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Obecně o lidském krachu

Zemřel kytarista
Jiří Jirmal,
bylo mu 95 let

Michal Dočekal nastudoval
v Městských divadlech
pražských drama Arthura
Millera Smrt obchodního
cestujícího. Inscenace je po
odchodu z Národního divadla
i návratem Miroslava
Donutila na pražské jeviště.
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iller svou slavnou hru
napsal už v roce 1949,
ale toto sociálněkritické
drama nemá v Česku bůhvíjakou
inscenační tradici, naposledy ho
v Praze uvedl Viktor Polesný
v Rokoku s Janem Vlasákem, za
posledních třicet let se ale více hrála v regionech. Nové uvedení se
jeví jako velmi dobrý dramaturgický tah, byť hra zasazená do reálií
poválečné Ameriky má téma, které může rezonovat; někdy s menší,
někdy s větší silou. Společnost,
která jede na výkon a úspěch a někdy až tragikomicky deformuje jedince, není nic, co by současníci
neznali. A to i přesto, že v naší realitě existuje přece jen pár sociálních pojistek, než aby člověk skončil jako nepoužitelný odpad, který
bude mít větší hodnotu po smrti.
Ale až tak oslnivými úspěchy se
v tomto směru společnost sedmdesát let od napsaní hry vykázat nemůže. Příznačné ovšem je, že třeba v 90. letech, v době plného
nadšení z kapitalismu, hru v Národním divadle režíroval Jan Kačer a že se tehdy jevila jako mrtvý,
místy až schematický text.
Michal Dočekal s dramaturgyní
Simonou Petrů Millerovu hru poměrně dost zkrátil a vyřezal, hraje
se dvě hodiny bez pauzy. Americké reálie i dobový nátěr eliminoval, spíš se snažil o obecnější studii lidského krachu. Soustředil se
na postupující degradaci hlavního
hrdiny, cesťáka Willyho Lomana
(Miroslav Donutil) a na rozpad
jeho rodiny. Ten ještě vyostřuje až
k bitvě o to, kdo dokáže víc zranit.
Problémem je, že se z takového
pojetí částečně vytrácí to, na čem
Miller svou hru postavil – a to je
obraz společnosti nebo chcete-li
systému, který dokáže lidi zahánět
do kouta a sebrat jim sebeúctu.
S tím také padají pod stůl i některé
tragikomické, groteskní detaily.
Do jisté míry toto pojetí ubírá
z psychologie postavy, trochu se
ztrácí příčina Willyho permanentního předstírání a lhaní si do vlastní kapsy, rozmlžuje se to, co jej
drtí. A to včetně poslední scény,

Láska a podpora. Linda (Zuzana Kronerová) svého muže Willyho, který zcela postrádá empatii (Miroslav Donutil), bezvýhradně hájí a podporuje.

v níž se dozvídáme, že jeho sebevražda byla další fiasko. Na jeho
pohřeb nikdo nepřišel, tato dost
drsná zpráva, že ani smrt nic nezměnila, se také vytratila. Místo
toho zůstává jen krátký epilog
v podobě lapidárního sdělení nad
hrobem, který pronáší čerstvá vdova Linda (Zuzana Kronerová).
Až na dno k obludné trapnosti
Nemyslím, že by Miroslav Donutil postavě nedal přesvědčivost či
uvěřitelnou emoci, i přesto, že
kvůli řadě škrtů nemůže svůj
krach plně pojmenovat a působí
hodně nesympaticky, má silná
místa. A kdyby se ještě vzdal puzení jít divákům vstříc, byl by
jeho výkon ještě lepší. Postava
Willyho, oč víc postrádá empatii
ke svému okolí, o to méně žije
v realitě, živí se iluzí, svou představou úspěchu, který nikdy neměl, nebude mít a s největší pravděpodobností ho nebudou mít ani
jeho synové.
Donutilův Willy chce vystupovat sebejistě a s úsměvem, jak si
přečetl v příručkách o podnikání,
ale nakonec skoro pokaždé prožije jen další směšné fiasko. A už se

