnou příběhovou linii a dialogy

jsou zde výrazně proloženy textem vypravěče. Čapek ve své předloze vypráví o setkání bratrů

Karla a Vojtěcha, kteří se před dvěma lety rozhádali kvůli penězům. Karel v noci navštíví

2Trapná muka. Divadlo Husa na provázku, premiéra 1. a 2. 4.. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 3.
3Trapná muka. Divadlo Husa na provázku, premiéra 1. a 2. 4.. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 3.
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svého  bratra,  který  žije  sám a  vypráví  mu,  jak  byl  v  úřadě,  kde  pracuje,  nespravedlivě

obviněn, jak se rozhodl odejít z úřadu a zabít. Karel – vzor všech ctnostných manželů - však

nakonec zabloudil do vinárny, opil se, strávil noc s prostitutkou uprostřed bídy a špíny, která

je  domovem nízké  společnosti.  Karel  poznal  úplně  jiný  život,  než  jaký  doposud  vedl,  a

zatoužil po něm. Když však Karel spal, Vojtěch sebral papíry, ve kterých jeho bratr poukazuje

na důkazy o své nevině, a odnesl je na úřad. Později se vrací se šťastnou zprávou, že se Karel

může  do  úřadu  vrátit.  Karel  se  nejprve  brání,  brzy  se  však  nechá  zlomit  a  vrací  se  do

stereotypu svého původního života. Zde si Mikulášek dovolil asi největších úprav. S pomocí

vypravěče,  jehož  text  je  poskládán  z  útržků  Karlova  monologu  k  bratrovi,  představuje

uhlazený  život  vyššího  úředníka,  kterého  nedorozumění  v  úřadě  dostane  až  do  zapadlé

špinavé vinárny plné lehkých žen. Následuje dialog s mladou prostitutkou, který je částečně

také poskládán z Karlova monologu, z větší části je však zcela smyšlený. Až poté se Karel v

Mikuláškově textu setkává se svým bratrem a prosí ho, aby vyřídil své ženě, že už se domů

nevrátí.  Zatímco  Čapek postavil  povídku hodně na  konfrontaci  obou bratrů,  Mikulášek  ji

postavil především na konfrontaci pohodlného Karlova života s rozervaným životem sociálně

slabých. Čapek čtenáře nepřímo informuje, že předmětem sporu obou bratrů byly peníze a

navíc tak zdůrazňuje Karlovu touhu po pohodlném bohatém životě, ze které ho sice vytrhne

jedna noc ve vinárně, ale síla, která ho táhne spět do starostlivé náruče manželky a jistoty

práce úředníka je přece jen nakonec silnější.

Najednou se vztyčil. „Poslechni, Vojto,“ začal, „to jsem chtěl říci... Byla to hloupost s tím

naším sporem. Prosím tě, nemysli si, že mě záleží na penězích. Snad sis to myslel. Mně je to

jedno, ale není to pravda. Šlo jen o pořádek a pak...Mně na penězích nesejde ani tolik,“ křikl

vzrušen, luskaje prsty. „Ani tolik. A na ničem. Já se obejdu beze všeho.“4

Mikulášek  naopak  divákovi  důvod  sporu  neprozrazuje.  Snad  se  tak  snaží  Karla  částečně

očistit.  Spor, ve kterém mu šlo o peníze,  by postavu Karla automaticky postavil  do lehce

negativního světla a divákova lítost nad jeho návratem do ubíjejícího stereotypu všednosti by

tak nemusela být tak velká. Mikulášek nám záměrně nedává prostor na rozlišení kladného a

záporného hrdiny.

4ČAPEK,Karel. Trapné povídky. In Spisy I.. Praha: Českolslovenský spisovatel, 1981, s. 203
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Koment: Ještě tu noc zašel se zvláštní prosbou za svým bratrem Vojtěchem, se kterým se kvůli

jakémusi sporu tři roky neviděl.5

Povídka  Hora je  vůbec  nejdelší  povídkou  obou Čapkových  sbírek  i  Mikuláškovy

dramatizace. Jako první se v dramatizaci přímo dotýká smrti a točí se okolo záhadného nálezu

mrtvoly pod horou. Mikulášek si znovu mohl dovolit vypustit dlouhé pasáže textu popisující

atmosféru prostředí, vše je v inscenaci nahrazeno režijními prostředky. Z povídky tak zůstaly

rozmluvy několika mužů při honu na údajného vraha. Detektiv Lebeda je pouze „výkonný

orgán“, kterému jde o úspěšné dopadení pachatele. Po doslechu o možné velikosti a síle vraha

však z dotyčného dostává strach. Slavíka ovládá zvědavost, kdy za každou cenu touží poznat

totožnost  vraha.  Hudebník  Jevíšek  se  k  partě  hledajících  přidává  později  a  nakonec  se  s

možným vrahem setkává. Poznává v něm zlomeného člověka, uštvaného jako divou zvěř, za

kterou běží skupina lovců. Zželí se mu ho natolik, že ho chce dostat do bezpečí. Muž však

uteče a nakonec i on sám spadne či skočí ze skály a zemře. Jevíšek byl jediný, kdo se dokázal

vcítit do nešťastného prchajícího člověka, který snad ani nemusel být oním zločincem. Pro

ostatní to byla jen trofej a velká záhada, o které se mezi lidmi mluví, jako by snad měl i

nadpřirozené schopnosti.

Jevíšek:  Mluvil  jsem s ním.  Nebyl  nijak  záhadný.  Naříkal.  Naříkal  na všechno.  Chtěl  jen

uniknout.6

Zde se opět nabízí paralela s právě probíhající válkou. Nešťastný člověk, na kterého

silně  dopadají  projevy  války,  chce  za  každou  cenu  ode  všeho  uniknout,  ale  nemá  kam.

Jediným vysvobozením tak může být leda smrt. Nicméně Mikulášek zařadil tuto povídku do

inscenace právě proto, že její téma hnaného člověka je silně nadčasové a dá se zasadit do

dnešní doby.

V  povídce  Tři je  ústředním  tématem  klasický  manželský  trojúhelník:  nevěrná

manželka a manžel,  jež se snaží před jejími milostnými zálety zavírat  oči. Mikulášek si z

úvodu povídky vybral krásnou kratičkou pasáž popisující Mariin pohled z okna.

5 Trapná muka. Divadlo Husa na provázku, premiéra 1. a 2. 4.. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 8.
6 Op. cit., s. 16.
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Koment: Prázdnýma očima se zahleděla oknem. Ten kaštan ve dvoře nedávno kvetl, ale nyní

zůstala jen okvětí jakoby ožraná. Proč se ti zoškliví i strom, který přece za nic nemůže. Na nic

Marie  nemyslí,  na  nic  nechce  mysliti.  Je  tu  především  bezmocné  vědomí,  že  každý  zná

podrobnosti  její  nevěry.  Manžel  zprvu nevěřil,  co mu lidé říkali,  jednoho odpoledne však

našel Baudyše, milence Marie, u sebe doma ...7

Jakoby Čapek skrze chátrající kaštan popisoval manželství Marie a jejího muže. Velká

láska postupně uvadla a Marie si svého manžela zošklivila, přestože se v manželství choval

vždy správně. Mikulášek se opět vrací k problému ubíjejícího životního stereotypu a potřeby

vymanit se z něj. Na rozdíl od Karla v povídce Uražený je však Marie radikálnější a skutečně

udržuje dlouhodobý mimomanželský vztah. Na úkor toho však musí snášet pomluvy okolí a

výčitky svého muže. Mikulášek zvolil za hlavní problém celé povídky peníze. Přes všechnu

vinu, kterou Marie nese díky své nevěře, však v Mikuláškově dramatizaci vzbuzuje větší lítost

než její  podváděný manžel.  Ten inscenaci  působí jako uvztekaný,  sekýrující  lakota,  který

donutí  svou ženu, aby okrádala o peníze svého milence.  Přestože jeho chování pramení z

bolesti,  kterou  mu  žena  způsobuje,  působí  jako  nejvíce  negativní  postava  z  celé  trojice.

Umanutý,  zakomplexovaný  manžel  –  prospěchář.  To  vše  podtrhává  i  herectví  všech

představitelů členů manželského trojúhelníku.

Další část dramatizace je kombinací dvou povídek – Odrazy a Pomoc. Mikulášek se

však opět vrací k jakémusi filozofujícímu intermezzu, když vybral krátké pasáže monologů a

poskládal  je  k  sobě.  Mikulášek  tuto  část  v  dramatizaci  rozdělil  do  několika  obrazů a  do

některých z  nich zasadil  kratičké  filozofující  monology.  První  monolog se opět  obrací  ke

všednosti a ubíjejícímu stereotypu běžného dne. Žena se snaží odhalit příčinu své úzkosti,

když  přece každý den je stejný a  nemá žádných nesplněných přání.  Starý známý fakt  že

člověk, kterému nic nechybí,  je právě často nespokojený z nehybnosti  a nudy, ve které se

nachází. Druhý monolog na první navazuje. Jistý muž zde přiznává, že sešel z cesty, ale právě

to mu pomohlo najít sama sebe. Muž je tedy dál než žena v předchozím dialogu, která se

zatím neodvažuje ze své cesty sejít. Ve třetím monologu lituje člověk vysvobození, kterého se

mu nedostalo.  Z textu je však evidentní,  že muž pouze nečinně čekal  a vysvobození  sám

nevyhledával. Ve čtvrtém monologu mluví muž o svých snech. O tom, jak se mu zdává o

nehybné řece,  ve které však plynou odrazy okolního světa.  Možná že je řeka paralelou k

7Op. cit., s. 16.
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nenaplněnému životu člověka, kdy je člověk nehybný a nechává události všedního dne jen

volně plynout a odrážet se, aniž by s nimi jakkoli nakládal.

