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Kdo je kdo v Bfietislavovi a Jitce?
Kousek historie i souãasnosti

Bfietislav a Jitka aneb Jak se dûlá mapa Evropy  je inscenace
v dramaturgii a reÏii Brigity Hamva‰ové hravá, vtipná a její dûj
vychází z legendy o historickém postavení siln˘ch rodÛ z
ranného stfiedovûku. Celá století nabírala legenda o
zamilované dvojici, kterou zpracoval po svém Miloslav
·vandrlík (a ilustroval Jifií Winter Neprakta) ve své knize
Nemravná dívka na vdávání, romantické prvky v povûdomí
ãeského národa.
MoÏná Ïe nebude ke ‰kodû fiíci si o nûkter˘ch postavách
humorného apokryfu malinko více, neÏ mÛÏe samotná hra
nabídnout.
Zalistujme si jen krátce v historii. ZdrojÛ máme hned nûkolik:

pfiedev‰ím Kosmova kronika, o kterou se také opíral ve svém
díle Dûjiny národu ãeského i Franti‰ek Palack˘ (vydání z r.
1968), shrnutí nejnovûj‰ího data bádání v Toulkách ãeskou
minulostí Petra Hory (tfietí upravené vydání 1995) a v edici
Odkaz publikaci Panovníci ãesk˘ch zemí Petra âorneje a
spol. ( z roku 1992). PfiestoÏe jsem „nahlédla“ do v‰ech,
nejbliÏ‰í (pfiirozenû) mi bylo podání v Toulkách. Zaãnûme
hned od zaãátku:
Povûst o vzplanutí pfií‰tího ãeského vládce Oldfiicha k mladé

(vdané?) selce, jejíÏ jméno by dnes asi znûlo BoÏena
Kfiesinová, se snad udála takto: asi roku 1004, v prvním roce
vlády slabo‰ského Jaromíra, lovil jeho mlad‰í bratr Oldfiich na
Lounsku. U studánky (jmenuje se dodnes BoÏenina), tam,
kde Peruc (stojí v˘chodnû od Loun nedaleko fieky Ohfie) je‰tû
zfiejmû ani nestála, spatfiil spanilou pradlenu. Krása BoÏeny
Oldfiichovi uãarovala. Sám byl Ïenat, ona (patrnû!) vdaná, ale
to tenkrát neznamenalo Ïádnou velkou pfiekáÏku. A tak
mladici s pletí bûlej‰í neÏ labuÈ, lesklej‰í neÏ slonová kost -
praví Kosmas - odvezl. Brzy se narodil od sudiãek v‰emi
ctnostmi podarovan˘ synek Bfietislav. A bylo na ãase! VÏdyÈ
neb˘t BoÏeny, pfiemyslovsk˘ rod vyhynul po meãi.
Bfietislavovo dûtství a jino‰ství se krylo se smutnou dobou,

kdy v âechách vládli nejprve Jaromír (do r. 1012, star‰í
OldfiichÛv bratr, kter˘ byl jedním z Vr‰ovcÛ zavraÏdûn r.
1035), poté BfietislavÛv otec Oldfiich do r. 1034, kdy neãekanû
zemfiel a vládu pfievzal sám Bfietislav I., kter˘ byl do té doby
údûln˘m kníÏetem na Moravû a sídlil na starobylém hradû
Olomouci. Bfietislav I., desát˘ v posloupnosti historick˘ch
PfiemyslovcÛ, kníÏe, kterého Kosmas zahrnul mnoha
obdivn˘mi pfiezdívkami, mezi nimi i dodnes Ïivou „nov˘ ãi
ãesk˘ Achilles“. Byl politikem, jenÏ se celkem úspû‰nû pokusil
vrátit kníÏecí moci lesk a zemi správnou roli v evropském
dûní. Narodil se snad r. 1005, v dobách hlubokého úpadku
pfiemyslovského státu, vládl pfies dvacet rokÛ v letech
1034-1055. Za jeho Ïivota vzrostlo pfiemyslovské panství
o Moravu. Bfiet is lav byl  svého ãasu posledním
Pfiemyslovcem v muÏské linii.
Jitka? Byla patnáctiletá krasavice, nûmecká ‰lechtiãna z

krve nordgavsk˘ch hrabat. Pfied ãasem, jak bylo obvyklé, se
ocitla v rodinném klá‰tefie na vychování. Schweinfurt ãili
Svinibrod leÏí na fiece Mohanu v Bavorsku. A tam ji patrnû r.
1030 spatfiuje statn˘ Bfietislav. Zamilovává se po u‰i a na
první pohled. Je sám bohat˘ a urozené krve, mohl by se
ucházet o dívãinu ruku bez problémÛ, on v‰ak volí radûji
rytífiské gesto - posazuje schovanku “na kÛÀ”, meãem
pfiesekává ochrann˘ fietûz a dívku uná‰í. Kdo nevûfií… faktem
ale je, Ïe se mu Jitka stala milující celoÏivotní partnerkou a Ïe
mu povila snad sedm dûtí, z toho pût synÛ: Spytihnûva,
Vratislava, Konráda, Otu, Jaromíra, coÏ pozdûji mûlo za
následek témûfi zhroucení pfiemyslovského trÛnu, kolik
uchazeãÛ se na nûj snaÏilo posadit.
A je‰tû jedna zajímavá postaviãka z celé té ‰kály romantick˘ch

a boufiliv˘ch - Prko‰ - paní Hamva‰ová se pfiiklonila k
pÛvodnímu - z Kosmova vyprávûní - Prkvo‰, správce hradu
Bílina: Toho potkala za zradu druhé ãásti ãeské armády v boji
proti SasÛm krutá odplata - ãesk˘ kníÏe Prkvo‰ovi nejprve

