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Žvanění
nahrazuje řeč
Žebrácká opera je jedinou hrou Václava Havla,
kterou napsal na cizí námět. A psala se mu
skvěle, podle jeho slov. Předlohou mu byla stejnojmenná hra anglického dramatika a básníka
18. století Johna Gaye. Hru si od něj objednali
Jan Kačer a Jaroslav Vostrý z pražského
Činoherního klubu. Normalizace Havla zakázala
a k inscenaci ve zmíněném divadle došlo až po
listopadu, v roce 1990, v režii Jiřího Menzla,
který o rok později natočil i filmovou verzi.
Havel napsal Žebráckou operu roku 1972
a věnoval ji svému příteli Andreji Krobovi a jeho
Divadlu na tahu. Od nich se také dočkal prvního
(a na 15 let jediného) veřejného uvedení o tři
roky později v sále hospody U Čelikovských
v Horních Počernicích. Čtyři stovky přátel v hledišti se představením výborně bavily, policejní
běsnění následovalo (viz faksimile dopisu Václava Havla Alfrédu Radokovi).
Jako v každé Havlově hře i v Žebrácké opeře
je jazyk určujícím hráčem, potvrzujícím nebo
devalvujícím identitu postav. Napětí tady vzniká
mezi „nízkým světem“ a „vysokým jazykem“.
Defilují tu cyničtí obraceči práva, pořádku
a morálky i morálně integrovaní zloději v rukavičkách a kurtizány čtoucí si Descarta. Jsou
nejen komičtí, ale nesou další havlovské téma –
ztrátu identity: „Nakonec už nikdo neví, pro kterou organizaci vlastně pracuje, kam patří, kým
vlastně je.“ A v důsledku této absurdní logiky se
jako jediná integrovaná osoba jeví zloděj Filch,
který volí raději poctivou práci, než by „kradl
pod ochranou policie“ a zradil tak podsvětí.
Havlova Žebrácká opera je o moci slov,
o moci jazyka. Zločinci v ní nemají nabité bou-

chačky, ale ústa nabitá slovy. A používají je tak
obratně, že dokáží ze svého amorálního jednání
udělat přednost, ne-li ctnost, a tím se morální
odpovědnosti zbavit a zachovat si čisté svědomí. Své protivníky a konfliktní situace zdolávají výmluvností, schopností argumentovat
a artikulovat „problém“ podle potřeby, účelu
i ohrožení. Potřebují hodně slov, lakonické sentence, které proslavily nemálo skvělých obránců
zákona či proklatých zločinců, by tu
nefungovaly. Napětí nevzniká z nebezpečných
situací, kdy na řeč nezbývá čas, ale z věcného
vybudování argumentů pro a proti, z jakési
dialektiky obvinění a obhajoby jednání. Každá
promluva „dodržuje logiku eseje“. Jazyk má svůj
rytmus, jenž stojí a padá s každým slovem,
které se vypustí nebo přidá. Orchestrace všech
rytmů, i protichůdných, pak vytváří partituru
jakési názorové symfonie: lidé spolu nemluví, ale
mají k sobě proslovy, přednášky. Slovem je třeba
udolat, přesvědčit, vymluvit až do mrtě všechna
pro a proti, dovést je až ad absurdum. De facto
jsou všechny postavy typem jakéhosi teoretického intelektuálního zločince, jenž se ze všech
svých provinění prostě „vykecá“.
U Havla mluví podsvětí jazykem kultivovaným, „vysokým“, čímž dosahuje autor komediálního účinku. Dnes mluví jazykem „nízkým“
naopak ti nejvýše společensky postavení. Populisticky se přibližují „lidu“, těm nejnižším, získávají jejich sympatie a vytvářejí v nich iluzi, že
jsou jedněmi z nich. Dnes funguje zcela převrácený princip, ale v důsledku vypovídá o tomtéž.
Slova mají moc. Slova moc neztratila.
(kž)