Poslední část dramatizace před závěrečným monologem vychází z povídky  Otcové,

nicméně i tu si Mikulášek upravil také poněkud výrazněji.  Čapek uvede čtenáře do osudu

muže a jeho dcery, jejímž pravým otcem je však nový regenschori, jenž se objevil ve městě, a

následně  se  celá  povídka  odehrává  na  pohřbu  dívenky.  Mikulášek  nechá  promlouvat  v

původní povídce téměř nevystupujícího regenschoriho, nevlastnímu otci děvčátka vkládá do

úst notoricky známý začátek pohádkové knížky Karla Čapka Dášeňka – čili  život štěněte,

která však vznikla o mnoho let později než povídka, a pohřeb děvčete vyjeví jen v závěru své

dramatizace.

Předlohou závěrečného epilogu je povídka  Utkvění času, která má čistě filozofický

obsah. Mikulášek k sobě poskládal krátké fragmenty o nehybnosti, tichu, zvucích, které ticho

determinují a o smrti. Následuje báseň Puklá váza francouzského básníka Sully Prudhome,

vůdčí osobnosti parnasistického hnutí a vůbec prvního laureáta Nobelovy ceny za literaturu.

Karel Čapek tuto báseň přeložil ve třicátých letech minulého století. 

Mikulášek vybral ve své dramatizaci témata,  která hýbou lidstvem celá století:  čas,

naděje, nehybnost, strach, smrt, ale i nevěra a peníze. Velkou část Čapkových povídek vždy

zaberou  popisy  atmosféry  přítomného  okamžiku  či  prostředí,  těch  se  Mikulášek  v  textu

zbavuje a nahrazuje je režijními prvky, prací s hercem a vizuální stránkou inscenace. Tento

rys  je  pro  Mikuláškovu  tvorbu  typický.  Pokud  si  Mikulášek  dovolí  připsat  do  původní

povídky  vlastní  text,  je  velmi  opatrný.  Režisérem  vytvořené  dialogy  jsou  tak  velmi

jednoduché  a  nikterak  nerozvinuté,  aby nebyla  poškozena  struktura  Čapkova  vytříbeného

jazykového stylu. To, že Mikulášek pracuje s vizuální stránkou inscenace už při zhotovování

scénáře, je patrné ze scénických poznámek, kde se sem tam objeví jasné pokyny pro hereckou

akci.

Typické rysy Mikuláškovy režie jsou samozřejmě patrné i v Trapných mukách: přesná

režie,  důraz  na  vizuální  stránku  inscenace,  silná  imaginace  a  stylizovanost.  V  případě

Trapných muk je to však díky scénografii také přesná práce s prostorem. Výtvarník Marek

15



Cpin vytvořil pro Trapná muka vertikálně i horizontálně členěný pětipokojový dům, jehož

obyvatelé se přemisťují z pokoje do pokoje, vrážejí do sebe, tísní se a prchají před ostatními i

před sebou samými.  V povídce Uražený představuje horní patro domu pohodlné prostředí

úředníka  a  jeho  starostlivé  manželky,  spodní  patro  pak  nízkou  společnost  plnou  špíny,

alkoholu a lehkých žen.

V úvodu inscenace přicházejí herci v šeru na scénu za doprovodu písně Toma Waitse

Lucinda. V ní zpěvák vypráví svůj životní příběh spojený s dívkou jménem Lucinda cizím

lidem. Pomalé táhle tempo písně podporuje unavené „přišourání se“ postav k domu. Přichází

sami i v párech, podpaží si nesou nejrůznější harampádí a kufry, jakoby se opravdu všichni

nastěhovávali do jednoho domu. Občas se zastaví a pokukují po sobě. Cizinci, kteří budou již

brzy obývat společný stísněný prostor.  Po chvíli se před nimi rozsvítí jednotlivé pokoje a

každý z  obyvatelů  si  začne  hledat  to  své  místečko.  Všichni  pak  mechanicky pokračují  v

činnostech, které začali. V jednom z pokojů tak můžeme vidět ženu krmící muže, další žena

žehlí muži oblek přímo na těle apod. Všichni tak pokračují ve svých stereotypech. Změna

prostředí v nich nevyvolala touhu měnit své životy. Scéna po chvíli potemní a píseň pomalu

doznívá.  Namísto  ní  se  ozve  tikot  hodin.  A  herci  v  pomalém  tempu  projdou  úvodním

epilogem.  Motiv  času  je  tu  zdůrazněn  nejen  tikotem  hodin,  ale  také  dalšími  režijními

prostředky. Jeden z herců hýbe svou vyztuženou kravatou ze strany na stranu a evokuje tak

kyvadlo velkých nástěnných hodin. Pár v jednom z dolních pokojů střídavě obrací hlavu k

divákům v tempu tikotu.  Ve vedlejším pokoji vypíná muž ve stejném tempu svou hruď s

namalovaným srdcem, směrem k ženě, která s hadrem v ruce klečí u jeho nohou. Herečka v

dalším pokoji použila dvě lžičky jako nápodobu hodinových ručiček. S jednou pohybuje po

krátkých  úsecích  v rytmu  tikotu  tam a  zpátky.  Je  to  zřejmě  proto,  že  jí  postavení  rukou

nedovolí  obkroužit  lžičkou  celý  kruh,  nicméně  pro  diváka  to  může  též  navozovat  pocit

zastavení se v čase, kdy se hodiny sice nezastavily, ale ručička se pohybuje jen tam a zpátky a

čas tak neplyne. Stejně jako když člověk na něco čeká. Jak příhodně pro právě probíhající

dialog z povídky Čekárna.

Mikuláškova  věrná  spolupracovnice  dramaturgyně  Dora  Viceníková  v  jednom  z

rozhovorů  říká:  „Baví  nás  dávat  tam věci,  třeba i  do Europeany,  kterou právě  společně

chystáme, které na jeviště  jakoby nepatří,  jsou na hraně trapnosti.“8 U Mikuláška je tato

8VARYŠ, Vojtěch. Divadelní Flora Olomouc 2011: den druhý - rozhovor s Dorou Viceníkovou a Petrem 
Štědroněm [online]. [cit. 30. 5. 2012]. URL: http://www.rozrazilonline.cz/clanky/611-Divadelni-Flora-Olomouc-
2011-den-druhy-rozhovor-s-Dorou-Vicenikovou-a-Petrem-Stedronem 
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libůstka  patrná  i  v  Trapných  mukách.  Ať už  jde  o  moderní  hudbu  Toma  Waitse  či  dua

Eurythmics  nebo o plyšového králíčka na baterky,  jenž zacykleně skáče a v pravidelných

intervalech začenichá čumákem.

Jedním z témat inscenace jsou peníze a opakujícím se režijním prvkem je rozhazování

peněz.  V podstatě  popisné  přenesení  toho  slovního  spojení  na  jeviště.  V povídce  Peníze

rozhazují  ostatní  obyvatelé  domu papírové bankovky v momentě,  kdy Jiří  slíbí  své sestře

Růženě finanční pomoc a ona mu začne mazat med kolem huby vzpomínkami na společné

čekání  na  padající  hvězdy,  když  byli  ještě  děti.  Padající  hvězdy,  které  v  dětských  očích

představují splněná přání,  jsou však nyní  pro zkaženou Růženu padající  peníze.  Ve stejné

povídce  plive  Tylda  špínu  na  svou  sestru  Růženu  a  prozrazuje  jejich  bratrovi  Růženinu

skutečnou povahu. Ta stojí v pozadí a před hlavou drží obraz Ježíše Krista. Jakoby obraz

evokoval masku, kterou předtím Růžena před Jiřím nasadila. V ostatních pokojích se pak s

penězi odehrávají menší orgie. Muži i ženy za úplatu ukazují svým protějškům nohy, odhalují

se  před nimi  a  laskají  je.  Ať se tedy Jiří  snaží  před svými  uštěkanými sestrami  utéct  do

kteréhokoli  pokoje, všude narazí na překážku v podobě peněz. Jejich hádky gradují, až se

nakonec jejich rodinné problémy stanou veřejným tajemstvím. Tak, jak křičí sourozenci na

sebe,  křičí  na ně později  i  ostatní  obyvatelé  domu,  kteří  by chtěli  mít  klid.  Pro Jiřího je

nakonec jediným vysvobozením útěk z přeplněného domu. Zde potkává chudáka, který ho

prosí  „o  drobásek“.  To,  co  pro  Jiřího  sestry  znamenají  tisíce,  znamená  pro  žebráka  pár

drobných. Konfrontace vyšší a nižší společnosti je též častým tématem čapkových povídek a

Mikulášek neměl důvod toto téma vynechat.

S  penězi  se  laská  i  ústřední  postava  další  povídky  Uražený.  Stereotyp  jeho

každodenního života vyššího úředníka zobrazuje Mikulášek jednoduše ale efektivně pomocí

opakujících se činností. Karel tak chodí z pokoje do pokoje, kdy jeden představuje úřad plný

kolegů, kde Karel má vyšší postavení než ostatní (všichni kromě Karla se jednoduše trochu

skrčí, aby byl Karel fyzicky vyšší),  další pak domov s milující manželkou, která průběžně

kontroluje teplotu piva v dětské lahvi a když k ní Karel přijde, infantilně mu dává z lahve

napít.  V dalším pokoji zdolává Karel těžký balvan, který vzpírá nad hlavu jako činku a v

posledním hraje náznakem s cizím mužem squash pomocí pánviček namísto raket. Poslední

dva zmíněné pokoje přenáší příběh do dnešní doby, kdy se návštěva fitness centra a hraní

squashe  stalo  výsadou  moderních  mladých  lidí.  Ve  špinavé  vinárně,  kde  se  Karel  po

nedorozumění  v úřadě ocitá,  zpívá  mladá  opilá  dívka útržky z  písně skupiny Eurythmics
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Sweet dreams: Sweet dreams are made of this, everybody is looking for something. Some of

them want to use you, some of them want to get used by you. / Sladké sny jsou stvořeny z

tohoto, každý něco hledá. Někdo z nich tě chce využít, někdo z nich chce být tebou využit.