nechal usekat údy a poté jej utopit v fiece Bílinû. Neobyãejná
krutost je pfiíznaãná pro toto období.
A tak si jen pro úplnost fieknûme, Ïe ãeská ranû stfiedovûká

historie nabízí hned tfii romantická a pro budoucnost zemû
souãasnû i osudová setkání mileneck˘ch a posléze i
vládcovsk˘ch dvojic. Tou nejstar‰í je pramáti Libu‰e, která si
vybrala za muÏe Pfiemysla Oráãe ze Stadic, zakladatele rodu
PfiemyslovcÛ.
„MoÏná nûkoho pfiekvapí, Ïe rozen˘ PraÏák Miloslav

·vandrlík (10.8.1932) pÛvodnû zam˘‰lel stát na prknech,
jenÏ znamenají svût. Zahájil (ale nedokonãil) totiÏ studia na
DAMU v Praze, obor herectví a reÏie. Pak si to zfiejmû
rozmyslel a nalezl smysl svého konání v psaní kníÏek. Na
svém kontû má na ‰edesát titulÛ, vût‰inou humoristick˘ch. O
jeho práce mûly zájem ãasopisy, televize i rozhlas. Nikdy se
neangaÏoval do Ïádné strany. Je nositelem Ha‰kovy ceny z
roku 1960 a o tfiicet let pozdûji Ceny za ãesk˘ bestseller.
Nemusíte ani dlouho hádat, o jak˘ titul se jednalo -
nejúspû‰nûj‰í knihou jsou âerní baroni  s postavou Kefalína,
kter˘ se objevuje i v dal‰ích voln˘ch pokraãováních. “Baroni”
byli zfilmováni reÏisérem ZdeÀkem Sirov˘m, a zdramatizováni
hned nûkolikrát - V. Venclíkem pro Divadlo ABC, M. Fialou z
Olomouce a J. Bauerem v Plzni. PfiipomeÀme si je‰tû napfi.
Pfiedvojenské lásky ãerného barona, Je‰tû máme co jsme
chtûli, Poruãíme vûtru, de‰ti; humorné: Krvav˘ Bill, Doktor od
jezera hrochÛ; horory: DraculÛv ‰vagr aj. Jen na okraj -
tfiináctidíln˘ ãesk˘ televizní seriál Nemocnice na kraji mûsta
po dvaceti letech vystfiídal jedenáctidíln˘ seriál natoãen˘ v
Brnû reÏisérem Jurajem Herzem na základû ·vandrlíkov˘ch
knih s baronovskou tématikou. (Pr˘ se v nûm neopakuje
jediná scéna a není obsazen jedin˘ herec stejnou rolí jako ve
filmové verzi âerní baroni. To uÏ je jiná kapitola.)

Îivotním krédem krále humoru je “Co nemoÏno zmûniti, je
nutno sná‰eti”. A kdybyste chtûli Mistra humoristického pera
potû‰it, pak by to mûl b˘t originální zvoneãek. Je totiÏ zvoncÛ
vá‰niv˘m sbûratelem.
Jifií Winter Neprakta (12.7.1924), rovnûÏ rozen˘ PraÏák,

vystudoval Státní grafickou ‰kolu v Praze, obor malífiství.
Pamatuje a zaÏil mnohé, dokonce byl i v roce 1944-45 vûznûn
za odboj. Je nositelem celé fiady mezinárodních soutûÏí,
prvním ocenûním byla Ha‰kova cena v roce 1961 a tím
posledním ocenûním z roku 2001 byl zápis do Guinessovy
knihy rekordÛ za sv˘ch 35 000 uvefiejnûn˘ch ilustrací.
Nesmíme opominout, Ïe stál u zrodu humoristického
oblíbeného t˘deníku Dikobraz, na jehoÏ vzkfií‰ení spoleãnû s
panem ·vandrlíkem dnes pracuje. Pod pseudonymem
Neprakta jej známe od roku 1948. Vedle nádhern˘ch v˘tvarnû
jednoduch˘ch a v jasn˘ch barvách s ãernou konturou
vyveden˘ch ilustracích jsme se s jeho pracemi mohli setkat
ve 200 titulech knih, které ilustroval, v plakátové tvorbû,
pohlednicové i kalendáfiové. Má za sebou nespoãetné
mnoÏství samostatn˘ch v˘stav nejen v Praze, ale i v zahraniãí.
Pozor, obdivovatelé nepraktovského kresleného humoru, k
jeho 80. narozeninách je pfiipravována velká kniÏní publikace.
A Ïe si král kresleného humoru potrpí na ãern˘ humor za
kaÏd˘ch okolností, dokazuje i jeho Ïivotní krédo “NevaÏte si
Ïivota, stejnû z nûho nevyváznete Ïiví”, není co dodat.
Snad uÏ jen vûfiit, Ïe práce pûtatfiicetiãlenného kolektivu

hercÛ, technikÛ a v˘tvarníkÛ pod vedením reÏisérky Nového
divadla Brigity Hamva‰ové pfiinese divákÛm naplnûní jejich
pfiedstav o humoru, pohodû a pûkném kulturním záÏitku.
Rezervace je nutná na tel.: pfies den 416/363-7686, veãer:

416/463-3182.

ReÏisérka Brigita Hamva‰ová s Ivanem Rázlem, kterého obsadila do role Kochana, hlavy rodu Vr‰ovcÛ

Text a foto: Vûra Kohoutová
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