Žebrácká opera (The Beggars Opera, 1728) anglického básníka
a dramatika Johna Gaye (1685–1732) byla první tzv. ballad operou, která
parodovala řadu dobových divadelních konvencí, především populární
italskou operu a commedii dell’arte. V Gayově Žebrácké opeře se
v rolích protagonistů neobjevili aristokracie a gentlemani, jak bylo
dobovým zvykem, ale londýnská spodina, která autorovi umožnila
satiricky komentovat politickou scénu a karikovat tehdejšího premiéra
Roberta Walpola. Prvního uvedení hry se ujala společnost Johna Riche
(po odmítnutí hry divadlem Drury Lane). Po premiéře 29. ledna 1728
v divadle na Lincoln’s Inn Fields následovalo bez přerušení 64 repríz.
V roce 1920 obnovilo Žebráckou operu londýnské divadlo Lyric Theatre
in Hammersmith a inscenace dosáhla fenomenálních 1463 repríz.

... Prapůvodní Žebrácká opera Johna Gaye byla
parodií na soudobou operu, kde autor dosahoval
zřejmě skvělého napětí a kouzla tím, že žebráci,
prostitutky a zloději z tehdejšího Londýna byli
přeneseni na velkooperní jeviště, vyhrazené velkému světu pánů. Z tohoto napětí se zrodila
i myšlenka, že není rozdílu mezi kapsářem bez
rukaviček a zlodějem v rukavičkách, myšlenka,
kterou pak rozvinul (a ovšem – jako vždy – velice
zideologizoval) ve své verzi Brecht.
... Brecht byl suchopárný ideolog – a proto
oživoval zvenku – celý ten sugestivní hudební
svět transponovaných pouťových popěvků
atd. – To vše má oživit, zlidštit, zpoetizovat,
zatraktivnět, zbulvarizovat ideologické schéma.
A tak dochází k paradoxu: nejvíc se nám líbí to,
co marxistický analytik Brecht nejvíc odsuzuje:
poezie podsvětí, z marxistického hlediska zcela
odsouzeníhodný fenomén měšťáckým světem
zdeformované a sobě odcizené lidovosti. Teoreticky odsuzuje Brecht sentiment jménem skutečného citu jako cit pokleslý, měšťákem
devastovaný, prakticky ale staví celou působivost hry právě na tomto odsouzeném sentimentu. Možná jsem zaujatý a pravděpodobně
to neříkám přesně, ale mne na tom rozčiluje ta
německy profesorská sentimentalita, cítím
v tom jakousi úřednickou představu o humoru,
o dobrodružství, o poezii. Brecht je tak trochu
podvodník: bojuje proti měšťáctví a zároveň se
mu nestydatě podbízí, není náhoda, že jeho
Žebranda je dodnes repertoárovým pilířem
všech šosácky-provinciálních německých divadel – a že zároveň tak konvenuje i německému
levičáctví, s jeho tradičně fašizujícím zaměře-

ním, stádností, vnitřní sterilitou: Velká Idea,
které je třeba oddaně sloužit, ztělesněná nějakým tím Vůdcem, dekorovaná sentimentalitou –
jako náhražkou skutečného citu. Snad jsem
krutý, ale cítím jakousi nitku, která vede až k těm
esesáckým houslovým koncertům.
Napětí, které před dvěma sty lety u Gaye
vznikalo tím, že vznešenou árii zpíval otrhaný
zloděj, zde by mělo být nahrazeno napětím mezi
„kapsářskou realitou“ a státnickými proslovy, do
nichž je transponována. Žijeme ve světě, v němž
každý nesmysl má vědeckou podobu a v němž
žvanění nahrazuje řeč. V tom tedy, jak jsem už
řekl, vidím opernost dnešního světa. (...)
(Úryvky z dopisu Václava Havla Alfrédu
Radokovi, 3. 7. 1975, archiv Davida Radoka)

Za finanční podporu vřelý dík
panu Vladimíru Novotnému,
panu Davidovi J. Bouck a panu
Janu Rapalovi.