Dívka brouká text zastřeným hlasem bez doprovodu hudby objímajíce přitom v sedě barovou

lampu. V jejím podání a v prostředí, ve kterém se nachází, působí píseň velmi depresivně.

Stejná píseň tentokrát však ze záznamu v originálním pojetí dua Eurythmics zazní i na konci

povídky,  kdy se Karel vrací ke svému původnímu životu.  Píseň vyznívá najednou o něco

optimističtěji,  ale  zároveň  také  mnohem víc  uměle  plná  diskotékových  elektronický  tónů

oproti surovému zpěvu dívky v baru. Život sociálně slabé společnosti je sice zabředlí ve špíně

a strádání, chybí v něm však přetvářka a umělé pozlátko života vyšší společnosti. Karel se s

křečovitým úsměvem vrací ke svým dřívějším činnostem, přidává se k choreografii kolegů

úředníků,  znovu  pije  pivo  z  dětské  lahve  a  cvičí  s  kamenem.  Nakonec  sám přehnaně  a

křečovitě tančí, aby se ve finále ztratil ve tmě.

Povídka Hora se od ostatních  vybraných liší  tím,  že se odehrává venku v přírodě.

Mikulášek tak z pětipokojového domu udělal cestu, po které je hnán údajný vrah a to opět

velmi  jednoduchými  režijními  prostředky.  Pro  dokreslení  atmosféry  zvolil  zvuky  silného

větru deroucí se z reproduktorů. Když se muži potýkají s náporem větru, ženy stojí za nimi a

manipulují s jejich dlouhými kabáty tak, že to vypadá, jako by kabáty vlály ve větru. Před

deštěm se muži chrání klasickými černými deštníky. Náklon jejich postavy i deštníku směrem

dopředu napovídá, že déšť je proti nim hnán větrem a muži si před ním zakrývají obličej.

Skladatel Jevíšek drží v rukou violoncello, které se tak stává jediným klidným a tak trochu i

něžným prvkem uprostřed lijáku a zmáčených hor. Při noční cestě se pak ve tmě objevují

mihotající světla baterek a z reproduktoru se ozývá štěkot psů. Údajný pachatel pak stojí zcela

nahý,  otočen  zády  k  divákovi,  rozklepaný  a  uvzlykaný  jako  malé  dítě,  uštván  svými

pronásledovateli.  Jeho  nahota  evokuje  myšlenku,  že  Mikulášek  v  něm  viděl  nevinného

člověka, kterého pronásledují neprávem. Muž je totiž nakonec nalezen mrtvý, nahý, v poloze

lidského plodu bezpečně schouleného v těle matky. Nic nevinnějšího snad na světě neexistuje.

V povídce Tři se Mikulášek vrací ke svým oblíbeným normalizačním šlágrům. Tak

jako například v provázkovské inscenaci Hamlet truchlí mladý Hamlet nad smrtí svého otce

za doprovodu písně Karla Gotta Táto, zůstaň aspoň do Vánoc, tak si milenec Marie společně s

Rudolfém Cortézem prozpěvuje píseň Váš dům šel spát.
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Váš dům šel spát,

vyšlo hvězd jako kvítí,

ten dům je hrad

a v něm poklad mám.

Váš dům šel spát,

jenom tvé okno svítí,

já zůstal sám,

s oknem rozmlouvám.

V pokoji  sedí  Marie  se  svým manželem na  pohovce  a  snaží  se  plnit  úlohu dobré

manželky pomocí teplé večeře. Ve vedlejším pokoji u svého milence ožívá, ten ji zahrnuje

kýčovitými konfetami a balónky.  V prvním pokoji rozklepaná chudinka, ve druhém dáma

posetá  pozlátky  povrchní  lásky.  Manžel  usedlý  postarší  muž  s  pevně uvázanou kravatou,

milenec  mladý  bonviván  a  floutek  s  rozhalenou  košilí.  Když  však  musí  umělé  pozlátko,

kterým Marii  zahrnuje,  nahradit  opravdovými  penězi,  i  jeho zářící  tvář  pomalu  vyhasíná.

Manžel se mezitím s kapsami naruby točí jako korouhvička, aby tak dokázal, že má kapsy

prázdné. Marie nakonec přichází poníženě po čtyřech s penězi v puse za svým manželem. Ten

výměnou  za  peníze  dává  manželce  volný  prostor  k  návštěvě  milence.  Role  se  obrací,  z

usedlého manžela se stává uhlazený elegán prozpěvující si Cortézovu píseň a milenec zůstává

s kapsami naruby oškubán.

Před filozofickým intermezzem nastává také intermezzo obrazové.  Znovu se ozývá

Waitsova píseň a několik postav se objevuje namačkaných v nejmenším pokoji, mezi sebou

velké těžké balvany. Tíha problémů života obyčejných lidí je spojuje, zároveň si ji ale každý

musí  nést sám. Postavy se pomalu přesouvají  do dalších pokojů, kde se v jednom z nich

objevuje i hopkající králíček. Postavy na něj znuděně zírají a čekají nějakou změnu v tom

ustavičném hopsání a čenichání. Ta ale nepřichází. Stejně tak jako když lidé pasivně čekají na

změnu ve svém životě. Jedna z žen se opatrně pokusí králíčka dotknout, její dotyk je však tak

nepatrný, že ani tentokrát žádná změna nenastane.

V  povídce  Tři  jsou  členky  sboru  vybaveny  žlutými  igelitovými  taškami  řetězce

supermarketů Billa.  Ženy v domácnosti,  které  se doma starají  o své manžely a vaří  teplé

večeře,  vzhlížejí  ke  svému  regenschorimu  a  dopřávají  si  s  ním  chvilky,  které  doma  již
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nezažijí. Ten se nebojí si vybírat, a když se mu nabízí jedna ze zpěvaček, odhánějícím gestem

jí pošle pryč. Nebohé hanbě lékárníka a jeho nevlastní dcery přihlíží celý dům. Svou hanbu si

však nakonec nese i sbormistr. Lékárníková nechce připustit, že by ji Regenschori opustil a

hysterické scény mu dělá i před ostatními zpěvačkami. Hrobem pro mrtvou holčičku se stává

podélný otvor  v  nejspodnější  části  domu,  který  zatím v  inscenaci  nebyl  jinak  využit.  Na

pohřbu děvčátka se lékárníková více než nad smrtí dcery rmoutí nad neopětovanou láskou

regenschoriho.  Místo  hlíny,  kterou  účastníci  pohřbu  zasypávají  hrob,  snáší  se  k  holčičce

bubliny z bublifuku, kterými se ji ještě nedávno snažil rozveselit lékárník. Nevinnost mrtvého

dítěte je tak zobrazena něžnými bublinami namísto tvrdé černé hlíny.

V závěrečném epilogu si každá z postav nese svůj kříž. Symbol spásy, která přichází

společně se smrtí – jedinou jistotou v jejich životech. Postavy hledí daleko za diváky, opět na

něco čekají. Možná že tentokrát i na tu smrt, která je z čekání vysvobodí. A ještě naposledy

pohled do života obyčejných lidí. Muž v jednom z pokojů leští svůj kříž, ve druhém pokoji

použije  další  postava  kříž  jako vahadlo,  které  ovládá  imaginární  provázky a  tím pohyby

klečící  ženy.  Postavy spolu nakonec smířeně po dvojicích do rytmu tanga tančí  pozvolný

tanec, navzájem se ve dvojicích podpírají a projevují si přízeň. Za zvuků zhudebněné básně

Puklá váza pak mizí ve tmě a poslední, kdo na scéně zbývá je hopkájící králíček. Možná až

zbytečně příliš mnoho konců.

Herectví  jednotlivých  aktérů  inscenace  je  velmi  stylizované  s  přehnanými  gesty  a

intonací.  Všechny  postavy  mají  nabílené  tváře,  ženy  mají  vyčesané  vlasy,  muži  je  mají

uhlazené dozadu, všichni jsou oblečeni v usedlých kostýmech a často zahaleni  v pláštích.

Jejich pohyby po scéně jsou většinou pomalé, občas se však do kontrastu dynamika jejich těla

zvětší. Skupinka jedenácti herců projde dohromady více než třiceti rolemi. Do žádné z nich se

však neponoří natolik hluboko, aby se z ní během chvíle nemohli snadno vymanit a být pro

diváky  uvěřitelní  v  každé  své  nové  roli.  Hlasový  i  pohybový  rozsah  herců  dotváří  dílo

vizuálně i zvukově, cože je v Mikuláškových inscenací velmi důležité.

Zásadní  rozdíly  jsou  mezi  jednotlivými  „vypravěči“.  Zatímco  někteří  provázejí

povídku umírněným hlasem, bez větší intonace, ale za to s větším vnitřním prožitkem, někteří
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vypráví příběh jako pohádku, neustále mění výšku hlasu a zeširoka rozkládají rukama. Druhý

případ je nejpatrnější v povídce Otcové, kdy Michal Dalecký jako vypravěč zdánlivě vypráví

svůj příběh publiku plného malých dětí. Povídka se přitom týká nejsilnějšího a nejvážnějšího

tématu ze všech – smrti dítěte. Jako by se režisér spolu hercem snažil téma alespoň trochu

odlehčit.

