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JANA MACHALICKÁ

V ztek Elfriede Jelineko-
vé, který nyní nově uved-
la Lucie Ferenzová

v A studiu Rubín (premiéra byla
na podzimním festivalu Příští
vlna/ Next wave), je další z jejích
chrlivých divadelních textů.
Opět obnáší velké plochy textu
bez určení postav, bez děje a situ-
ací v tradičním rozložení – je na
inscenátorech, jak si s tímto „sy-
rovým materiálem“ poradí. Jeli-
neková je pro režijní kreativitu
požehnaná, sama proklamuje, že
režiséři mohou s jejími texty na-
kládat volně. V německy mluví-
cích zemích také už dávno má na
své hry–nehry specialistu, Nico-
lase Stemanna, v Praze jsme tře-
ba viděli jeho výtečnou inscenaci
Jelinekové Díla.

Vztek napsala držitelka Nobe-
lovy ceny po vystřílení redakce
Charlie Hebdo a po následném
atentátu na košer židovský super-
market, a tak otevřeně reflektuje
nárůst antisemitismu. Nepřetrži-
tý tok textu ale neznamená, že by
v něm autorka nesledovala jasně
dané významové vrstvy a je na in-
scenátorech, jak a co zvýrazní
a jakou formu a prostředky pro to
použijí. Není to lehký úkol a před-
pokládá, že tvůrce dokáže z ně-
kdy i chaotické, metaforami
a asociativními řetězci přebujelé
nabídky vydestilovat výpověď.

Tak tedy klobouk dolů před re-
žisérkou a třemi herečkami, které
Jelinekové džungli úvah a výpa-
dů svedly do groteskně ironické-
ho tvaru, který je nejenom sdělný
a zábavný, ale také výborně fun-
guje kontrast, na němž je inscena-
ce vystavěna. Ferenzová navlék-
la herečky – Kristýnu Frejovou,
Jindřišku Křivánkovou a Anitu
Krausovou do jakési parafráze
rokokových kostýmů a napudro-
vaných paruk. Jsou příslušně na-
líčené, zaujímají koketní a vy-
umělkované pózy, perlivě se smě-
jí, ovšem z jejich úst se řinou
nejenom drsné promluvy o tero-
ristech, zabíjení, násilí a ztrace-
ném Bohu, ale i žvásty, vata vy-
věrající z myšlenkové pokrouce-
nosti. Hraje se ve stísněném pros-
toru, jenž sám o sobě funguje
jako metafora, a většina herec-
kých akcí se odehrává na barpul-
tu v předsálí A Studia Rubín. Tro-
jici doplňuje nezúčastněná po-
mocnice – uklízečka (Markéta
Dvořáková) a nápovědka (Anna
Glässnerová), nehnutě sedící
před diváky a mobilující. Z celé-
ho pojetí vyvěrá čistá divadel-
nost, schopnost metaforicky pra-
covat s abstraktními pojmy. Text
proslovovaný ve vyumělkované,
sebevzhlíživé formě získává
zvláštní naléhavost. Režie tak ak-
centuje ducha dneška, pro který
je příznačné předstírání, lživá fa-
bulace, zmatení pojmů, neade-
kvátní reakce, destruktivní nená-
vist vůči všem. To vše pak lze
jednoduše spojit v základní po-
cit, který naši civilizaci často
ovládá – vztek. V závěrečném di-
vém reji třem harpyjím a jejich
pomocnici padají nejenom paru-
ky, skrytá agrese dostane prů-
chod. Kdoví, zda přece jen ne-
skončíme s kyjem a v jeskyni.

RADIM KOPÁČ

N a otázku „Jak dopadlo
Lipsko 2019?“ je tři týd-
ny po skončení jednoho

z nejdůležitějších knižních ve-
letrhů v Evropě jasná odpověď:
Česká republika jako hlavní hos-
tující země uspěla. A není to le-
dasjaký úspěch: „Žádné jiné zemi
se doposud nepodařilo tak viditel-
ně prezentovat vlastní literaturu
jako Česku,“ napsal den po skon-
čení akce deník Leipziger Zei-
tung.