Tvůrci
David Radok
Režisér. V roce 1968 po sověstské invazi emigroval s rodinou do Švédska, kde měl jeho otec
Alfréd Radok domluvenu režii. Roku 1980 debutoval Menottiho inscenací Medium na scéně
Göteborské opery, kde později nastudoval řadu
oper, hostoval též v Královském divadle
v Kodani, ve Stockholmu, Oslu, Helsinkách.
Počátkem devadesátých let se vrátil do Česko-slovenska. Ve Stavovském divadle inscenoval
Mozartovy opery Don Giovanni a Kouzelná
flétna, v Národním divadle režíroval roku 2000
operu Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth
Mcenského újezdu a o rok později v koprodukci
s Operou Göteborg Vojcka (Wozzecka) Albana
Berga. V roce 2003 dostal Cenu Ministerstva
kultury za přínos v oblasti divadla. V Divadle
Archa inscenoval roku 2008 tehdy nejnovější
hru Václava Havla Odcházení. Několik úspěšných oper režíroval v Národním divadle Brno.
Je autorem libreta opery Monument skladatele
Marka Ivanoviče, která vznikla na objednávku
NdB a bude poprvé uvedena v sezoně 2019/20.

Zuzana Ježková
Scénografka a kostýmní výtvarnice. Absolvovala
obor scénografie na Divadelní fakultě AMU
v Praze a studium si rozšířila o stáže ve Francii –
L’Opéra Bastille Paris a ve Velké Británii –
The Nottingham Trent University. S Davidem
Radokem poprvé spolupracovala na návrzích
kostýmů hry Václava Havla Odcházení (2008,
Divadlo Archa) a pokračovala na inscenacích
Jak se vám líbí (2011, Otáčivé hlediště Český
Krumlov) a Troilus a Kressida Williama Shakespeara (2012, Nd Praha). Následovaly opery:
Věc Makropulos Leoše Janáčka (2014, GöteborgsOperan / Nd Brno), Modrovousův hrad
Bély Bartóka a Očekávání Arnolda Schönberga
(2016, GöteborgsOperan / Nd Brno), Arsilda
Antonia Vivaldiho (2017, koprodukce Collegia
1704 a operních scén ve Versailles, Caen, Lille
a v Bratislavě), Tři fragmenty z Julietty Bohuslava Martinů a Lidský hlas Francise Poulenca
(2019, GöteborgsOperan / Nd Brno). Právě připravuje kostýmy pro operu Monument hudeb-

ního skladatele Marka Ivanoviče, k níž napsal
libreto David Radok a v r. 2020 ji bude režírovat
v Nd Brno. Zuzana Ježková pracuje také na filmových projektech a od roku 2006 je členkou
týmu, který realizuje rozsáhlý teatrologický projekt interaktivních rekonstrukcí přelomových
českých divadelních inscenací 20. století.

Andrea Miltner
Britská tanečnice a choreografka českého
původu vystudovala v Londýně klasický
i moderní tanec a do Prahy přišla za souborem
baletu Národního divadla. Její taneční sólové
představení Tanec magnetické balerínky bylo
úspěšně uvedeno na festivalech po celé Evropě
a její sólový projekt Fractured se účastnil zahraničních festivalů v Polsku, v Německu
a v Holandsku. Její poslední sólo Tranzmutace
získalo evropský Move-Award quality label.
Zájem o barokní estetiku ji přivedl ke spolupráci
na rekonstrukci barokních oper a k vlastním projektům, například: Barokní tělo odhaleno, Pentimento a Vertikální horizontála. Tančila
v barokních operách v Národním divadle
v Praze, v barokním divadle v Českém Krumlově,
na festivalech v Německu, Slovinsku a Maďarsku. Spolupracuje se soubory barokní hudby
jako režisérka, choreografka a tanečnice.
S Collegiem 1704 vytvořila choreografii k filmu
Orfeo ed Euridice (Gluck) s Bejunem Mehtou
a v roce 2017 pro operu Arsilda v režii Davida
Radoka. Loni účinkovala v Soulu a letos na jaře
v Brooklyn Academy of Music v New Yorku s Les
Arts Florrissants v inscenaci Rameau – Maître
à danser. V létě režírovala pro orchestr Musica
Florea barokní operu Praga Nascente da Libussa e Primisla.

