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Tragédie lháfiÛ spoãívá v tom, Ïe sami
uvûfií sv˘m vlastním lÏím. Tragédie
nositelÛ pravdy spoãívá v tom, Ïe si
neustále kladou otázku, jestli je pravda
pravdou. Pravdu provázejí pochyby,
váhání. Neustále je zapotfiebí pohledu
odnûkud odjinud, z nûjakého bodu ve
vesmíru nebo od vedlej‰ího stolu. Divadlo
není od toho, aby stereotypnû
deklamovalo pravdy. Málokdy se divák
ve hfie pozná, takÏe ani nenastavuje
zrcadlo, jak tvrdívala hlasatelka vÏdy pfied
promítáním nûjakého západního filmu v
âeskoslovenské televizi pfied listopadem
1989.

hledá Hana Brejchová uprostfied
mnoÏství komick˘ch scén nûco hlub‰ího.
Ten mal˘ okamÏik, kdy zatrne, kdy se
ãlovûk zastaví a fiekne si, ãemu se já
blbec smûju, mnû nûjak chybûl. Ale
moÏná to byla moje chyba, moÏná tam
ten okamÏik byl, ale já ho nepostfiehl.
Zkrátka i policajt se nechá oblafnout a leÏ
akceptuje a jeho kolega v‰e náleÏitû
zapí‰e, V˘sledkem je nekoneãnû dlouh˘
popsan˘ kus papíru.
Pokud divák tuto absenci pravdy

postfiehne a pocítí jakousi frustraci ãi
neuspokojení, je to alespoÀ ãásteãná
odpovûì na základní otázku po smyslu
divadla. VÏdyÈ divadlo není statické a
stále se vyvíjí, coÏ bylo patrno i na tomto
pfiedstavení a potvrdil mi to i hostující
reÏisér Vilém Dubniãka z Plznû, kterého
jsem zastihl po druhém pfiedstavení v
sobotu odpoledne.
ABE: Absolvoval jste jiÏ dvû

pfiedstavení, byl rozdíl mezi nimi?
VD: Mûní se to a bylo skvûlé, Ïe jsme

mohli skoro mûsíc pravidelnû pracovat.
Vût‰inou to je, Ïe host pfiijede pouze na
t˘den. Podmínky se podobaly tomu, co
znám z domova. Premiéru a tfii reprízy
pak vyuÏiji k tomu, abych s herci mohl
pracovat dál. Skupina má potenciál, coÏ
se nám do premiéry podafiilo zúroãit
pomûrnû slu‰nû, ale reprízy jsou k tomu,
aby se stále nûco nového zkou‰elo a
vylep‰ovalo. Po premiéfie se sice mnoho
pfiipomínek nedává. Já to respektuji. My

jsme si nûco pfiece jen fiekli. Mám pocit,
Ïe to herci plní a Ïe do toho ‰lápli je‰tû s
vût‰í razancí a doufám, Ïe to veãerní
pfiedstavení bude lep‰í neÏ to odpolední.
Jsou to drobnosti, které se dají udûlat
pfiesnûji, ale fungují. Hra je pak plynulej‰í.
ABE: Proã Neil Simon?
VD: U zrodu této my‰lenky byl Antonín

Procházka, kter˘ zde jiÏ tfiikrát byl. Tento
titul vybral on spolu s Dá‰ou Beláãikovou
a se souborem. Z nûkolika nabídek, byly
¤eãi nejÏhavûj‰ím kandidátem. Je to
situaãní bláznivá komedie, na které se dá
hodnû pracovat, dá se na ní i hodnû
herecky nauãit, coÏ dûlám nejradûji,
protoÏe jsem vystudoval herectví. Nûco,
co mohu pfiedat. Nechci vym˘‰let Ïádné
rozmáchlé reÏijní koncepce, ale soustfiedit
se na práci s herci, aby to mohli zúroãit i
pozdûji.
ABE: KdyÏ nepoãítáme ãeské

