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Ve věku 80 let zemřel v pátek 
po těžké nemoci zlínský spiso-
vatel Antonín Bajaja. Za román 
Zvlčení obdržel Cenu Magnesia 
Litera a  za román Na krásné 
modré Dřevnici získal Státní ce-
nu za literaturu. Bajaja napsal 
i  řadu povídek, pohádek, esejů 
a fejetonů. 

Literát Bajaja, který děje 
svých knih umístil do rodného 
Zlína a  okolního Valašska, se 
narodil 30. května 1942. Pochá-
zel z  rodiny zlínského lékaře. 
Navzdory „buržoaznímu“ půvo-
du se mu podařilo v šedesátých 
letech vystudovat Vysokou školu 
zemědělskou v  Brně. Po škole 
pracoval jako zootechnik na Va-
lašsku. Debutoval roku 1982 ro-
mánem Mluviti stříbro. 

Po listopadu 1989 zeměděl-
ství opustil. Stal se redaktorem 
Československého rozhlasu 

v  Brně, psal pro deník Prostor, 
později pro časopis Týden a sou-
časně pracoval v Rádiu Svobod-
ná Evropa. 

Od poloviny devadesátých let 
vedl semináře tvůrčího psaní. 
Byl členem Rady České televize 
a  stál u  zrodu pěveckého sboru 
Wlastenci při Českém centru 
Mezinárodního PEN klubu. Ně-
které jeho texty byly adaptovány 
pro rozhlas. (ČTK)

Skonal spisovatel
Antonín Bajaja

Radmila Hrdinová

Inscenací reagujících na napa-
dení Ukrajiny Ruskem vzniklo 
za posledních deset měsíců 
v  českých divadlech hodně. Tu 
zatím poslední, jež měla pod ná-
zvem Nezlamni / Deník z Ukra-
jiny premiéru 16. prosince 
v  pražském divadle Komedie, 
vytvořil student režie a  drama-
turgie třetího ročníku Katedry 

činoherního divadla pražské 
DAMU Kostiantyn Zhyrov se 
svými ukrajinskými i  českými 
kolegy. Je součástí dlouhodobé-
ho programu Městských divadel 
pražských Imagine UA na pod-
poru ukrajinských umělců.

Začíná zvyky, tanci, písněmi. 
Není to ale jen školení o ukrajin-
ské minulosti. Během lehce hu-
morného seznamování se s mís-

ty bizarními ukrajinskými rče-
ními i obřady se objeví postavy 
dvou přátel, skrze jejichž kon-
krétní lidské příběhy se divák 
posléze dozvídá, co pro ukrajin-
ský národ znamená válka. 

Když se zničehonic zhasne 
a  do tmy zaburácí svist raket 
a hřmot výbuchů, pocítí asi kaž-
dý strach. I o strachu se tu hraje. 
Ale také o  statečnosti plynoucí 
z  morální převahy Ukrajinců, 
kteří vědí, že jsou v právu. A že 
tahle válka nejde prohrát.

Válka , to nejsou jen dramatic-
ká střetnutí, ale také nekonečné 
čekání na přežití, nejistota, bez-
moc, mráz, bezprostřední kon-
frontace se smrtí blízkých. Vál-
ka je utrpení. Válka je práce jako 
každá jiná. Je těžké rozhodnout, 
při kterém z  obou výroků, jež 
v inscenaci zazní, víc zamrazí.

Inscenace Kostiantyna Zhyro-
va a jeho přátel je hodně osobní 
a nelze ji vnímat jen jako běžné 

divadelní představení. Přes emo-
ce s ní spojené je ale patrné i to, 
že Zhyrov je nadaný režisér, je-
muž se daří vystavět příběh, si-
tuace a vztahy postav skrze řetě-
zení krátkých úderných obrazů. 
A  to nejen za pomoci slov, ale 
i působivých metafor. 

Nezlamni se diváků dotknou 
jak silou výpovědi, tak i svou di-
vadelní podobou. A také nepře-
hlédnutelnou osobní investicí 
všech sedmi aktérů inscenace.