ani nesnaží předstírat svou hru na
úspěch, bortí se a šourá se skoro
zlým, nenávistným výrazem. Své
city vůči rodině, zejména synům
neumí vyjádřit, je tím doslova paralyzovaný a to ho žene do dalších
zoufalých výpadů. Tak končí scéna v restauraci, kde umanutě
a s hysterickou agresí útočí na své
syny Happyho (Martin Donutil),
a zejména Biffa (Viktor Dvořák).
K nejsilnějším momentům, kdy
se vyjevuje Willyho absolutní rozklad, je pak scéna před závěrem
– Biff se po vypjaté hádce a totální destrukci vrhá tátovi do náruče,
ten ho skoro znechuceně odrazí se
slovy: „Co děláš?“ Otevřeně projevit cit nedokáže a neumí být jiný,
i když trpí. Tuhle polohu člověka,
který drží dekorum, přestože už je
pokořený a na dně, Donutil uhraje. I obludnou trapnost, s níž se
láme před mladým šéfem a doslova se před ním plazí, i když chvilku předtím kázal o suverénním postoji. A v těchto paradoxech, které
skládají tragédii malého člověka,
je Donutilův Willy autentický
a vlastně i dojemný.
Dočekal se nijak režisérsky nepředvádí, buduje situace střídmě

s důrazem na dialogy a cíleně
směřuje k dominanci herců. Retro vracečky a průhledy do Willyho mysli a jeho vize sice vycházejí inscenačně kostrbatěji, ale jinak režie účelně využívá náznaků
a jednoduché výtvarné symboliky. V životě Willyho nic krásného ani povznášejícího není a scéna Davida Marka to výmluvně
metaforizuje, bílá stěna uprostřed
jeviště se pohybuje kupředu a dozadu, jako by se smršťovala a zvětšovala, tak jak hrdina kolísavě
klopýtá ke svému konci. Na stěnu
lepí Linda papírky s tím, co má zaplatit, tam se objevují a mizí různé atributy, které měly svůj význam a staly se nepotřebnou veteší, je tam článek o Aljašce jako
připomínka Willyho fantasmagorií o zlatých časech cesťáků, mávátko roztleskávaček, kýčovitý
plakát s cválajícím běloušem, tenisová raketa, všechno to odpadává, trhá a se a mizí. Tam se také
ve chvíli Willyho odhodlání zjeví
nápis Nikdy se nevzdej, který se
postupně rozpadá na slovo sen.
A v závěru se na stěně po posledních Willyho slovech objeví jeho
velká silueta, která se zmenšuje
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až se zastaví. Ze života zbude jen
prázdný stín...
Dočekalova inscenace má
ovšem také dva nezpochybnitelné
herecké výkony – vynikající Zuzanu Kronerovou v roli Lindy a Biffa Viktora Dvořáka. Kronerová
má dokonalou mluvní kulturu
a především dokáže velmi prostě
obsáhnout veškerou hořkost postavy, bez patosu, jen jako by polykala jednu pilulku za druhou, přijímá, co se děje, klidně, a přece
s velkou vnitřní bolestí, s jasným
vědomím toho, kam věci spějí.
Dvořákův Biff je přirozeně rozlomený mezi dvě polohy, mezi stále
se hromadícím vztekem a snahou
podrobit se otci, aby byl klid. Obě
polohy však nelze smířit a Biff se
ocitá v podstatě ve stejném stavu
rozkladu jako otec a jejich duely
rozhodně inscenaci dynamizují.

rista, skladatel a významný hudební pedagog Jiří Jirmal zemřel 11. prosince ve věku
95 let. Po dohodě s rodinou zesnulého to v pondělí oznámili
pořadatelé každoročního festivalu Kytara napříč žánry, s nímž
Jirmal spolupracoval.
Jiří Jirmal byl autorem naší
nejpopulárnější výukové kytarové publikace Škola hry na kytaru a řady dalších hudebně odborných knih. Úspěch jeho žáků na
kytarových soutěžích včetně Radia France – Paris spoluvytvořil
fenomén české kytarové školy,
v jehož základech je ukotven Jirmalův pedagogický talent.
Mezi Jirmalovy žáky patří
kromě prvního a historicky
nejmladšího vítěze prestižní Mezinárodní kytarové soutěže Radia France Vladimíra Mikulky
například také již zesnulý jazzman Rudolf Dašek či rocker,
zakladatel kapel Jasná Páka
a Hudba Praha Michal Ambrož.
Skladby profesora Jirmala jsou
vydávány v prestižních vydavatelstvích Henry Lemoine v Paříži a Bärenreiter Praze.
„Byl to můj milý profesor,
mentor a přítel, v jehož blízkosti
jsem strávil posledních 21 let života,“ říká další Jirmalův žák,
zakladatel a ředitel festivalu Kytara napříč žánry Stanislav Barek a dodává: „Uvedl první ročník festivalu v roce 1998 a tím
vlastně nastartoval ve svých třiasedmdesáti, po dlouhých letech,
druhou koncertní a skladatelskou dráhu, která trvala prakticky až do konce jeho života. Poslední koncert odehrál v Sukově
síni Rudolfina na XXI. ročníku
festivalu loni na podzim 2018
ve věku 93 let.“
Ještě krátce předtím byl jednou z hvězd programu Pocta české kytaře na přehlídce Music
Festiwall v areálu hudebního
megastoru Kytary.cz v pražských Modřanech. Zde sdílel pódium s řadou i o několik generací mladších, především rockových kytaristů.
ob

Arthur Miller: Smrt
obchodního cestujícího

Překlad: Luba a Rudolf Pellarovi
Režie: Michal Dočekal
Scéna: David Marek
Kostýmy: Zuzana Bambušek
Krejzková
MDP, ABC, premiéra 14. 12.