To je rekord
Pod hlavičkou Lipsko 2019 probě-
hl jeden z největších exportů čes-
ké literatury za hranice po roce
1989. Hlavně té nové a novější.
Na pětapadesát autorů, přes sedm
desítek nových knižních překla-
dů, víc než sto dvacet akcí. To vše
na ploše čtyř lipských dní plus ce-
loročního rámujícího programu
nazvaného Český rok. Pokud si tu-
zemská média všímala Lipska mi-
nimálně, v řádu desítek zpráv, roz-
hovorů a reportáží, pak ta z němec-
kojazyčného světa rozhodně nele-
nila: v Německu, Rakousku a Švý-
carsku se do konce března objevi-
lo víc než dva tisíce sedm set ohla-

sů. To je rekord: „Počet ohlasů
překonal už před začátkem veletr-
hu mediální odezvu všech zemí,
které dosud na veletrhu hostova-
ly,“ konstatuje Martin Krafl, pro-
gramový koordinátor akce, ně-
kdejší ředitel Českých center
v Berlíně a Vídni. A dodává: „Čes-
ká literatura se dostala dokonce
na titulní stránku deníku Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung, což je
malý zázrak.“

O kom a o čem německojazyč-
ná média referovala? Podle Marti-
na Krafla byl zájem především
o nové překlady českých děl do
němčiny (a recenze jsou převážně
pozitivní), přičemž jako spojnice
fungovalo nadcházející třicáté vý-
ročí konce československé totali-
ty. Po hvězdném trojlístku Radka
Denemarková, Jaroslav Rudiš a Já-
chymTopol, který doprovázel non-
šalantní doyen Pavel Kohout, šla

řeč nejčastěji o (abecedně) Petru
Borkovcovi, Viktorii Hanišové,
Galině Miklínové, Janu Němcovi,
Ivě Pekárkové, Ivě Procházkové,
Tereze Semotamové, Petru Sísovi,
Marku Šindelkovi, Marku Toma-
novi, Kateřině Tučkové a Jaromí-
ru Typltovi. Čili až na pár výjimek
autoři, kteří se realizovali přede-
vším po roce 2000. V próze, po-
ezii, knížkách pro děti a mládež.

Jedeme dál
Co bude s úspěchem dál? Co
z něj pro českou literaturu plyne?
Chytí se na německojazyčném
trhu natrvalo? Tomáš Kubíček,
ředitel Moravské zemské knihov-
ny v Brně, která měla akci Lip-
sko 2019 na starosti, je v odpově-
di opatrný optimista: „Šance tu
je, ale musí být zajištěna dvěma
předpoklady. Zaprvé: kvalitní
texty, které by se měly objevit
v dohledné době na německém
trhu. Za druhé: osobní přítom-
nost autorů v německojazyčném
prostoru; přímý kontakt spisova-
tele s publikem tu hraje mnohem
větší roli než u nás. Jedno i druhé
pak vyžaduje systematický pří-
stup české strany: institucí i auto-
rů. Ten úspěch si ještě musíme
odpracovat.“

Pro organizátory české prezen-
tace v Lipsku práce neskončila.
Jedou dál: „Během jara probíhá
v Lipsku filmová řada digitalizo-
vaných adaptací literárních před-
loh českých klasiků,“ začíná vy-
počítávat programové body Mar-
tin Krafl. „Dále pořádáme něko-
lik výstav: první je věnovaná
uprchlíkům z NDR, kteří se chtě-
li na konci léta 1989 dostat přes
Prahu do SRN, druhá patří Pavlu
Kohoutovi, třetí Jiřímu Grušovi,
čtvrtá českému avantgardnímu
knihtisku, pátá portrétům čes-
kých spisovatelů od Karla Cudlí-
na. Během léta pak uspořádáme
v Lipsku literární festival pro děti
a mládež, na podzim nabídneme
výstavu Příběh Charty 77 v tam-
ním Muzeu historie a počátkem
listopadu vystoupí v lipské opeře
Národní divadlo Brno s Janáčko-
vou Její pastorkyní.“
To není vše: Jakmile skončil

veletrh, začaly jeho ozvěny. Pod
hlavičkou Echo Lipska běží dál
autorská čtení a diskuse různě po
Německu, Rakousku i Švýcar-
sku. Takže vysoko nasazená lať-
ka zatím drží pevně. Česká litera-
tura má naději.