policajty, tak obsazení je fifty-fifty:
jeden ãesk˘ pár, jeden slovensk˘ a
dva smí‰ené páry; nebylo to obtíÏné
udûlat ãesko-slovenskou produkci?
VD: Hra byla pfieloÏená do ãe‰tiny a

udûlal jsem úpravu textu. Slovenskou
úpravu dûlala hlavnû Zuzka Borovjaková.
Poslední úpravu si pak dûlali herci sami.
Myslím si, Ïe je to právû jedineãné tím, Ïe
je to ãesko-slovenské. Toronto a
zahraniãní komunity jsou právû místem,
kde existuje je‰tû âeskoslovensko. V
âechách i na Slovensku je jak˘si stesk,

¤eãi…
…ano fieãi. Slova, která ztratila smysl a v˘znam. Ani za jedno slovo ve hfie Neila Simona ¤eãi nelze dát ruku do ohnû. Nûkdo si prostfielí ucho. Co s tím? Zavolat doktora?
Ale co kdyÏ v ten okamÏik bude mít slovo váhu. Není problémem pistole, stfielná zbraÀ, ani samotné stfiílení, ale váÏnû mínûné slovo. Ve hfie se fiíká pravda jen tehdy,
kdyÏ se nûkdo splete. Pokud je nûjaká leÏ odhalena, je nahrazena jinou lÏí. Je to pfiesn˘ opak SolÏenicynova Ïití v pravdû. Zatímco v Jednom dnu Ivana Dûnisoviãe,
hlavní hrdinové nacházejí svoji identitu: Baptista Aljo‰a objeví radost v mal˘ch vûcech, Ivanovi se toho bûhem dne tolik povedlo… Aljo‰a zÛstává Aljo‰ou, Ivan Ivanem
Dûnisoviãem, pfiestoÏe jsou oznaãováni pouze vûzeÀsk˘mi ãísly. U Neil Simona hrdinové svoji identitu ztrácejí. V pfiípadû potfieby mÛÏe jeden zaskakovat za druhého,
jak vidíme v závûru hry.

PfiestoÏe jsou to jen fieãi, pfiesnûji fieãeno
lhaní, je to celkem pravdivû odpozorováno
ze skuteãného Ïivota. Pfiesto mi ve hfie
nûco vadilo. Nechci pravdivého hrdinu,
ale aby se alespoÀ na mal˘ okamÏik v
nûkom ozvala pfiirozená touha po pravdû.
Aby nûkdo aspoÀ na mal˘ okamÏik
zpochybnil sladk˘ Ïivot ve lÏi.
Chybí zde nûco, co vidím u Josefa

Topola nebo Milo‰e Formana v
‰edesát˘ch letech. V Simonov˘ch
¤eãech se tragédie sebevraÏdy mûní ve
fra‰ku. Místo prostfielené hlavy, pouze
prostfielen˘ u‰ní boltec, nûco jako
propíchnuté ucho, dnes tolik populární
piercing. V Toplovû Konci masopustu,
kter˘ jsem nedávno vidûl v Praze se z
nevinné nehody stane tragédie. U
Formana v Láskách jedné plavovlásky,

po tomto období. Je fiada
ãeskoslovensk˘ch manÏelství a moje
rodina patfií do této skupiny, protoÏe otec
byl Slovák. My v âechách i na Slovensku
spolu vycházíme, ale tady jsou oba
elementy v jednom pfiedstavení. Je to
správné, protoÏe vût‰ina lidí emigrovala
z âeskoslovenska a jsou to
ãeskosloven‰tí emigranti. DrÏí tu
dohromady spolu, divácká základna je
vût‰í a vzájemnû nepfiicházejí o kontakt.
Zde stále jedna skupina druhé rozumí.

Řeči: Viktor Matejkovič (lenny Ganz)

Jiří Škoda (Policajt Welch)

Zuzana Novotná (Cassie Cooperová) a Jan Šmíd (Glenn Cooper)

Pokračování na str. 5

Zuzka Borovjaková (Claire GAnzová)


