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Komedie plná omylÛ

Tak je nûkdy pfiekládána Shakespearova The Comedy
of Errors z roku 1593. MÛj pfiítel M. tvrdil, Ïe jeho Ïena
byla hysterkou, která milovala drama a tím Ïe se dá
také vysvûtlit její záliba v Shakespearovi. Komedie
omylÛ (pod tímto názvem ji uvádí Nové divadlo) v‰ak
tuto teorii nepotvrzuje.
Ve stejném roce, tedy 1593, byl v âechách dokonãen

pfieklad Bible Kralické a na pfieklad Shakespearovy hry
od Josefa Václava Sládka se ãekalo dal‰ích tfii sta let.
Sládek strávil dva roky v Severní Americe a pfieloÏil 33
Shakespearov˘ch her. Nechci tvrdit, Ïe dramat, protoÏe
Komedie omylÛ není zrovna klasické drama, i kdyÏ i
tam hrozí chvilkami nûkomu ‰ibenice. Tuto nejkrat‰í
Shakespearovu hru pfieloÏili kromû Sládka i Franti‰ek
Vrba a Martin Hilsk˘. Nevím pfiesnû, kterou verzi si
Brigita Hamva‰ová zvolila. Navíc se ve hfie (aspoÀ pfii
zkou‰ce) kombinuje ãe‰tina se sloven‰tinou a hra je i
proti originálu upravená. TakÏe ãeská ãi ãeskoslovenská
verze zÛstává zatím pro mne tajemstvím.
Poãátkem prosince 2011 mûli s uvedením

Shakespearovy veselohry Zkrocení zlé Ïeny v reÏii
Nory Linhartové úspûch v Divadle Za rohem ve
Vancouveru; není tedy dÛvod, proã by se jiná
Shakespearova hra nemûla líbit i torontsk˘m divákÛm.
Atmosféra pfii zkou‰ce, kterou jsem zaÏil 8. dubna

2012 byla velice pohodová. Bylo vidût, Ïe herci se baví
a procházejí procesem hledání. ReÏisérka Brigita

Hamva‰ová jim pfii tom do tvÛrãího procesu mnoho
nezasahovalo. Pouze nûkolikrát upozornila, Ïe je tfieba
neclonit divákovi nebo Ïe herec by mûl jít blíÏ ãi rychleji.
Vytvofiila tím zvlá‰tní atmosféru uvolnûní. Nûktefií herci
jiÏ byli v kost˘mech, jiní zkou‰eli v civilu. Pfiesto i tato
zkou‰ka napovûdûla, Ïe se bude jednat o
pestrobarevnou show. Pfiíbûh dvojníkÛ ãi dvojãat se
objevuje nesãetnûkrát v literatufie i ve filmu od dûtského
pfiíbûhu Luisy a Lotky k francouzskému filmu Zemû
odkud pfiicházím, ale v Komedii omylÛ je to vûc zfiejmû
nová, pokud nepoãítáme biblické bratry Jákoba a Ezaua,
ktefií se li‰ili ochlupením.
U Shakespeara to v‰ak nejsou jedna dvojãata, ale

dokonce dvojice dvojãat: dva svobodní a dva otroci (ãi
sluhové). Pochopitelnû s takov˘m komparsem reÏisérka
nedisponovala. PouÏila proto tedy dva herce a svûfiila
jim dvû role: Martina Bonharta v roli dvou pánÛ a Petra
Kohouta dvakrát jako sluhu.
Problémem je, Ïe ten, kdo hru zná je na tuto zápletku

pfiipraven, nikoliv ten, kdo hru vidí poprvé. Pro lep‰í
orientaci diváka bych asi navrhoval jednotlivé role
malinko oddûlit. Napfiíklad jinou barvou ‰ály nebo ãepice.
Divák by tak rychleji pronikl do zápletky, coÏ by nebylo
na ‰kodu.
Na ‰kodu není ani to, Ïe hraje Jifií ·koda Angeluse a

je stejnû skvûl˘ jako kdyÏ hrál pfied dvaceti léty pana
Sádla v MuÏích v ofsajdu. Za zmínku stojí i dva veteráni,

Josef âermák a Milan Crhák. První zkou‰el v kost˘mu,
druh˘ byl „bez“. Z obou vyzafiovala moudrost
poÏehnaného vûku, zatímco u Zuzky Matejkoviãové
(hraje kurtizánu) je otázkou, jestli nebude mít autor
(tedy W. Sh.) problém s kaÏením mládeÏe a dûtí ‰kolou
povinn˘ch. Nové nejsou v Novém divadle ani ostfiílené
hereãky Lenka Nováková a Zuzka Novotná hrající
Adrealis a Lucillu, ani tureck˘ obchodník Bohdan
Zatovkaniuk ãi Dá‰a Beláãiková. Pucku s ko‰tûtem
hraje originální Adriana Soudková. Nov˘mi jsou
torontsk˘ tandem synot (syn a otec Janãárkovi) a Pavel
Christoff.
Îaláfiník a dráb Martin Marton si po‰mákl na jiném

Martinovi, jiÏ zmínûném Bonhartovi, kdyÏ ho dával do
‰atlavy a ten si zase vychutnal sluhu Petra Kohouta,
kterého náleÏitû vytahal za u‰i a protoÏe hraje ve dvou
rolích, tak dokonce dvojnásobnû, ãímÏ se pokusil zv˘‰it
kvalitu jemu poskytovan˘ch sluÏeb. Jak se mu to
podafiilo, nechám na divákovi, kter˘ to mÛÏe posoudit
pfii jednom ze ãtyfi pfiedstaveních od 20. do 22. dubna
2012 na staronovém místû v Burnhampthorpe Library
Theatre, 1350 Burnhampthorpe Rd. aneb 3650 Dixie
Rd. v Mississauze. V pátek a v sobotu zaãínají
pfiedstavení ve 20 hodin. V sobotu a v nedûli v 16 hodin.

Ale‰ Bfiezina
(V dobû pfiedstavení mífií na filmov˘ festival Finále v Plzni).

***—-

Komedie omylů - Nahoře zleva: Bohdan Zatovkaňuk, Martin Bonhart, Petr Kohout a Josef Čermák.

Dole: Zatýkání Martina Bonharta Martinem Martonem a uprostřed Adriana Soudková.