Jan Beneš
Světelný designér, choreograf a tanečník.
Absolvoval konzervatoř Duncan Centre v Praze
a Laban Centre v Londýně. Svou kariéru začal
jako technik a tanečník s mezinárodní taneční
skupinou DEJA DONNE pod vedením Lenky
Flory a Simoneho Sandroniho. Jako světelný
designér spolupracoval například s následujícími soubory a tvůrci: NANOHACH (CZ), Mamacallas (FR/CZ), Scottish Dance Theatre (UK),

Adriatik uvádí (CZ), divadlo Alfred ve dvoře (CZ),
Sumako Koseki (JPN/FR), Cristina Maldonado
(MEX), Simone Sandroni (IT), Karen Foss (NOR),
Iona Mona Popovici (ROM), Vojta Švejda (CZ),
Barbora Látalová (CZ). Od roku 2005 organizuje
hitparádu pohybového divadla Domácí úkoly
z pilnosti. S režisérem Michalem Dočekalem
spolupracoval jako světelný designér na inscenaci Andělé v Americe.

HERCI
Martin Donutil
Vystudoval hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Absolvoval rolemi v inscenaci
Schnitzlerova Reje (2011). Od sezony 2011/12 byl
členem souboru brněnského Divadla Husa na
provázku, kam jej přivedl tehdejší umělecký šéf
divadla Vladimír Morávek. S ním spolupracoval
například na inscenacích Shafferova Amadea či
Uhdeho a Štědroňova Leoše. Setkal se například
i s Janem Mikuláškem (Doktor Faustus, Višňový
sad) a v posledních letech s Michalem Dočekalem (Massiniho Dynastie /Lehman Brothers/,
hlavní role v adaptaci Kafkovy Ameriky). Vedle
práce v divadle účinkuje i v televizi a filmu,
hlavní roli ztvárnil například v seriálu Četníci
z Luhačovic. Nyní je v angažmá v Městských
divadlech pražských.

Eva Salzmannová
Po skončení studií herectví na DAMU působila
v Divadle Na okraji (Rubín). V sezoně 1990/91
byla členkou Činohry Národního divadla, poté
smíchovského Divadla Labyrint, Divadla Na
zábradlí a hostovala ve Vinohradském divadle.
V roce 1994 se vrátila do Národního divadla, kde
zůstala (s řadou úspěchů na kontě) až do roku
2018, kdy přešla do Městských divadel pražských. Za monodrama Jasno lepo podstín
zhyna, uváděné v režii Viktorie Čermákové
v pražské MeetFactory, byla nominována na
Cenu Thálie 2017. Je docentkou herectví na
DAMU.

Hanuš Bor
První herecké zkušenosti získal na přelomu
50. a 60. let jako dětská filmová hvězda. Vedle
účinkování ve filmu se věnoval i dabingu, zpěvu
a v dětských rolích se představil na několika
pražských divadelních scénách včetně Městských divadel pražských. Vystudoval herectví na
DAMU a poté přijal nabídku angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy. V 90. letech působil
několik let v Divadle Labyrint a po jeho zrušení
prošel jako nezávislý umělec několika pražskými
scénami. V současné době vystupuje na jevištích Městských divadel pražských, spolupracuje
s televizí i rozhlasem.