Válka je utrpení, čekání i práce

Kostiantyn Zhyrov: 
Nezlamni / Deník 
z Ukrajiny
Text a režie Kostiantyn 
Zhyrov, textová spolupráce 
Jan Jakub Šenkeřík. 
Premiéra 16. prosince 
v divadle Komedie, 
Městská divadla pražská, 
Praha

Hodnocení 90 %
Diana Komisarenko v  roli mladé ženy, kterou válka záhy po 
svatbě připravila o manžela.
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Lenka Hloušková, Novinky.cz

Ve věku 90 let zemřel v neděli 
herec Ladislav Trojan. Oznámi-
la to jeho rodina. „Dnes nad rá-
nem zemřel náš milý táta, herec 
Ladislav Trojan. Odešel ve spán-
ku, v klidu a míru. Úsměv měl 
na tváři do poslední chvíle,“ 
uvedli v  neděli ráno na sociál-
ních sítích jeho synové, produ-
cent a  režisér Ondřej Trojan 
a herec Ivan Trojan.

Ladislav Trojan se narodil 
1. srpna 1932 v Praze. Od dětství 
hrál ochotnické divadlo, věnoval 
se i baletu a po absolutoriu gym-
názia studoval na pražské 
DAMU. Profesionální kariéru 
začínal v  pražském Realistic-
kém divadle, dnes Švandově di-
vadle na Smíchově, následně 
přešel do Městských divadel 
pražských, jeho poslední angaž-
má bylo v pražském Divadle Na 
Fidlovačce. 

Do povědomí českých televiz-
ních diváků se zapsal natrvalo 
jako třetí chlap v druhdy velmi 
oblíbeném televizním seriálu 
Tři chlapi v chalupě, v němž si 
zahrál nejmladšího člena dynas-
tie Potůčkovic rodiny (syna Po-
tůčka) společně s  Lubomírem 
Lipským (děda Potůček) a  Ja-
nem Skopečkem (otec Potůček). 
Hrál i  v  prvním českosloven-
ském televizním seriálu Rodina 
Bláhova, který byl poprvé vysí-
lán v letech 1959 až 1960.

Jeho fi lmografi e zahrnuje více 
než sto položek. Častěji točil pro 
televizi, v  níž začal hrát již ve 
druhé polovině padesátých let. 

Hlavní role ho ale míjely. Od ro-
ku 2011 moderoval Kouzelnou 
školku, v  níž hrál dědu Láďu. 
Tam skončil v listopadu 2018.

Hrál i princeznu
Ladislav Trojan začínal s  di-

vadlem jako dítě. V  rozhovoru 
pro Právo zavzpomínal, že si za-
hrál také jako malý školák prin-

ceznu. Bylo to také poprvé a na-
posledy, co podobnou roli zís-
kal: „Já si rozhodně pamatuji, že 
to byla moje první  i  poslední 
holčičí role. Ještě někdy holku?! 
Nikdy! Tehdy na mě princezna 
prostě zbyla. Chodil jsem do ka-
tolické základní školy se samý-
mi kluky. Někdo ji dělat mu-
sel… Zmíněné představení se 

zahrálo naštěstí jen jednou, pro 
rodiče.“

O  tom, že jednou bude hrát, 
ovšem nijak výrazně nesnil: 
„K divadlu jsem se navážno do-
stal až během gymnázia, díky 
jednomu skvělému profesorovi. 
A víte, co je zajímavé? Tu první 
pohádku jsem hrál v  orlovně 
v  pražských Dejvicích. Byl tam 

takový malý sál, kde naše škola 
podobné akce mívala. Moje ma-
minka tam chodívala i na cviče-
ní. Během let se prostor proměnil 
v dnes slavné divadlo, kde hraje 
roky Ivan. Vtipné, co?“ řekl. 

Vášeň pro herectví
Patřil mezi herce, kteří svou 

práci opravdu milovali, přemýš-

lel o ní i doma. I když v posled-
ních letech už profesi opustil, 
stále se zajímal, co se v  oboru 
děje. „Vyzvídám nejčastěji na 
Ivanovi. Co točí, co je nového 
v  divadle, jak je s  čím daleko, 
takové to bleble. On z toho odvá-
zaný není, což vím. Odpovídá 
dost stručně,“ smál se v rozhovo-
ru s tím, že se synovi ani nediví. 
Ví, že toho „má moc“.