Autor je literární a výtvarný kritik.

Tři harpyje (zleva J. Křivánková, K.
Frejová, A. Krausová) FOTO J. CHUCHMA

Martin Františák nastudoval
na scéně Rokoka Městských
divadel pražských divadelní
adaptaci prózy Jaroslava
Havlíčka Neviditelný z roku
1937. Titul je známý
i z dvojího filmového
zpracování, naposledy Jiřího
Svobody pod názvem
Prokletí domu Hajnů.

JAN CÍSAŘ

V první polovině stávající
divadelní sezony se zro-
dilo na některých praž-

ských scénách několik představe-
ní, která s vědomím a znalostí vý-
bojů divadla od moderny až po
dnešek usilují o to vyprávět – jak
to ostatně divadlo činí od svých
počátků – příběh individuality ve
světě.
Městská divadla pražská Kush-

nerovými Anděly v Americe ote-
vřela toto směřování na vysoké
úrovni a inscenací Neviditelné-
ho se zřejmě snaží v tomto duchu
pokračovat. Tímto románem zís-
kal jeho autor Jaroslav Havlíček
v roce 1937 v širší veřejnosti
ohlas jako úspěšný prozaik. Vyu-
žil v něm napětí mezi ironickým
skepticismem a racionálním kal-
kulem vypravěče a iracionálními
osudovými silami k stvoření čet-
by napínavé pro čtenáře a přitom
tematicky svým širokým zábě-
rem originální a náročné.
Opírá se nepochybně o epiku

jako dějové výpravné vyprávění
podané v příčinných, časových
a prostorových souvislostech,
aby zároveň pojetím hlavní po-
stavy Petra Švajcara, jenž jako
syn z chudé rodiny vstupuje do
bohaté rodiny vlastnící továrnu
na mýdlo, v poloze vypravěče
všech událostí a současně analyti-
ka svého konání, jež zároveň ne-
milosrdně analyzuje, vytvořil bo-
hatě strukturovaný prozaický
tvar.

Realistický obraz
měšťanské rodiny
Havlíček takto kreslí sociologic-
ky vrstevnatý realistický obraz
prostředí měšťanské rodiny, z ně-
hož vyrůstá hlubinný pohled do
nitra postav, jenž má patřičnou
dávku typizace, kterou Marie
Málková jako prateta Karolína
vede k působivému obrazu ženy

zastávající neúprosně jistoty ro-
dinného řádu. Zejména v druhé
části inscenace, kdy její efektní
a v něčem až bizarní kostým zesi-
luje její roli samovládkyně rodi-
ny a pedantického zastánce pravi-
del, která nedá dopustit na svého
synovce Cyrila, jehož vychova-
la. Tento její synovec je ztělesně-
ním prokletí rodiny Hajnů, neboť
postižen šílenstvím se domnívá,
že vynalezl pilulky na neviditel-
nost, a je přesvědčen, že je nevi-
ditelný. Milan Kačmarčík, v čer-
ném společenském oblečení,
předvádí především s jistou dět-
skou hravostí a spokojeností
jeho vstupy do nejrůznějších dů-
věrných situací členů rodiny.
Což vyvrcholí svatební nocí Pet-
ra Švajcara a jeho manželky
Soni. Neviditelný je uchvácen
obnaženou Soňou, začne ji pro-
následovat a dokonce se ji poku-
sí znásilnit.
Havlíček ve svém epickém tex-

tu pomocí pozoruhodných meta-
for a jazykových obratů evokuje
stísněnou a místy až děsivou ro-
dinnou atmosféru, jež se stává do-

minantním principem první části
inscenace, končící tím, že Hugo
Hajn, otec Soni a majitel továrny,
jehož Miloslav Mejzlík obdařil
vlídnou a přátelskou snášenlivos-
tí, rozhodne neodvolatelně, že
Cyril musí z domu, a prateta Karo-
lína obviní Petra Švajcara, že za
tuto katastrofu svou touhou vlád-
nout může.