Velkou  hereckou  příležitost,  ovšem  ne  zcela  dokonale  využitou,  dostává  Milan

Holenda  v  povídce  Uražený.  V  mluvených  pasážích  mu  chybí  jistá  dávka  nadhledu  a

stylizace, kterou by tato povídka potřebovala a Holenda bere roli příliš vážně. Báječně se mu

ovšem daří přejít z hysterického smíchu v téměř dětský pláč, což koresponduje s Karlovým

pitím  piva  z  dětské  lahve.  Nádherná  Andrea  Buršová  se  v  zakouřené  kavárně  mění  ve

strhanou prostitutku, s hlasem dokáže pracovat tak bravurně, že její postava působí, jako by

vykouřila tři krabičky cigaret denně. Velmi tragikomicky pak působí postava Karla ve chvíli,

kdy mu jeho bratr  přijde říct,  že  se  může vrátit  do úřadu.  Karel  sice zdánlivě  protestuje,

během toho si  však již zapíná knoflíčky u saka,  aby do úřadu přišel  upravený.  Na konci

povídky pak díky svým pohybovým dispozicím vypadá,  jako by jeho tělo bylo  poháněno

strojkem. To když křečovitě tancuje do rytmu skupiny Eurythmics.

Těsně na hraně únosné stylizace se drží Martina Krátká v povídce Peníze. Krátká je

známá pro svůj osobitý projev, který nese jistou dávku přehnanosti snad v každé inscenaci, ve

které  herečka  objeví,  v  Trapných  mukách  však  tento  herecký  rys  zcela  slouží  poetice

inscenace. Když si Růžena stěžuje Jiřímu na manžela, tvář se jí křiví v sebelítostivém pláči a

koulí svýma velkýma očima. Tónem a posazením hlasu jako by spíš zpívala operní árii, než

odříkávala  repliku.  Proti  ní  stojí  umírněný  Jiří,  kterého  Robert  Mikluš  ztvárňuje  jako

zakřiknutého dobrotivého mladíka, který pendluje mezi svými sestrami. Při zmínce o tom, že

nechá Růženě peníze po rodičích a sám půjde pracovat, jako by si byl vědom, jak hloupě tohle

všechno zní. Otočí se se svěšenou hlavou čelem ke zdi, jako by byl poslán na hanbu. Když

následně mluví o své samotě, teatrálně klesá na kolena, opřen čelem o zeď. I Jiří si stejně jako

jeho sestra potrpí na velká přehnaná gesta, kterými se snaží vyvolat lítost. U Jiřího však jde

spíše o projev zoufalství než vypočítavosti. Růžena ho sice narychlo utěší zeleným plastovým

větrníkem, hned se však zase stará o svůj prospěch.

Jinou polohu získává Mikluš v povídce Hora,  kde se objevuje v drobné roli  muže

podezřelého z vraždy, který prchá před skupinkou svých pronásledovatelů. Postavou statný

dospělý  muž  se  však zalyká  dětským pláčem.  Roztřesený a  unavený z úprku vzbuzuje v
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divákovi soucit. Málokdo má ve chvíli, kdy vidí mrtvého schouleného muže, potřebu řešit,

zda byl opravdu oním hledaným vrahem. Podobně působí i Vladimír Hauser jako skladatel

Jevíšek. Do pátrání se připletl snad náhodou, nevěda, co ho ve skutečnosti čeká. Přesvědčuje

prchajícího,  že mu pomůže.  A díky Hauserově dobrosrdečném a upřímném projevu divák

nemá potřebu Jevíškovi nevěřit.  Povídka Hora je celkově specifická díky způsobu herecké

práce. Stylizovanost jde stranou, herecký projev je pravdivý a reálný stejně jako příroda, ve

které se povídka odehrává. 

Nicméně Vladimír Hauser je svým zcela pravdivým a reálným projevem typický a tak

i role v Trapných mukách mu byli na základě této schopnosti přiděleny. Postava lékárníka v

povídce Otcové je snad vůbec nejsmutnější postavou celé inscenace. Dobrosrdečný lékárník

nevědomky a i přes posměch okolí vychovává cizí dceru. Dívenka je pro něho to jediné, co

mu zbylo. Vodí ji za ruku, čte úryvky z Dášenky, rozveseluje bublifukem. Hauser nepotřebuje

hraný pláč ani slova. Stačí jediný pohled na lékárníka při pohřbu „jeho děvčátka“ a divákovi

je  jasné,  že  pro  lékárníka  život  skončil.  A  vedle  lékárníka  je  tu  hysterická  a  ukřičená

lékárníková. Gabriela Štefanová má natolik silný hlas, že se jí daří překřičet zpívající sbor.

Lékárníková se v jejím podání neváhá pověsit sbormistrovi na nohu a nechat sebou tak vláčet

přes celé horní patro domu. Její zoufalství je v jejích očích možná stejně nesnesitelné, jako je

pro lékárníka smrt dcery. Ale protože v očích ostatních to tak není, musí se ozývat hlasitěji a

hlasitěji, aby odvedla pozornost od tichého utrpení svého muže. Anežka Kubátová je svým

vzhledem i herectvím drobounké děvčátko zcela oddané svému domnělému otci. Se stejnou

naivitou  se  ji  však  daří  ztvárnit  i  zanedbanou  nemocnou  lehkou  ženu  v  baru,  kterou  si

vyhlídne Karel v povídce Uražený.

Přestože  se Ivana  Hloužková věkově blíží  spíše  svému hereckému kolegovi  Pavlu

Zatloukalovi, který v povídce Tři hraje jejího muže, než k Tomáši Sýkorovi, který hraje jejího

milence, spokojeně a lépe vypadá u svého milence Baudyše. Doma sedí na gauči vedle svého

muže, hlásek se jí klepe jako školačce, která udělala něco špatného a teď sedí před rodiči. Pod

tíhou svědomí se snaží svou vinu smýt alespoň vařením teplých večeří. Svého muže jemně a

velmi neosobně víská ve vlasech. Jakmile se však dostane do vedlejšího pokoje ke svému

milenci, je jako vyměněná – něžné doteky a široký úsměv. Když však Baudyše prosí o peníze,

ozve se stejný roztřesený hlas, jako když promlouvá ke svému muži. Jako malé dítě „bonzuje“

na manžela, že je lakomý a nechce ji dát peníze na šaty. Jako by na školní besídce s trémou

odříkávala  dopředu naučenou básničku.  Baudyš  je  sice  „týpek“  nad věcí,  kterému nedělá
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problém zahrnovat svou milou pozlátky a dárky, které v sobě nenesou ani kousek upřímné

lásky. Když ho však Mariin manžel nepřímo oškube o poslední peníze, i on přestává být tím

sebejistým frajírkem. Tomáš Sýkora hraje svého Baudyše jako laciného klauna, který Marii

naslibuje  všechno,  a  jako  trik,  který  by  měl  zahnat  její  problémy,  nafoukne  velký  žlutý

balónek. Pavel Zatloukal působí jako shrbený stařík, který fňuká nad nevěrou své manželky,

ale mnohem víc ho zajímá, co by se z toho dalo vytěžit.  Když z Baudyše dostane i jeho

poslední peníze, záda se mu narovnají a ze stárnoucího mudrlanta je bonviván v nejlepších

letech.

Jan  Mikulášek  vytvořil  společně  s  inscenačním týmem a  herci  inscenaci,  která  se

obrací do nitra obyčejného člověka. Nechává diváka nahlédnout do intimity běžného života

skrze veřejné,  ale  nepřímé zpovědi  jednotlivých  postav.  Mikulášek zachoval  poetiku  rané

povídkové tvorby Karla Čapka. Zároveň dodal do inscenace poetiku svou, která s Čapkovou

koresponduje  a  vytváří  nové  výklady  jednotlivých  situací.  Z expresionisticky  laděných

povídek vytáhl Mikulášek nadčasová témata, která jsou do značné míry abstraktní, a dají se na

jevišti  vyjádřit  metaforickým  zjednodušeným obrazem.  Téma  povídek  je  stále  atraktivní,

protože  opravdové  lidské  problémy  se  ani  po  téměř  sto  letech,  které  dělí  předlohu  od

inscenace,  nezměnily.  Motivy čekání, naděje, peněz, přetvářky a mezilidských vztahů jsou

stále aktuální.

Mikulášek v inscenaci akcentuje především její vizuální stránku. Nezabývá se detaily

nebo dílčí motivací, jde mu především o zobrazení elementární lidské situace skrz vizuální

obraz. Příznačné jsou tak pro režiséra výrazná stylizace, obliba gestace, zpomalovaný a zase

zrychlovaný  pohyb,  metaforická  zkratka.  Více  než  v  režijní  strukturalizaci  či  ústředním

tématu spočívá soudržnost inscenace právě v její vizuální stránce.

Mikulášek většinu obrazů konstruuje jako jevištní zkratku či náznak toho, co jedna ze

zrovna neúčastněných postav ve vstupní chodbě domu vypráví.9

9 LOLLOK, Marek: Trapná muka - Hořké grotesky pod jednou střechou. Svět a divadlo 22, 2011, č. 3, s.30.
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 3.Europeana

Patrik Ouředník se narodil v roce 1957 v Praze. Po podepsání petice VONSu (Výbor na

obranu nespravedlivě stíhaných) v roce 1979 se mu uzavřely brány ke studiu vysoké školy u

nás. V roce 1984 emigruje Ouředník do Francie, kde se věnuje studiu francouzské literatury a

dějinám. Publikuje v několika periodikách ve Francii a po roce 1989 i u nás. Krom novinařiny

se  Ouředník  věnoval  i  uspořádávání  publikací.  Ve  Francii  to  byl  například  francouzský

sborník studií o Vladimíru Holanovi, zároveň je i spoluautorem Slovníku autorů a Slovníku

literárních děl, které vyšly v roce 1994 ve Francii. Koncem 70. let se začal zabývat i překlady.