Jan Vlasák
Po absolutoriu herectví na JAMU získal
angažmá ve Slováckém divadle v Uherském
Hradišti. Odtud přešel do Ostravy, kde strávil
čtyři sezony v Divadle Petra Bezruče a další léta
ve Státním divadle. Právě zde se setkal se
spoustou výrazných rolí (Hamlet, Rváč, Cyrano
z Bergeracu) a také s režisérem Janem Kačerem. S ním odešel do pražského Divadla
E. F. Buriana, ale již po roce zamířil za svým oblíbeným pedagogem z JAMU režisérem Aloisem
Hajdou do Státního divadla v Brně. V roce 1984
se vrátil do Prahy, do Realistického divadla.
V roce 1990 dostal nabídku do Národního divadla (titulní role v Pekaři Janu Marhoulovi, Willy
Loman ve Smrti obchodního cestujícího). Po
deseti letech odešel do divadla Rokoko a za čas
na volnou nohu. Hostuje v různých divadlech
(Divadlo pod Palmovkou, Švandovo divadlo,
Divadlo v Řeznické) a diváci jej znají též z televize, filmu, rozhlasu i dabingu.

Tereza Marečková
V rodném Brně vystudovala na konzervatoři hru
na housle u prof. MgA. Františka Novotného.
Během studia posbírala několik ocenění jak na
národních, tak i na mezinárodních soutěžích. Od
roku 2013 byla v angažmá v Divadle Husa na
provázku, kde hrála role jako Vítězslava Kaprálová (Vitka, získala za ni Cenu Divadelních novin
v kategorii Herecký výkon sezony bez ohledu na
žánry), Alma Mahler (Alma. Amoroso presto)

nebo Andula (Lásky jedné plavovlásky). Mimo
hraní se věnuje skládání scénické hudby (Ubu
králem: Svoboda!, Žltým včelám žlté slzy, …). Od
jara 2019 je členkou souboru Městských divadel
pražských. Hraje v Romeovi a Julii v režii Michala
Dočekala, se kterým v Brně spolupracovala na
oceňované inscenaci Dynastie /Lehman Brothers/ a v Opeře Národního divadla na Sternenhochovi Ivana Achera.

Dana Batulková
K divadlu ji přivedl zájem o poezii. Na DAMU
absolvovala rolí Jill ve hře I motýli jsou volní.
Poté prošla scénami v Kladně a Mladé Boleslavi.
Od roku 1983 spolupracovala s Volným spojením režisérů na různých divadelních projektech,
především v Divadle v Řeznické. Odtud vedla její
cesta do divadla Komedie, kde zažila pět šťastných tvůrčích let pod vedením režisérů Jana
Nebeského a Michala Dočekala. Po Dočekalově
odchodu do Národního divadla hrála pod vedením Zdenka Potužila a poté Tomáše Svobody
v divadle Rokoko a zároveň hostovala na dalších
scénách. Dnes je členkou souboru Městských
divadel pražských, pravidelně se objevuje ve
filmu i v televizi.

Zuzana Stavná
Vystudovala hereckou konzervatoř v Košicích
a činoherní herectví na DAMU (2007). Během
studia spolupracovala s režijním duem SKUTR
na inscenaci Plyš v Divadle Na zábradlí. V Divadle Archa následovaly Plačky a Joke Killers.
V témže divadle účinkovala i v Havlově Odcházení v režii Davida Radoka a dále ve dvou inscenacích Jiřího Havelky Exit 89 a Zde jsem
člověkem. S režisérem Radokem se znovu
setkala na otáčivém hledišti v Českém Krumlově
v roli Rosalindy v Shakespearově komedii Jak se
vám líbí. Během angažmá v Činoherním klubu
hrála v inscenacích Před západem slunce, Živnost paní Warrenové a Svatba pozdního léta
v režii Ladislava Smočka. Momentálně je na
volné noze, hostuje na Nové scéně, v Divadle
Minor, Divadle Kalich, Studiu DVA a často spolupracuje na pohybových představeních Adély
Stodolové-Laštovkové ve Venuši ve Švehlovce.
Hrála ve filmech Krásno, Zakázané uvolnění
(2014) a Já, Olga Hepnarová (2015).