Naprosté ztroskotání všech
postav
Začíná druhá část představení,
v níž se inscenace a její tvůrci
snaží scénicky uchopit témata,
jež sděluje románová předloha
především způsobem, jímž je na-
psána postava Petra Švajcara.
Proto posouvá do popředí jeho
zápas o syna, jejž porodila jeho
žena Soňa. A pokouší se tak ales-
poň do jisté míry nabídnout divá-
kovi v Petru Švajcarovi postavu
ctižádostivce, jenž jde za svým
cílem přes mrtvoly. Jenže to není
z různých příčin lehké. Přede-
vším: v první části je Petr Švaj-
car poměrně sympatickým mla-
dým mužem, jenž v té dusné at-

mosféře působí osvěžujícím do-
jmem. V druhé části je svrchova-
ným pánem. Ale jeho role arivis-
ty, ctižádostivého povýšence,
z něj v představení nedělá ani vy-
pravěče, ani nositele jednání roz-
vracejícího rodinný řád. Jistěže
bojuje o svého syna – nemluvně,
jehož matka zešílela; zamilovala
se do Cyrila, a považuje jej za
otce svého potomka.
Na tento boj se v druhé části za-

měřuje pozornost dramatizátora
Havlíčkova textu Martina Velíš-
ka i režiséra inscenace Martina
Františáka. Od samého začátku
v postavě Soni zdůrazňují její hy-
persexualitu. V jejím vztahu k Pe-
trovi, budoucímu muži, jsou pře-
devším patrné její sexuální tou-
hy. A v druhé části se tato její po-
sedlost přenáší na Cyrila. Petře
Tenorové tak připadá velmi ne-
snadný úkol: stále znovu, ale ji-
nak předvádět šílenství své posta-
vy, v jejímž chování nechybí zpo-
čátku jakýsi infantilismus. O to
více pozitivněji vystupuje do po-
předí Katy, mladá, energická, po-
hledná, oddaná společnice Soni,

která se stane milenkou Petrovou
a vzornou matkou narozeného dí-
těte.
Zkrátka a dobře: inscenace po-

kračuje vyprávěním o rozpadu ro-
diny postižené šílenstvím, které-
mu nemůže zabránit ani nově pří-
chozí silná individualita Petra
Švajcara. Je to naprosté ztrosko-
tání všech postav, absolutní pro-
hra. A arivismus – ten starý, kdy-
si daleko více používaný pojem
pro ambiciózního, někdy i bezo-
hledného jedince, jehož nazývá-
me kariéristou, který je ochotný
a schopný nasadit cokoliv, jen
aby dosáhl svého cíle – tu nabý-
vá rozměru naprosté katastrofy.

Jaroslav Havlíček:
Neviditelný
Režie: Martin Františák
Divadelní adaptace: Martin
Velíšek
Dramaturgie: Marie Nováková
Scéna a kostýmy: Eva Jiřikovská
Hudba: David Smečka
MDP – Rokoko, premiéra 6. 3.
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Lipsko 2019. Na letošním knižním veletrhu česká literatura bodovala. FOTO ČTK

Šílená rodina Hajnů. Zleva – Petr Konáš (Švajcar), Petra Tenorová (Soňa), uprostřed Jiří Schwarz (Kunc) a Miloš Mejzlík, ležící Milan Kačmarčík (Cyril) a vpravo Marie
Málková (Katy). FOTO MDP

Jelinekové
chrlení

v rokokovém

Češi v Lipsku: malý zázrak

Osudovost arivismu