Ke své vlastní tvorbě se dostává až po odchodu do Francie a do podvědomí českých čtenářů

se zapisuje knihou z roku 1988 Šmírbuch jazyka českého, která je označována jako „slovník

nekonvenční češtiny“. Mezi jeho vlastní díla patří například prozaické texty Rok čtyřiadvacet

z roku 1995 či  Příhodná chvíle,  1855 z roku 2006.  Ouředník  se  věnuje  i  dalším druhům

literatury.  Vydává básnické  knihy Anebo (1992),  Neřkuli  (1996) a  Dům bosého (2004) a

dokonce napsal i divadelní hru Dnes a pozítří (2012).

V roce 2001 dopisuje Ouředník knihu Europeana s podtitulem Stručné dějiny dvacátého

věku. Europeana s ironií a infantilností  popisuje události a myšlenky 20. století  v Evropě.

Očima  jakéhosi  vzdáleného  vypravěče  jsou  nám  v nepřetržitém  toku  předkládány  války,

vynálezy, filozofie, historické milníky a sem tam nějaké osobní minipříběhy. Zcela specifický

jazyk,  kdy  je  většina  vět  uvozena  spojkou  „a“,  podtrhuje  bizarnost  Ouředníkova  díla.

Alexandr  Stich  v příspěvku  pro  Lidové  Noviny  poukazuje  ve  spojení  s  Europeanou  na

myšlenku  strukturalistů,  že  literaturu  tvoří  jazyk.  Ouředníkův  „pohled  na  věc“  je  silně

individualizovaný, aniž by nad jakoukoli událostí minulého století vynášel sebemenší soud.

Europeana se stala  bestsellerem a od svého vydání  oběhla již  celý  svět.  Byla  vydána

v Evropě, ve Spojených státech, v Izraeli a v Turecku. Překládá se do arabštiny, japonštiny,

rumunštiny atd. Celkem byla do dnešního dne přeložena do více než dvaceti  jazyků. Emil

Hakl píše o Europeaně ve čtrnáctideníku Tvar takto:  „Ano, konečně se našel někdo, kdo po

všem tom prozaickém lamentování  a  jamrování  a  kvílení  a  ječení  a  datlování  definitivně

zaklapl  vrátka za celým dvacátým stoletím.  Učinil  tak  bez  zbytečných triků  a frajkumštů.
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Vyjádřil přesně a jasně to, co se už dlouho pokouší naznačit literatura celého světa: že totiž

celé to dvacáté století stálo skrz naskrz za pendrek.“10

Europeana  -  další  ryze  nedivadelní  text,  který  inspirovala  Jana  Mikuláška  k vytvoření

inscenace. S obsahově lehce příbuzným textem si Mikulášek pohrál už v inscenaci Gottland.

Knihu polského spisovatele Mariusze Szczygiela převedl na divadelní prkna jen o půl roku

dříve  než  Europeanu,  tentokrát  však  v prostoru  Národního  divadla  moravskoslezského

v Ostravě.  Europeana  měla  premiéru  9.  června  2011  v Národním  divadle  Brno  na  scéně

Reduta.  V září  roku  2013,  kdy  Mikulášek  společně  s týmem divadla  Reduta  přechází  do

Divadla Na Zábradlí (spolu s Mikuláškem i umělecký šéf Reduty Petr Štědroň a dramaturgyně

Dora Viceníková), se inscenace přenáší na jeviště onoho divadla. Obsazení zůstává částečně

stejné, z větší části se však přizpůsobuje Divadlu Na zábradlí a je přeobsazeno kmenovými, či

právě nastupujícími herci této pražské scény. V inscenaci tak nadále hrají Jiří Vyorálek, Jan

Hájek a Jiří Kniha, Ditu Kaplanovou však nahrazuje Magdalena Sidonová, Zuzanu Ščerbovou

Anežka Kubátová (přichází  do DnZ společně s novým vedením),  Marii  Jansovou Kristina

Beranová, Ondřeje Mikuláška Petr Jeništa a Václava Vašáka Miroslav König (i ten přichází

do  DnZ  v sezóně  2013/2014).  Tato  bakalářská  práce  se  nicméně  týká  zcela  původní

Europeany z Národního divadla Brno, pokud se tedy bude zmiňovat o hereckých výkonech,

budou se týkat původního obsazení. Stejně tak při zmínkách o práci s prostorem musí čtenář

této práce počítat s faktem, že prostor brněnské Reduty je zcela odlišný od prostoru Divadla

Na zábradlí, a to nejen co se týká jeviště, ale celkového vyznění a atmosféry divadelního sálu

a divadla vůbec.

Inscenační tým Europeany je velmi tradiční. Dramatizátorkou textu je spolu s Mikuláškem

Dora  Viceníková,  která  s Mikuláškem  spolupracovala  již  na  několika  jeho  úspěšných

inscenacích  v Redutě.  Jejich  nejvýznamnější  spolupráce  stála  za  vznikem  již  několik  let

oceňované inscenace Korespondence V+W, kde právě dramatizace zastávala  nejdůležitější

složku inscenace (viz má ročníková práce Mikuláškova Korespondence V+W). Viceníková

v inscenačním týmu Europeany zastává i úlohu dramaturga. K týmu se opět přidává scénograf

a výtvarník Marek Cpin, hudbu si Jan Mikulášek vybírá sám.

Inscenace  získala  Cenu Alfréda Radoka za rok 2011 v kategorii  Inscenace  roku a

umístila se na čtvrtém místě jako Inscenace roku 2011 v Anketě Divadelních novin

10Europeana. Stručné dějiny 20. věku - heslo Wikipedie [online]. [cit. 30. 5. 2012]. URL: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Europeana._Stru%C4%8Dn%C3%A9_d%C4%9Bjiny_dvac%C3%A1t
%C3%A9ho_v%C4%9Bku#Kritick.C3.A9_ohlasy
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Podobně jako v Korespondenci V+W byla dramatizace o to složitější, že předlohou byl

netypický prozaický text. Zatímco v Korespondenci to byly dopisy, v Europeaně je to jakýsi

typ postmoderní eseje. V Europeaně bylo potřeba poradit si s faktem, že text nemá monology

a dialogy a bylo by zároveň téměř nemožné z textu dialogy a monology vytvořit. Mikulášek

má  navíc  ve  svých  inscenacích  zájem  zanechávat  text  v  co  nejčistší  původní  podobě

(nemluvíme o škrtech, ale přepisech). S tím vším souvisí také způsob režie a práce s hercem.

Europeana je zároveň jakousi platformou vybízející k imaginaci a k osobnímu stanovisku ke

společnosti  a  mentalitě.  Samotný  Ouředníkův  text  je  sice  skrz  naskrz  prodchnut  ironií,

spisovatel  ji  nicméně  prvoplánově  nepodsouvá  divákům,  nýbrž  jako  naivní  děcko

zaznamenává všechny události vážně a opravdově.

Dramatizátoři se v inscenaci dotýkají téměř všech témat, která se objevují i v původním

Ouředníkově textu:  nacismus,  komunismus,  emancipace  žen,  nástup spotřební  společnosti,

technologické  pokroky,  změny  ve  společenském životě  atp.   Ve  svém textu  se  nicméně

nepouští do složitějších a hlubších témat o filozofii či scientologii,  která se v Ouředníkové

textu  také  objevují.  „Stručné  dějiny  dvacátého  věku“  jsou  tak  v jejich  dramatizaci  ještě

stručnější, k čemuž dopomáhají rychlé změny v tématech. Hlavním tématem, kterým se však

chtějí zabývat a ke kterému se v dramatizaci pravidelně vrací, je první a druhá světová válka.

S tím jsou samozřejmě spojeny pasáže o mrtvých vojácích,  vyhlazování  židů a praktikách

v koncentračních táborech. Tyto morbidní pasáže vstupují do textů o vynálezu antikoncepce

či  panenky  Barbie.  Na  to,  že  bude  inscenace  tematicky  založena  především  na  těchto

negativních tématech, nás však dramatizátoři upozorňují již v úvodu svého textu. 

O dvacátém století se říkalo, že bylo v lidských dějinách nejvražednější, a ti, kteří se těšili 

na jednadvacáté, říkali, že tak jako tak to nemůže být horší, ale jiní zase říkali, že hůř může 

být vždycky, nebo alespoň stejně špatně.11

A aby byl  tento úvod hned potvrzen,  začínají  dramatizátoři  pěkně zostra,  nicméně

stejně jako začal i Ouředník. Zmínka  o  Američanech  padlých  v bitvě  o  Normandii,  jejichž

11Europeana. Národní divadlo Brno, premiéra 9. 6. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 1.
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těla naskládaná za sebe by dohromady měřila 38 kilometrů, je poměrně rázný a cynický vstup

do inscenace.  Ouředník  však drží  lehce  infantilní  a  pohádkový styl  psaní,  a  tak podobné

morbidní informace čtenáře svádí brát jako fikci a jen těžko si uvědomuje jejich skutečný

význam.  Richard  Erml  píše  o  Ouředníkově  textu:  Také  Patrik  Ouředník  si  nasazuje  oči

geniálního dítěte, které se pokouší složit dějiny dvacátého století, aby získalo nějaký smysl.

