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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.

Dûdictví otcÛ zachovej nám,Pane!
V místû, kde jsme je‰tû pfied rokem bydleli, zemfieli
témûfi souãasnû na‰e sousedka a její syn. DÛm zdûdili
dva její vnukové, ktefií se s otcem ani babiãkou nest˘kali.
Jejich dûdictví jsem jim nezávidûl. Byla s tím spousta
práce pfii vyklízení. Nakonec dÛm bûhem dvanácti dnÛ
pod cenou prodali. Od té doby jsem je nevidûl. Získali
dûdictví, které se sice dá vyãíslit v dolarech, ale pokud
se jednalo o jakési duchovní hodnoty, obávám se, Ïe by
to nebylo daleko od záporn˘ch hodnot. JestliÏe se k
tomu nûkdy vrátí, tak budou vyprávût o tom, jaké to bylo
trauma vyklízet stohy papírÛ, které paranoidní
dÛchodkynû po léta schovávala.
Co je to v‰ak skuteãné dûdictví? V Izraeli to byla víra

otcÛ, která pfiecházela z pokolení na pokolení, podobnû
jako u ãesk˘ch bratrÛ v dobû protireformace. Bûhem
obrození to byl jazyk, kter˘ se znovu vracel do literatury,
do divadla, do novin. V dobû okupace a totality to byla
nadûje, Ïe v‰e pomine a Ïe se vrátí svoboda.
V kaÏdé dobû se snaÏí otcové pfiedat sv˘m potomkÛm

jiné duchovní hodnoty, ale ãasto nenacházejí sluchu u
sv˘ch dûtí. Stává se pak, Ïe v okamÏiku, kdy zrezignují
na svou úlohu, objeví se tfietí generace, která je
vyslechne a zvlá‰tním zpÛsobem pfietvofií to, co jejich
prarodiãe chtûli pfiedat sv˘m dûtem. To je to zvlá‰tní
dûdictví, o kterém vyprávûla i poslední hra Nového
divadla Famílie aneb Dûdictví otcÛ zachovej nám,
Pane! Tady bych si dovolil upozornit na jednu chybu,
která se vloudila do programu. Pane má b˘t s velk˘m
„P“, nikoliv s mal˘m. Jedná se o zázrak, kter˘ neovlivÀují
lidé, ale nûkdo nad námi. Nûkdo, koho i v samotné hfie
herci oslovují, ale také nûkdo, kdo dûlá v‰e moudfieji
neÏ lidé. Dûlá to tak moudfie, Ïe my to ani nepozorujeme.
Pamatuji se, jak pfied ãasem ministr kultury Pavel

Dostál na Masaryktownu vyslovil obavy z toho, Ïe v
dobû poãítaãÛ se umûlci nemusí s niãím prát, s niãím
zápasit, Ïe umûní ztrácí du‰i doslova fiekl srdíãko. Je to
nûco na ãem postavil svoji filosofii dánsk˘ myslitel
Sören Kierkegaard (1813-1855), kdyÏ tvrdil, Ïe není ani
tak dÛleÏit˘ koneãn˘ v˘sledek, jako zpÛsob jak˘m
tohoto cíle dosáhneme. Tragédie souãasnosti spoãívá
právû v tom, Ïe se snaÏíme této námaze, tomuto
nab˘vání vztahu vyhnout. K tomu slouÏí mnoÏství
lacin˘ch efektÛ, které mÛÏeme vidût nejen ve v˘tvarném
umûní, ale i ve filmu a v hudbû.
Tomá‰ Ma‰ek pfii úpravû hry Famílie aneb Dûdictví

otcÛ zachovej nám, Pane! v‰ak postupoval zcela
opaãn˘m zpÛsobem. SnaÏil se, aby hra komunikovala,
aby oslovila specificky torontského diváka ãeského ãi
slovenského pÛvodu. Znamenalo to, Ïe si s hrou hrál,
Ïe v ní ‰krtal, opravoval, Ïe si ji osahával, Ïe k ní nabíral
vztah, Ïe jí dával Ïivot. Je to nûco, co sv˘m zpÛsobem
dává i právo na existenci Nového divadla. Je to vyjádfiení
pocitÛ urãité specifické skupiny lidí. Lidí, ktefií mluví
urãitou fieãí. Lidí, kter˘m se jazykovû odcizují dûti,
vnukové. Lidí, ktefií tûÏko mohou tuto skuteãnost pfiedat
nûkomu jinému, aÈ jiÏ rodil˘m KanaìanÛm nebo tûm,
ktefií Ïijí tfieba v Praze. O tom, s jakou poctivostí Tomá‰
Ma‰ek ke hfie pfiistupoval, svûdãí skuteãnost, Ïe znal
text tak dokonale, Ïe mohl ve hfie zaskoãit za Bohou‰e
Mácu, kter˘ tûsnû pfied premiérou pfiedstavení náhle
zemfiel.
Co je tedy spoleãného v‰em ãtyfiem prarodiãÛm (hráli:

Tomá‰ Ma‰ek, Zdenka Novotná, Milan Crhák a Dá‰a

Beláãiková). Pfies urãitou rozdílnost jsou vnitfinû pravdiví
a pracovití. Svoji práci dûlají s láskou, aÈ je to pfii stavbû
domu nebo pfii vafiení. Ctí tradice, o tom svûdãí obrázky
na stûnû (Praha, Masaryk). Milují svobodu a svobodu
dopfiáli sv˘m dûtem, pfiestoÏe to pro nû není lehké a
nakonec ji dopfiejí i svému vnukovi Tomá‰ovi (Viktor
Matûjkoviã), kter˘ od nich odchází. Málokdy si
uvûdomujeme, Ïe právû pro dûti ãi vnuky to není v
emigraci lehká situace. Vûdí o osamûlosti rodiãÛ ãi
prarodiãÛ, tûÏko s nimi komunikují, nûkdy si ani
nerozumí, protoÏe mluví jiÏ jin˘m jazykem. Navíc tfieba
v Kanadû jsou pfiekáÏkou i neuvûfiitelné vzdálenosti.
Tomá‰ odchází z Toronta do Britské Kolumbie, pak do
Portlandu (dal‰í bariéra hranice). Pfii tomto odchodu
mizí i to poslední, vztah s Friedou (Radka Tamchynová),
která se cítí dobfie v jeho rodinû. Na tomto vztahu by se

mohlo stavût. Realita je v‰ak jiná a hra nejde touto
cestou, nejde cestou happyendu jako pfiedchozí
pfiedstavení. V závûru se nic neslibuje, nenabízí se
laciné fie‰ení. ZÛstávají dva osamûlí lidé: mlad˘ muÏ,
kter˘ má Ïivot pfied sebou, stará Ïena, která ho má za
sebou. Je tu jejich vztah, je tu dûdictví otcÛ, které se s
pomocí nûãeho nad námi pfiená‰í z generace na
generaci. A my musíme jen doufat, aby tomu tak bylo.
Hra byla vûnována Bohou‰i Mácovi. Bûhem

pfiedstavení jsem se pfiistihl, jak si pfiedstavuji Bohou‰e
na jevi‰ti, jak by to zahrál. Jeho láska k divadlu je tím
dûdictvím, které si Nové divadlo po nûm odná‰í. Dûdictví,
o které je zapotfiebí prosit a zápasit, aby bylo zachováno,
Pane!

Ale‰ Bfiezina
***

M. Crhák, Z. Novotná, D. Beláãiková, R. Tamchynová, V. Matûjkoviã a T. Ma‰ek ve Familií aneb Dûdictví otcÛ…