Živé kvety jsou pořád stejně svobodné
B

OND ŘEJ BEZR

ratislavská skupina Živé
kvety patří k tomu nejzajímavějšímu, co rocková
scéna našich východních sousedů
nabízí. Její písně mají velkou výpovědní hodnotu, nevyhýbají se
citlivým společenským tématům
ani formulaci jasných názorů, bez
ohledu na to, jak moc jsou „populární“. Zní to možná jako klišé,
ale Živé kvety stojí vždy na straně pravdy, dobra a svobody. Takové kapely bychom na území bývalé federace (kam vlastně Živé
kvety svým způsobem patří, protože v Česku koncertují mimořádně často) spočítali na prstech.
Platí to i pro nové album Živých kvetů s názvem Salto na rozlúčku. Řekneme-li, že přináší,
snad jen s drobnými hudebními
nuancemi, jež spočívají v dalším
zvukovém „změkčení“ většiny
písní, ale přitom tentokrát zároveň jistém zesyrovění zvuku, naprosto typickou várku dalších songů Živých kvetů, může to působit
jako vyjádření nespokojenosti.
Hudební scéna se často točí na ne-

ustálé potřebě vývoje, novosti, neoposlouchanosti, vyžadování informací, hudebních i textových,
jaké tady ještě nebyly. To jistě platí pro umělce z oblasti alternativní

nebo programově progresivní hudby. Ale na scéně písničkářské,
kam od podstaty Živé kvety patří,
vlastně platí spíše opak: ideálem
je dosáhnout vlastního skladatel-

ského a textařského rukopisu,
vlastního zvuku, pevných názorů
a jasného pohledu na svět
– a umět všechny tyto kvality autenticky předat. V tom všem jsou

Bratislava. Živé kvety přinášejí ve svých písních městskou poetiku, Bratislava je jejich inspirací.
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Živé kvety mistry. Frontmanka
Lucia Piussi má velmi osobní, přímočarý a přitom poetický styl, jehož autentickým nositelem je
i její „přibližný“, ale o to působivější vokální projev. A autor většiny hudby Peter Bálik staví vlastně
jednoduché rockové a folkrockové písně na základě jasných sledů
akordů nebo nekomplikovaných
riffů (z toho nemnoha „postaru“
rockového Navždy či Ako každý
z nás), které jsou ale podkladem
pro nezaměnitelné melodie, pro
kapelu naprosto typické.
Kapela přitom nerezignuje pro
samou přímočarost na práci s detailem, některé momenty jsou krásné
a některé i překvapivé, ať je to „ironický“ klarinet ve skladbě V zemianských sadoch, romské ohlasy
v Gejzovi nebo pár taktů surfové
kytary v písni Nekonečnou ulicou.
Na některých minulých albech, zejména na svém dosud nejlepším
albu Sloboda (2005), měly Živé
kvety možná víc potenciálních
hitů, ale upřímně řečeno, u kapely,
o kterou rádia až na čestné výjimky nezavadí, není potřeba si na hitovost repertoáru hrát; alba i kon-

certy kapely jsou z jednoho kusu a
výčnělků netřeba.
Obsahově přináší Salto na rozlúčku další várku obžalob současného stavu společnosti (nejen) na
Slovensku: už ve vstupní písni
2020 si můžeme verš po verši srovnat situaci u nás a „u nich“. Zajímavý motiv přináší titulní píseň,
kterou můžeme číst jako pocit
z konce mezilidského vztahu, stejně jako apokalyptickou vizi. Typické pro Živé kvety je také věnování některých textů konkrétním
osobnostem. Tentokrát připomínají písní Ako každý z nás Filipínce
Henryho Acordu, kterého k smrti
ukopal slovenský vrah, když se zastal obtěžované ženy.
Ne všechny písně na Saltu na
rozlúčku jsou ale bojovné, v Idem
si svojím tempom je jisté smíření,
V zemianských sadoch lze slyšet
i jistou rezignaci. Tečka za albem
Nekonečnou ulicou ale potvrzuje,
že svoboda pro Živé kvety i nadále zůstává alfou i omegou.

Živé kvety:
Salto na rozlúčku
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