Vhazuje do velikého šejkru statistické údaje, dobové citace, úlomky příběhů, historické reálie,

ironické ingredience,  ledové kostky paradoxů, a pak třese oním obludným koktejlem iluzí,

idejí a zločinů s ďábelsky cynickým úsměvem, jemuž nechybí smutek.12 

Viceníková s Mikuláškem pak ve svém textu tematicky pokračují ve druhé světové

válce a líčení postupů vyhlazování židů. Když se náhle razantně časově vrací k první světové

válce,  jakoby chtěli  naznačit,  že i první světová válka, o které se oproti  té druhé mluví o

hodně méně, měla svůj dopad a své oběti. Z období první světové války je i dopis neznámého

vojáka, ze kterého Ouředník a následně i dramatizátoři citují.

A v roce 1917 psal jeden italský voják v dopise své sestře CÍTÍM, ŽE TO, CO VE MNĚ BYLO

DOBRÉHO, MĚ ZVOLNA OPOUŠTÍ, A PŘIPADÁM SI DEN ZE DNE POZITIVNĚJŠÍ.13 

Viceníková s Mikuláškem se k této citaci vracejí později z novu, tentokrát však ocitují jen

větu „Připadám si den ze dne pozitivnější“. Jako by chtěli zdůraznit jeden z nejsmutnějších

faktů války a násilí. Vojáci, kteří měli smrt a válku ve své bezprostřední blízkosti, se pomalu

stávali  stroji  na zabíjení,  postupně přestali  litovat  zmařené lidské životy a opouštěl  je cit.

Válka tak poznamenala nejen rodiny, které přišly díky válce o své členy, ale také ty, kam se

vraceli muži zcela změnění a podlomení, neschopni normálního života.

Kromě obecné známých témat jako jsou válka či komunismus, která dnes už bohužel

spoustu lidí ani nezajímají, se dramatizátoři snažili dotknout i témat, která jsou pro člověka

stále aktuální či se týkají velmi nedávné minulosti. Snad každý z diváků si tak u zmínky o

vstupu do nového milénia  vzpomene,  jak mnoho lidí  tápalo,  jestli  nové tisíciletí  slavit  na

konci  roku 1999 nebo 2000.  A že s  pádem komunismu v západní  Evropě většina jejích

obyvatel  věřila,  že  demokracie  zcela  zvítězila.  Zároveň  jako  by  si  v  některých  částech

dramatizátoři hráli s divákem jako s malým dítětem a poučovali ho o tom, jak některé dnes už

samozřejmosti, byly v minulosti zcela inovativní. Divák jako by si četl v dětské encyklopedii

12ERML, Richard. Europeana - smích z pekla (kdyby existovalo). Divadelní noviny 20, č. 13, s. 6.
13Europeana. Národní divadlo Brno, premiéra 9. 6. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 2.

27



o vynálezu antikoncepce, penicilinu, podprsenky, vinylu, igelitu atp. Všechny tyto vědecké a

společenské pokroky jsou tu stavěny na jednu úroveň a nikterak nehodnoceny.

Režisér  Mikulášek vložil  text  Europeany do úst  účastníků  jakési  konference  o 20.

století.  Scéna  a  kostýmy  Marka  Cpina  v  tomto  případě  možná  zbytečně  nesou  znaky

normalizační estetiky, dobové zasazení není pro inscenaci nikterak zásadní. Na jevišti „září“

převážně nevýrazná hnědá a šedivá, kromě dlouhého konferenčního stolu je v zadní části také

prosklená terasa s kulovitými lustry. Herci v úvodu přicházejí na scénu, sedají si za stůl a

připravují podklady ke konferenci. Jeden z mužů v popředí nastavuje imaginární mikrofon,

aby konferenci zahájil. Herci si nasadí sluchátka se simultánním překladem a znuděně sedí za

stolem.  Brzy  začnou  vyluzovat  nejrůznější  zvuky.  Zvuky,  které  jsou  nějakým  způsobem

spojeny právě s dějinami 20. století. Ať už jsou to rány střelných zbraní, hysterické ustrašené

pokřikování, nálety letadel, pochod vojáků či zvuky jedoucího vlaku.  Veškeré zvuky včetně

vlaku v diváku vyvolají spíše negativní emoce. Myšlenkový úvod do inscenace je tak nejen v

následujícím textu, jak již bylo popsáno v kapitole dříve, ale také právě v této zvukové etudě,

která shrne několik zásadních událostí 20. století. Komentáře k dějinám 20. století jsou tak

textové, obrazové i zvukové. Většina zvuků se týká největších masakrů, jako byly obě světové

války a  komunistická  diktatura.  Vlak  evokuje  odjezdy  vojáků  na  fronty  či  transporty  do

koncentračních táborů, lidský křik násilnou smrt, pobrukování Seegerovy písně Sag mir wo

die  Blumen  sind  protiválečný  odpor,  Vejvodova  Škoda  lásky  nadějeplné  období  První

republiky. Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo – památná Armstrongova

věta pronesená jedním z účastníků konference, jako by se v těch všech nepříjemných zvucích

snažila připomenout, že 20 století bylo také stoletím velkých činů a objevů. Další z herců na

větu významného astronauta naváže typickým chraplavým zpěvem dalšího slavného nositel

tohoto  jména.  Odpočítávání  od  desítky  do  nuly  a  následné  bujaré  veselí  všech  ostatních

připomínají  vstup  do nového roku a  v případě  dvacátého století  pak  především vstup  do

nového tisíciletí.

Mikulášek ve své režii zanechal jistou dávku infantilnosti, která je typickým rysem i

pro původní Ouředníkův text. Text o senegalských střelcích, kteří si poprvé spletli letadlo s
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ochočeným  ptákem,  ilustruje  herec  předvádějící  dětinsky  a  neuměle  ptáka  i  letadlo,  při

zmínce o koních zběsile cválá po celém jevišti. Myšlenku dadaismu představuje zkroucením

svého těla v křečovité bláznivé póze a s podivným skřekem, do stejné pózy se dostává i o pár

sekund  později  při  zmínce  o  ruské  revoluci.  Typický  je  i  cynismus  a  nadhled,  s  nimiž

Mikulášek  umí  citlivě  pracovat.  Zatímco  o  praktikách  v  koncentračních  táborech  vypráví

herec klidně a bez emocí jako pohádku pro malé děti, o osudu myší, které žily v zákopech

s vojáky, vykládá s velkou dávkou přehnané lítosti.

A velikou lékařskou záhadou se stalo, že v těch zákopech nevypukl mor, protože s vojáky tam

žily krysy a žraly mrtvoly a živé kousaly do prstů a do nosu. Ve vojenských štábech se báli, že

vypukne mor, a tak byla vypsána odměna za každou zabitou krysu, a vojáci stříleli po krysách

a uřezávali jim ocásky, a večer je odevzdávali zvláštnímu pověřenci přes krysí ocásky, který je

spočítal a řekl, kolik kdo vydělal, ale peníze nikdy nepřišly, protože na ně nebyl vyčleněn

fond. 14

Později  jeden  z  herců  s  kytarou  a  značnou  přehnaností  zpívá  píseň  Boba  Dylana

Masters of War, kterou Dylan napsal jako protest proti Studené válce. Druhý z herců stojí

vedle něho a překládá slova písně do imaginární znakové řeči. Zcela doslovně, tak jak je to

typické pro parodie na znakovou řeč. Občas se zarazí, rozhodí rukama a neví jak překládat.

Mikulášek tak zcela úmyslně v duchu celé inscenace i původního textu zesměšňuje naléhavost

písně  a  protiválečného  odporu,  aby  se  odlišil  od  jiných  inscenací  zobrazující  nedávnou

historii. Zároveň však tímto způsobem upozorňuje právě na beznaděj lidí, kteří se snažili proti

válce vymezit. Oproti tomu pak přímo tíživě působí neustále opakující se hroucení lidských

těl, které evokuje nejen mrtvé, které přinesly nejrůznější války, politické diktatury atp., ale

právě i pocit zmaru, který lidé po celém světě často prožívali. Znovu se opakuje píseň Sag mir

wo die blumen sind, tentokrát se však něžné prozpěvování promění v hysterický pláč. Další z

protestsongů  tentokrát  opět  od  Petera  Seegera  s  českým  názvem  Jednou  budem  dál  si

osazenstvo konference zpívá pří výčtu jednotlivých let, kdy bylo na nejrůznějších sjezdech

odhlasováno  zrušení  používání  bojových  plynů.  Jako by Mikulášek  s  jasnou  ironií  dával

najevo, že jsme se nikam dál nedostali a mír je v nedohlednu.

Jednou budem dál, jednou budem dál,
14Europeana. Národní divadlo Brno, premiéra 9. 6. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 2.

29



jednou budem dál, já vím,

jen víru mít, doufat a jít,

jednou budem dál, já vím

Mikulášek  se  sice  v  intencích  Ouředníka  nesnaží  o  žádné  hodnocení  nedávné

minulosti,  stejně jako z knihy je však v inscenaci cítit  jistý smutek. Když jedna žen tklivě

vypráví o tom, jak se k sobě lidé chovali zdvořile v předválečné Evropě a jak na toto období

lidé  vzpomínali  jako  na  Zlatou  dobu,  jednotliví  účastníci  konference  postupně  znuděně

usínají. Dívka chodí okolo nich a něžně je hladí po hlavách. Nakonec však sama usíná. Herci

často propukají v hysterický pláč, který se v jedné ze scén promění na sborové „odvzlykání“

Ódy na radost. Nejrůznějšími písněmi a skladbami si Mikulášek ve svých inscenacích pomáhá

často, většinou pracuje buď s textem písně, anebo s významem písně jako takové a v jejím

dobovém zasazení. V Europeaně je to krom zmíněných také píseň skupiny Beatles Tell me

why.  Tu zpívají  herci  opět v přívalech  pláče poté,  co se v textu objeví zmínka o návrhu

pomníku obětem holocaustu.

