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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

KdyÏ Stvofiení fu‰uje do díla Stvofiitele…
Jeden zpûvák, kterého mám docela rád si kdysi v
‰edesát˘ch letech na jevi‰ti zavtipkoval, Ïe jestliÏe BÛh
stvofiil ãlovûka k obrazu svému, Ïe se mu nûco
nepovedlo. Bratfií âapkové si pfied osmdesáti léty poloÏili
jinou otázku, jak to dopadne, kdyÏ ãlovûk pfievezme roli
Stvofiitele. Do jaké míry byli oba bratfii vÏdy zajedno a do
jaké míry se nacházeli na opaãném okraji názorového
spektra, lze tûÏko rozhodnout. Skuteãností je, Ïe hru
Adam Stvofiitel narozdíl od jin˘ch her, které napsal
vût‰inou pouze Karel, napsali dohromady a zfiejmû
psali sv˘m svérázn˘m zpÛsobem „na stfiídaãku“. To
jest chvíli jeden, pak to druh˘ opravil a pokraãoval.
Následoval s korekturami autor první ãásti a pfiipojil
dal‰ích nûkolik stránek… Zatímco star‰í Josef se
vyznaãoval tím, Ïe nejen psal, ale vynikl i jako malífi,
Karel âapek se vûnoval hlavnû Ïurnalistice. Jejich
nejznámûj‰í spoleãnou divadelní hrou je asi Ze Ïivota
hmyzu. Ménû známou a poslední spoleãnou hrou obou
bratfií je Adam Stvofiitel  z roku 1927.

U Karla âapka je patrn˘ vnitfiní filosofick˘ boj, coÏ je
vidût na zcela odli‰n˘ch hrách Bílá nemoc a Matka.
Sám osobnû povaÏuji za nejlep‰í hru R. U. R. Zatímco
zedník Alquist v R. U. R. se dostane k roli stvofiitele jaksi
nedopatfiením a je pouze jak˘msi pokorn˘m asistentem
pfii novém stvofiení, Adam Stvofiitel vyniká destruktivní
arogancí. Pfiiznám se, Ïe mne v˘bûr této málo známé
hry bratfií âapkÛ do repertoáru Nového divadla zaskoãil
a zároveÀ mile pfiekvapil. ReÏisér Pavel Král oslavil
nedávno sedmdesátku, ke které mu dodateãnû
blahopfiejme, pfiesto jsme se neubránili mu poloÏit pfii
pfiestávce bûhem zkou‰ky v hale kostela svatého Pavla
nûkolik otázek.

ABE: Vidí‰ spojitost mezi biblickou První knihou
MojÏí‰ovou (Genesis), která pojednává o stvofiení
svûta a âapkovou hrou?

PK: Nejsem odborníkem na Bibli, ale hra mnû pfiipadá
geniální, protoÏe jsou zde dûjiny svûta. Je zde
pochybování o BoÏí prozfietelnosti a Adam je
pfiedstavitelem anarchie, popírá moudrost BoÏí. BÛh to
v‰e udûlal blbû, ale kdyÏ má sám zaãít tvofiit, tak
najednou v‰e dopadá jinak. Proto to také konãí tím, Ïe
BÛh fiíká: „Adame, ty to tak nechá‰!“Adam se omlouvá:
„PromiÀ BoÏe, já jsem to tak nemyslel!“ A BÛh v
nekoneãné dobrotû fiíká: „Já vím!“

ABE: Otázka stvofiení není pouze v této hfie, ale i
tfieba v R. U. R. Vidí‰ tam nûjakou návaznost?

PK: Já si myslím, Ïe je to nezávislé. Nutno fiíci, Ïe
v‰echny tyto hry, vãetnû Války s mloky jsou science
fiction, které se plní. Geniálnost âapka je v tom, Ïe je‰tû
pfied objevením atomové energie vûdûl, Ïe nûkdo objeví
nûco stra‰ného. âapek prostfiednictvím Adama fiíká:
Tvofiit je obrovská zodpovûdnost. Tvorbou je moÏné
svût i zniãit.

ABE: Nejedná se o známou hru, mohl bys nûco
fiíci k jejímu vzniku?

PK: Skuteãnû to není známá hra. Byla realizována
celkem tfiikrát. Poprvé v Národním divadle v roce 1927,
kde mûla celkem asi ‰estatfiicet repríz. Tehdy se setkala
s rozpaãitou reakcí. Nûktefií kritici byli nad‰eni, jin˘m se
nelíbila. âapek byl jeden z autorÛ, kter˘ se odváÏil dát
do své hry Boha, tomu se kaÏd˘ dramatik pokud moÏno
vyhnul. To se nelíbilo, jak nacistÛm, uÏ jen proto, Ïe to
byl âapek, ale ani komunistÛm. JelikoÏ se neuvádûla u
nás, nehrála se ani nikde na svûtû.

ABE: Nûjaká hra od âapka uÏ byla del‰í dobu ve
vzduchu. Proã jsi se ale rozhodl pro tuto hru?

PK: Abych fiekl pravdu, tak podnûtem bylo, Ïe se
pfiedchozí hra Nového divadla Lucerna líbila. Tak pfii
rozhodování hrálo roli to, Ïe by se mûla opût hrát ãeská
klasika, od toho tady jsme. Hledal jsem a napadl mne
âapek. Matka je váÏné drama, ale lidi mají rádi trochu
legrace. Objevil jsem, Ïe âapkové napsali také jednu
grotesku, i kdyÏ jsou tam závaÏné my‰lenky. Je tam
nádherná ãe‰tina a navíc je tam velice závaÏné téma.
Tak jsem se do toho pustil. Divadla se této hfie vyh˘bají
pro nároãnost a pro délku. To jsem musel zkrátit, ale
snaÏil jsem se zachovat posloupnost a smysl hry.
Pouze jsem vynechal nûkteré úvahy. TakÏe to bude
trvat asi dvû hodiny místo ãtyfi.

ABE: Nevstoupil jsi tak trochu na tenk˘ led? V
minulosti Nové divadlo ãastokrát uvádûlo hry, které
byly uvedené jinde, teì jste Ïádn˘ vzor nemûli…

PK: Tohle je zcela nová hra, mám za sebou témûfi
padesát pfiedstavení, takÏe mám nûjaké zku‰enosti,
navíc jsem vidûl práci v˘znamn˘ch reÏisérÛ v Praze.
Nepokládám se za Ïádného velkého reÏiséra a tak se
pfii této hfie fiídím hlavnû citem. SnaÏím se pfiesvûdãit
lidi, aby to vzali zodpovûdnû a myslím si, Ïe to tak
skuteãnû vzali.

ABE: Nemá‰ strach?
PK: Mám, hroznej strach a trému, protoÏe kdyÏ se to

nepovede, tak se to nepovede…
Nezb˘vá neÏ popfiát Pavlovi Královi a ND, aby se

pfiedstavení, které není jednoduché skuteãnû
povedlo. VÏdyÈ jen pohled na jednu zkou‰ku
ukazuje, kolik je za celou hrou tvrdé dfiiny.

Ale‰ Bfiezina

Pavel Král při zkoušce hry Adam stvořitel