On sám si poslední role za-
hrál, jak říkal drobničky, ve 
dvou fi lmech, které šly do kin 
v roce 2019. Role dostal v úspěš-
ných Vlastnících i  ve snímku 
Cena za štěstí, ve kterém se před 
kamerou sešel mimo jiné s vnu-
kem Josefem.

Na prvním místě? 
Rodina

Rozhovor, z něhož je citováno, 
vznikal před několika lety, od 
začátku v něm dával najevo, že 
v životě si ze všeho nejvíc váží 
své rodiny. Své blízké miloval, 
ale hlídací dědeček nikdy nebyl. 
„Láďa není děda. Je duchem 
svěží třicátník, co ho znám,“ ří-
kal k tomu tehdy jeho vnuk Josef 
Trojan, jehož také živí hraní.

Láďo mu říkávali nejen vnuci, 
ale i  jeho blízcí. Pro všechny 
ostatní zůstane navždy jedním 
z chalupářů z legendárního tele-
vizního seriálu Tři chlapi v cha-
lupě.

Trojan byl ženatý, s  manžel-
kou Olgou měli dva syny, kteří 
pokračují v rodinné tradici. On-
dřej je úspěšným fi lmovým pro-
ducentem, režisérem i  hercem, 
mladší Ivan je v současnosti jed-
ním z nejoblíbenějších a nejob-
sazovanějších herců. Manželka 
Ivana Trojana Klára Pollertová-
-Trojanová a  jejich syn Josef se 
rovněž věnují herectví.

Zemřel herec Ladislav Trojan

Ladislav Trojan patřil mezi herce, kteří svou práci milovali. Foto profi media.cz

O tom, že jednou 
bude hrát, ovšem 
nijak výrazně nesnil

Recenze

■  Rakousko koupilo 
Bernhardovu 
literární pozůstalost

Rakouská národní knihovna 
odkoupila za 2,1 milionu eur (ví-
ce než 50 milionů korun) literár-
ní pozůstalost po známém ra-
kouském spisovateli Thomasovi 
Bernhardovi. Knihovna to ozná-
mila v  tiskové zprávě. Pozůsta-
lost obsahuje zhruba 150 nevy-
daných textů a také Bernhardo-
vu korespondenci s  dalšími 
známými spisovateli. Podle ředi-
telky rakouské národní knihov-
ny Johanny Rachingerové jde 
o jeden z nejvýznamnějších pří-
růstků do sbírek instituce. „Jsme 
si vědomi naší odpovědnosti za-
jistit tuto sbírku pro badatele 
a  v  delším horizontu pro veřej-
nost,“ uvedla. (ČTK)

■  Lucie vydala 
živé album

Skupina Lucie se po dvaceti 
letech vrátila k  projektu Lucie 
v opeře. Tentokrát s výraznějším 
využitím symfonického orchest-
ru, navíc v nových aranžích. Ze 
skončeného turné vznikla na-
hrávka nejúspěšnějších skladeb, 
která  vychází ve formě nového 
alba  spolu se speciálními bonusy 
v podobě vybraných sympho re-
mixů největších hitů zpracova-
ných českými a  slovenskými 
producenty.  (ŠB)

■  Chinaski ohlásili 
letní turné

Místa pod širým nebem, včet-
ně zámeckých zahrad, amfi teát-
rů a letních kin. V nich se usku-
teční turné Open Air léto ’23 
skupiny Chinaski. Posluchačům 
na něm zahraje největší hity 
i novinky z letošní desky Frihet. 
Koncertní série začne 20. června 
a  Chinaski se postupně zastaví 
v  Praze, Příbrami, Českém 
Krumlově, Litoměřicích, Pot-
štejně, Olomouci, Sušici, Vrano-
vě, Kutné Hoře, Sychrově, Bos-
kovicích, Čeladné, Litomyšli, 
Lokti a Plzni.  (ŠH)