A v roce 1998 vymysleli  Němci,  že postaví  obětem holocaustu v  Berlíně veliký  památník.

Někteří lidé se domnívali, že umělecký objekt není vhodným způsobem, jak vyjádřit holocaust,

který se vymyká všem estetickým pravidlům, a jiní soudili, že ideální projekt by byl takový,

který by vyjadřoval,  že holocaust nelze vyjádřit.  A čtyři  sta devadesát pět umělců poslalo

různé návrhy, jak vyjádřit varování budoucím generacím, a jeden navrhoval sestrojit veliké

ruské kolo,  na kterém by místo pouťových vozíků byly  zavěšeny vagóny z koncentračních

táborů, a jiný navrhoval postavit devetatřicet ocelových sloupů, na kterých by bylo napsáno

PROČ  v  různých  jazycích,  WARUM?,  WAAROM?,  VARFOR?,  WHY?,  POURQUOI?,

PERCHÉ?, DLACZEGO?, KUIDAS?, MIKSI?, MIÉRT?, ZAKAJ?, KODÉL?, HVORFOR?15 

Mikulášek  se  díky  režijnímu  zpracování  a  lehkému  dobovému  zasazení  inscenace

může posunout dál než Ouředník ve svém textu. Dovolil si tedy v inscenaci občas zareagovat

na  jednotlivé  události  z  minulosti  a  srovnat  jejich  význam  jak  s  dobou  československé

normalizace,  tak  s  dneškem.  Když  jeden  z  účastníků  konference  přidá  svůj  příspěvek  o

vynálezu antikoncepce, podprsenky a následného zvýšení nezávislosti žen, ženské osazenstvo

puritánsky odchází  na terasu,  kde kouří,  štěbetají  si  a  zkouší  si  navzájem svoje oblečení.

15 Europeana. Národní divadlo Brno, premiéra 9. 6. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 8.
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Později  se jeden z herců neúspěšně pokouší  otevřít  lahev šampaňského na oslavu nového

roku.  Ostatní  se k němu přidávají  každý se svou lahví,  nikomu se však otevřít  nepodaří.

Následuje text o vstupu do nového tisíciletí. Jako by se Mikulášek zpětně pokoušel zamyslet

nad tím, zda skutečně bylo co slavit, vždyť nové tisíciletí mělo podle mnohých velmi brzy

přinést konec světa a další neočekávané hrozby. A po výčtu hrůz, které přineslo 20. století,

není potřeba oslavovat ani jeho konec.

A spíš než konce světa se lidé báli teroristických atentátů a havárie elektronických systémů,

která by vyřadila z provozu televize a videa a mikrovlnné trouby a bankomaty a letiště a

dálniční návěští a semafory ve městech a výtahy v novostavbách.16 

Tato  neschopnost  provést  takovou  banalitu  jako  je  otevření  lahve  šampaňského

symbolizuje též velkou trapnost, která prostupovala 20. stoletím. To se mimo jiné projevuje i

při  dalších  minietudkách  herců.  Jako  by  každý  z  účastníků  konference  měl  nějaký  svůj

problém či komplex. Marie Jansová se v jednu chvíli začne s naivní vystrašeností vysvlékat ze

svého oblečení, čím méně toho na sobě má, tím asexuálněji působí. Postava Jana Hájka je

sexuálně neuspokojená a tak si  neváhá za kalhoty strčit  ruku právě nebohoučké naivky v

podání  Marie  Jansové.  Jiří  Vyorálek  ukájí  svůj  fetiš  v  hromadě  panenek  padajících  z

provaziště, Jiří Kniha exhibuje při demonstraci proměny sexuálního života ve 20. století.

Téma, které hýbe světem a muselo se tudíž objevit i ve Stručných dějinách 20. věku, je

sex. Mikulášek se ho mírně dotýká už při pasáži o výrobě panenek Barbie, kdy se jeden z

herců zanoří do hromady shora napadaných panenek a fetišisticky se s nimi mazlí a olizuje je.

Mikulášek se snaží podtrhnout absurditu dětské hračky, která však má velká ňadra a široké

boky  a  vyrábí  se  v  modelech  nejrůznějších  povolání  a  dokonce  i  v  mundúru  vězňů

koncentračních  táborů.  Informace  o  panenkách  v pruhovaném  kompletu  vězňů

z koncentračních  táborů  je  nicméně  podle  mého  výzkumu  Ouředníkovou  fikcí.  Už

v původním textu je tedy realita v určitých aspektech hyperbolizována a modifikována. Jedná

se  především  o  momenty,  které  disponují  silnou  symbolickou  a  znakovou  potencialitou.

Příkladem  může  být  i  výše  zmíněná  pasáž  o  „zvláštním  pověřenci  přes  krysí  ocásky“.

Mikulášek rád pracuje právě s takovými momenty, které pomocí režijních prostředků dovádí

do ještě větší absurdity. 

16 Europeana. Národní divadlo Brno, premiéra 9. 6. 2011, režie Jan Mikulášek, s. 4.
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Podobné orgie jako s panenkami provádí herci s knihami, když je řeč o rozvoji jazyka

a o vzdělanosti, která však ne vždycky vedla k větší kultivovanosti člověka. Snad právě v

duchu téhle informace vytrhávají  herci z knížek listy a jedí je, hladí se jimi na intimních

částech těla či se s nimi navzájem plácají přes pozadí. Explicitně jak pak téma sexu vyjádřeno

v souvislosti s textem o sexuálním „osvobození“ ve 20. století. Dva demonstranti naznačují

nejrůznější  sexuální  praktiky,  zatímco jeden z  herců  přednáší  o  významu sexu v různých

obdobích minulého století. Celá přednáška je navíc uvozena jakýmisi fanfárami, jako by sex

byl něco posvátného. Mikulášek dává najevo, že ono sexuální osvobození dospělo do svého

extrému,  kdy došlo ke zbožštění  sexu a sexualizaci  všeho včetně již zmíněných dětských

panenek. Nicméně všechny náhledy na erotično působí v inscenaci vždy velmi odpudivě či

trapně.

Herectví je pro Jana Mikuláška dominantní složkou inscenace. Režisérovým záměrem

při zkoušení je dosáhnout maximálního hereckého přijetí jeho režijní koncepce. V případě

Europeany je analýza herecké složky inscenace velmi složitá. Herci nepředstavují postavy ale

vlastně  jakési  prostředníky  pro  přenesení  textu  na  jeviště.  Pomocí  herců  a  jejich  akcí

akcentuje  Mikulášek  některé  obrazy,  jejichž  význam svým režijním uchopení  zdůrazňuje.

Herectví v Europeaně je pro Mikuláškovy inscenace spíše netypicky civilní a to především v

textových  částech.  V  beztextových  pasážích  se  herci  uchylují  k  Mikuláškově  oblíbené

stylizaci a grotesknosti. Herecké osazenstvo tu funguje jak komplexně jako jedna osmihlavá

postava, tak také individuálně. Podobně tomu bylo i při tvorbě inscenace, kdy herci dostávali

od  režiséra  impulsy,  které  sami  dotvářeli  a  Mikulášek  je  následně korigoval  a  dával  jim

celkový tvar. Improvizace a tvorba etud je vždycky jednodušší ve stmeleném kolektivu a pro

herce,  kteří  přišli  z  různých souborů a  viděli  se  na jevišti  někteří  i  poprvé,  bylo  hledání

společného jazyka významnou součástí tvorby inscenace. Jedním z prvků společného jazyka

mohla však být právě i předchozí spolupráce jednotlivých herců s Janem Mikuláškem.

Herci  a herečky –  Dita  Kaplanová,  Zuzana  Ščerbová,  Marie  Jansová,  Ondřej

Mikulášek,  Václav Vašák,  Jiří Vyorálek,  Jan  Hájek  a Jiří  Kniha,  představují  prazvláštní
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rtuťovitou  hmotu,  která  se  buďto  rozstříkne  na  anonymní  individuality,  anebo se  vzápětí

shlukne  do jediné  masy těl,  která zuřivě  křepčí  či  masturbuje.  Charakterizovat  jednotlivé

výkony by bylo zavádějící, jejich fascinující síla spočívá právě v oné společné proměnlivosti.
17

Inscenace je zpravidla silnější v kolektivních pasážích. První polovina pak vrcholí společným

šíleným  tancem  za  zvuku  předehry  k  opeře  Richarda  Wagnera  Tanhäuser,  kdy  se  herci

částečně svléknout a rituálně a hystericky společně tančí za doprovodu Hitlerova oblíbence.

Když už to vypadá, že bychom u některých herců mohli najít převtělení do postavy s

určitými charakterovými rysy, Mikulášek nás rychle vyvádí z omylu. Své herce „napasovává“

do jednotlivých obrazů a to, že je jejich jednání v rozporu s jejich předchozím jednání, nás jen

utvrzuje  v  domněnce,  že  herci  jsou  v  tuto  chvíli  opravdu  jen  nástrojem ke  zdivadelnění

původního textu a v posílení jeho původních významů. Jan Hájek sice osahává jednu ze svých

kolegyň, když má však demonstrovat sexuální polohy v přednášce o sexuálním životě ve 20.

století, netváří se nikterak nadšeně. Marie Jansová působí jako neduživé pískle, které snad ani

nehodlá promluvit, bez zábran však společně s ostatními masturbuje uprostřed záplavy knih.

Ondřej Mikulášek otevírá inscenaci velmi vtipnou etudou, při níž však stále udržuje hlubší a

vážnější podtext, možná i právě vzhledem ke svému věku, kdy je jasné, že z oné doby, o které

inscenace pojednává, zažil nejvíce právě on.