Milan Kačmarčík
Vystudoval ostravskou konzervatoř, už za studií
hostoval v Divadle Petra Bezruče a dostal
nabídku angažmá do Národního divadla moravskoslezského. Po vojenské základní službě odešel k Bezručům za režisérem Josefem Janíkem,
ale po roce a půl se znovu vrátil do NDM. V Ostravě se seznámil se svou budoucí ženou Apolenou Veldovou (společně si poprvé zahráli
v inscenaci Chuť medu). Od roku 2002 oba odešli do pražského Švandova divadla. Milan Kačmarčík zůstal v angažmá do roku 2010. První rolí
byl Jean-Pierre Roch v Čase katů, dalšími Vojcek, Arbenin v Maškarádě či Islajev v Měsíci na
vsi. Průběžně hostoval v Městském divadle
v Mostě, Mladé Boleslavi, v Jihočeském divadle
v Českých Budějovicích, ve Strašnickém divadle
či Na Fidlovačce. V Městských divadlech pražských se poprvé objevil v režii Pavla Kheka
v Markétě Lazarové.

Filip Březina
Již jako student DAMU hrál v divadle DISK
například v inscenacích Žranice či Běsi. Poté
spolupracoval s Divadlem Petra Bezruče,
Národním divadlem moravskoslezským,
Divadlem pod Palmovkou, A studiem Rubín
nebo Divadlem Spektákl. Před filmovou
kamerou se objevil v tragikomedii Vybíjená,
kterou režisér Petr Nikolaev natočil podle knihy
Michala Viewegha. Svou první hlavní roli dostal
v romantickém dramatu Zlatý podraz. Objevil se
v Zahradnictví Jana Hřebejka a Petra
Jarchovského. Zahrál si také v seriálech.
S režisérem Michalem Dočekalem
spolupracoval na inscenaci Andělé v Americe.

Petra Tenorová
Vystudovala herectví na Janáčkově konzervatoři
v Ostravě a už během studií hostovala v Národním divadle moravskoslezském. V roce 2009
nastoupila do svého prvního angažmá ve
Východočeském divadle v Pardubicích, kde
setrvala šest let a odehrála tu více než dvě
desítky rolí (mj. Konstance v Amadeovi, Eržiku
v Baladě pro banditu, Markétu Lazarovou ad.).
Po roční zkušenosti v Městském divadle Kladno
odešla v roce 2016 do souboru Městských diva-
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melodramu. V minulosti spolupracovala se skupinami MIME PRAGUE a Tichá opera, v současnosti to jsou například Cirkus Sakra, Teatro
Comico a Opera studio Praha. Je zakládající
členkou pantomimické skupiny Kozel ve
fraku a česko-francouzského kabaretního
dua Cabarécie.

Markéta Jandová
Tanečnice a studentka choreografie doktorského programu na HAMU. Tvoří vlastní autorské projekty, stejně tak spolupracuje s mnoha
choreografy a režiséry (Sláva Daubnerová,
Andrea Miltner, Martina Hajdyla Lacová, David
Radok a další). Její pozornost se také soustřeďuje na žánr dance for camera. V poslední době
navázala jako choreografka spolupráci s oděvní
designérkou Liběnou Rochovou.

VÁCLAV HAVEL
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Čtvrtá premiéra sezony 2019/20.
Program k inscenaci vydávají Městská divadla pražská.
Ředitel Daniel Přibyl.
Umělecký šéf Michal Dočekal.
Zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.
Program připravila Kristina Žantovská.
Grafická úprava Riana Šťáhlavská.
Poděkování:
Stanislavu Hrdličkovi, Luboši Hlaváčkovi, Jaroslavu Anftovi,
Jaroslavu Apltovi, Radomilu Mrklasovi a společnosti Eclipse.