Herci během „konference“ často odbíhají na záchod či kouřit, nepřítomně se dloubou v

nose  a  usínají.  Jako  by  jim  někdo  místo  shrnutí  dějin  20.  století  předhazoval  recept  na

šunkafleky.  Na jednu stranu ignoranti, kteří přednáší o něčem, co jako by šlo těžce mimo ně,

na druhou stranu se značnou teatrálností prožívají zpěv protestsongů, svíjejí se v hysterické

křeči  a  každou  chvíli  vzlykají.  Jako by to  ale  byla  jen  ilustrace  naučeného  textu,  těchto

bezcharakterních „panáků“ se nic z hrůz 20. století nedotýká. Trošku jako kdyby se na jevišti

objevovali  loutky,  u  nichž  nepočítáme  s  předchozím  životním  vývojem  a  s  jakýmikoliv

vazbami k textové realitě a možností vlastního prožívání.

Herci mezi sebou nejsou v žádném vztahu, zprvu na sebe ani nereagují, až postupně se

dostávají do hlubší interakce.  Společný hysterický pláč nad vzpomínkami na hrůzy války,

společná obsese knihami. Dost často působí jako jakési karikatury, ve kterých se odráží obraz

17ERML, Richard. Europeana - smích z pekla (kdyby existovalo). Divadelní noviny 20, č. 13, s. 6.
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společnosti. Diváci sice herce pobaveně a se zájmem pozorují, postavit se mezi ně na jeviště

by ale asi chtěl málokdo. Bezduchá skupina průvodců moderními dějinami.

Po  herecké  stránce  je  výraznější  především  mužská  část  hereckého  obsazení.

Především herci Jiří Vyorálek a Jan Hájek jako by nejlépe věděli, jak s jednotlivými obrazy

naložit. Groteskní i přepjaté situace se jim daří vytvořit, aniž by je příliš viditelně hráli. Ve

scéně, kde Jiří Kniha popisuje sexuální vývoj v průběhu dvacátého století, by se mohlo zdát,

že ústředním komický prvkem bude dvojice zhnusených demonstrantů sexuálních poloh. Ve

skutečnosti  je  to  ale  především Kniha,  kdo dělá  z  pasáže  onu trapně  zábavnou scénu.  S

uhlazenými vlásky a brýlemi na nose jako úředníček popisuje sexuální praktiky ve filmech i

mimo něj, zároveň je však na něm znát, jak si pozorování souložícího páru nadmíru užívá.

Nakonec  mu  ono  voyerství  nestačí,  figuranta  vystřídá  a  bez  mrknutí  oka  kopuluje  s

figurantkou sám. 

Dita Kaplanová rozehrává sice poměrně hezkou akci v pasáži o nepříznivém působení

bojových plynů na ženy, které je ve zbrojovkách vyráběli, přesto nepůsobí natolik přirozeně,

jak  by  mohla,  a  z  herecké  akce  čiší  jasné  režisérovo  vedení.  Marie  Jansová  je  poměrně

působivá do chvíle, než začne mluvit. Její mluvený projev jako by najednou nekorespondoval

s projevem vizuálním a tělesným.

Mikulášek  servíruje  svou  inscenaci  po  malých  dávkách,  smutek,  který  inscenací

prostupuje je patrný především ve druhé polovině, kdy inscenace graduje. Režisér přejímá

autorskou  výpověď  od  Ouředníka  a  pokouší  se  o  její  převedení  do  divadelní  polohy  a

divadelního jazyka. Pomocí obrazů a fyzické manifestace posiluje původní význam některých

částí textu. Režisér tak znovu potvrzuje svou zálibu ve vizuálních metaforách a neverbálních

prostředcích a taky v uchopení  textu jako zdroje inspirace,  nikoli  jeho pretextu k tradiční

dramatizaci.  Své sehrála i spolupráce osvědčeného týmu Mikulášek – Viceníková – Cpin.

Inscenátoři nechali diváka pohlédnout na dějiny 20. století nejen skrze zlomové okamžiky, ale

také skrze nálady, které společně s herci vytvořili. Inscenace nepřináší nové významy, což ve

finále  ani  není  potřeba.  Skrze  jednotlivé  obrazy se  Mikulášek  snaží  původní  Ouředníkův

výklad pouze zdůraznit a pohrát si s ním pomocí vizualizace a přenesení na jeviště.
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Odosobnění, vyprázdněnost, mechanizaci a sjednocené herecké gesto využívá režisér

jako formu práce s inscenací, čímž do formy přenáší i charakter 20. století, jehož výpovědí je

inscenace i původní text. Přiděluje tak inscenaci stejný charakter, jež mělo mnoho událostí

(včetně samotného zabíjení), které byly pro 20. století klíčové. 

Mikulášek vybrané části textu zčásti popisuje a zčásti i komentuje, většina obrazů je

však na původním textu plně závislá. Oproti  předloze se Mikulášek ve svém díle snažil o

jistou gradaci, kdy inscenace postupně dostává vážnější tón
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 4.Závěr

Obě výše zkoumané inscenace jsou si  ve svých složkách v základu vždy podobné, a

přesto se zásadně liší. Oba původní texty vyžadovaly divadelní přepis, ke kterému však došlo

vlastně jen v inscenaci Trapná muka a to stále ne ve smyslu čistého přepisu prozaického textu

na  text  dramatický.  Režisér  a  dramatizátor  vybral  konkrétní  povídky,  které  ho  tematicky

zajímaly a které se rozhodl do inscenace použít, jednotlivé povídky seškrtal, některé pasáže

přepsal  na  monology  či  dialogy  a  vytvořil  text  skládající  se  z  několika  kratičkých

minipovídek. Ve většině případů zanechal postavu vypravěče, čímž popírá čistý přepis prózy

na divadelní hru. V dramatizaci Europeany šlo vůbec jen o poskládání pasáží textů a toto

skládání neevokuje nějakou hlubší myšlenkovou kompozici, tak jak tomu bylo například u

Korespondence V+W. Řazení pasáží za sebe se nikterak neposouvá od Ouředníkova textu, na

dramatizaci je pak tedy nejzajímavější  výběr témat a případné opakování leitmotivů,  které

jsou však patrné i v předloze.

Mikuláškovy typické režijní prvky, jsou zřetelné v obou inscenacích,  v každé však trochu

jiné. Trapná muka kladou výraznější důraz na vizuální složku než Europeana,  více se zde

pracuje se stylizovaností  a imaginací,  o mnoho méně zase se zvukovou složkou. Zatímco

trapná muka vykazují v režijním i hereckém pojetí osobní zaujetí a angažovanost tématem,

Europeana udržuje až manifestačně nezaujatý, skoro povrchní charakter, do kterého vstupují

emoce  častěji  až  ve  druhé  polovině.  Tyto  emoce  jsou  především  hysterické,  vyšinuté  a

nezvládnuté, což kontrastuje s celkovou nezaujatým tónem inscenace.

V  obou  inscenacích  si  režisér  pohrává  s  rytmem.  Trapná  muka  jsou  rozvolněná,

opatrná,  režisér pracuje s časem jako s jedním z hlavních motivů textu.  Tempo i hlasitost

často  gradují,  aby se  pak náhle  zastavili  a  začali  opět  zvolna.  Europeana je  více  ostrá  a

razantní, také ale kontrastní ve zvuku a tichu.

Postavy v obou inscenacích nemají jasné kontury a často ani identitu, což se v inscenacích

projevuje jakýmsi kolektivním herectvím, jehož míra a charakter se však různí. Toto pojetí a

herectví  postav  souvisí  s fabulačním  charakterem  předlohy,  respektive  s jeho  absencí:  u

Čapka  jsou  příběhy  sice  jen  krátké,  výsekové  a  náznakové,  jejichž  existenci  podmiňuje

nějakou měrou individualizovaná postava. Europeana je nefabulační útvar, nemá příběh, jedná

se jen o komentář, kde herci nejsou představitelé živých bytostí, ale pouze nositeli komentáře.

V Trapných mukách má každý herec několik svých malých prostorů k výraznější herecké
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akci,  prostor je však natolik  malý,  že neumožňuje rozvinutí  psychologie  postav,  o což se

nicméně  nijak  více  nepokoušel  ani  Karel  Čapek  ve  svých  povídkách.  Dikce  herců  je

zdeformovaná a přehnaná, práce s tělem často loutkovitá, zpomalená nebo naopak zrychlená.

Herci  fungují  jako jedno velké těleso,  ze kterého občas vystoupí  nějaký sólista.  Zvukově

inscenace  občas  vzdáleně  připomíná  jakýsi  voiceband,  kde  si  herci  pohrávají  se  zvuky,

hlasitostí, dynamikou.

Celkové vyznění  Mikuláškovy režijní  práce na těchto dvou inscenacích poukazuje na

fakt,  že  Mikulášek  čím dál  raději  pracuje  s  nedramatickými  texty,  které  mu  dávají  větší

prostor,  jak  s  nimi  naložit.  Většina  těchto  textů  (včetně  výše  sledovaných)  se  na  jevišti

objevila  poprvé,  režisér  a  divák  tak  nejsou  spoutáni  konvencemi,  které  se  u  často

inscenovaných  dramatických  textů  občas  objevují.  Aby  se  tomuto  problému  Mikulášek

vyhnul úplně, vybírá si texty nejen nedramatické, ale zároveň velmi atypické a pro divadlo

zdánlivě nepoužitelné. Přesto ho více než hledání nových významů zajímá práce s textem,

jeho vyjádření pomocí režijních a především vizuálních prostředků.
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