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Händel zavr‰il dny sváteãníDesáté fiemeslo
JelikoÏ jsem vystfiídal v mládí devatero fiemesel, nepatfiím

zrovna k tûm, ktefií by opl˘vali hmotn˘mi statky. Sv˘m
zpÛsobem jsem ‰etfiílek, aã moje Ïena tvrdí opak, kdyÏ mám
ve zvyku nechávat rozsvícené svûtlo ve sklepû ãi v koupelnû.
KdyÏ platíme dvakrát tolik za plyn neÏ na‰i sousedé ãi známí.
Dojídám spofiádanû jídlo na talífii, aã díky tomu pfiib˘vám na
váze. Nevyhazuji staré boty, i kdyÏ v podráÏkách jsou díry.
KdyÏ mi praskne fiemínek na hodinkách, neumûle ho opravím,
pfiestoÏe nové hodinky stojí ménû neÏ pûkn˘ nov˘ fiemínek.

Nic se tím neu‰etfií, ale patfiím k feti‰istÛm. K lidem, ktefií
si vÏdy vybudují k vûcem vztah. Ale k plynu ãi elektfiinû si
tento vztah pfii nejlep‰í vÛli vybudovat nedovedu.

KdyÏ se mi nedávno rozbila digitální kamera, jel jsem na
kole pfies celé Toronto, abych ji nechal opravit. Za opravu
jsem zaplatil tolik jako za novou moderní s dvakrát vût‰í
rozli‰ovací schopností. TakÏe vlastnû ani takov˘m ‰etfiílkem
nejsem. Nedávno mi zase upadlo tranzistorové krátkovlnné
rádio Sony. Pfiestalo hrát. Rozbil se reproduktor, ale na
sluchátka lze stále poslouchat. UÏ dávno neposlouchám
evropské stanice na krátk˘ch vlnách. Nahradil je internet.
Pfiesto jsem chtûl ze svého vrozeného feti‰ismu tuto hraãku
zachránit. Pfied léty stálo ãtyfiicet dolarÛ. Za‰el jsem tedy do
záruãní opravny Sony. Sdûlili mi, Ïe za odhad, zaplatím 25
dolarÛ. I stalo se. V pfiípadû, Ïe by oprava stála více neÏ 90
dolarÛ, Ïe mi zavolají. I zavolali mne, Ïe za správku zaplatím
dolarÛ 115. Naivnû jsem se zeptal, jestli k tomu zaplatím také
daÀ. „Ano PST i GST.“ Odpovûdûl jsem: „Chcete fiíci, Ïe
oprava bude stát 132 dolarÛ a 25 centÛ.“ Schizofrenie ‰etfiílka
a feti‰isty ve mnû pracovala na plné obrátky. „Já si to
rozmyslím,“ fiekl jsem, „mohu zavolat zítra.“ Jakmile jsem
poloÏil sluchátko, uvûdomil jsem si, Ïe jsem idiot. A abych
uÏ dále neupadl v poku‰ení vûc zachránit, vyrazil jsem do
pfiíslu‰ného obchodu. Zanechal jsem tam dvacet pût dolarÛ
za odhad plus GST a PST. Oni mnû odpovûdûli, aÈ si poãkám,
protoÏe moje rádio bylo rozdûlané a za deset minut jsem si
svého talismana, byÈ nehrajícího, nesl v patnáctistupÀovém
mrazu domÛ. Nemûl jsem ani pocit, Ïe jsem vyhodil 28,75
jako Ïe jsem u‰etfiil 103,75. A jak tak zevluji a dívám se po
nûjaké hospÛdce, kde bych mohl utratit ãástku pfiesahující
u‰etfien˘ch sto dolarÛ, vidím, Ïe nûjak˘ zoufal˘ korejsk˘
Ferda Mravenec si otevfiel na úplnû nemoÏném místû obchod
s televizemi a pfii tom provádí práce v‰eho druhu. Po vzoru
Brouka Pytlíka jsem vstoupil dovnitfi a ukázal mu v˘plod
techniky z osmdesát˘ch let minulého století. Zakroutil hlavou
a fiekl, Ïe to bude drahé, protoÏe na opravu je potfieba mal˘
reproduktor a ten bude stát pfies dvacet dolarÛ. Souhlasil
jsem, najednou jsem ucítil zvlá‰tní harmonii dvou sv˘ch
pfiirozeností - ‰etfiílka i feti‰isty.

V minulém století, je‰tû v devadesát˘ch letech, bylo tûchto
elektroopraváfiÛ, ‰evcÛ, krejãích v tûchto místech celá fiada.
Pokud se pamatuji, byli z Kypru, ¤ecka, S˘rie i z v˘chodní
Evropy. Dnes jiÏ vyhynuli nebo vymírají. Tohle byl takov˘
osamûl˘ sirotek, jeden z posledních mohykánÛ.

Minul˘ t˘den mûli stávkovat Ïelezniãáfii na Slovensku. Má
se ru‰it dvacet pût procent místních tratí. Pr˘ se nevyplácejí.
Malá kompanie v‰ak byla schopná udrÏet místní lokálku pfii
Ïivotû. Kdosi poznamenal, Ïe je to proto, Ïe spoleãnost
vûdûla, co lidi v tomto zapomenutém kraji potfiebují, zatímco
ti, co sedí na úfiadu v Bratislavû to nevûdí. JenÏe doba není
pfiíznivá pro malé podniky, ãi lokálky a nûjak se mi nechce
vûfiit, Ïe aÏ se v‰e bude fiídit z Bruselu, Ïe to bude lep‰í.
Desátá bída postihne bohuÏel i malé podnikatele, ktefií
nevystfiídali devût zamûstnání pfied tím. V 21. století jiÏ
nebude platit pfiísloví o devateru fiemesel. ·koda jen, Ïe jsem
se nenarodil o padesát let pozdûji.

Ale‰ Bfiezina
***

Zdenka Jaro‰ová (jednou jako sluÏebná, po druhé jako zpûvaãka), Pfiemysl Kubi‰ta - Händel a hudebníci: J. Jarosil, K. Manaugh a M. Bruner
ve hfie Já, Georg Friedrich Händel.

Také jste vidûli „Händla“, tu krásnou hudební
konverzaci - jak mnozí z vás vyslovili jedním dechem
jak dojem, tak vlastnû i osobní hodnocení hudební hry
z barokního období? Uvedla ji v pátek veãer 10. ledna
pod názvem Já, Georg Friedrich Händel Small Chamber
Harmony v Torontû ve svûtové premiéfie (a reprízovala
ji o následující sobotû a nedûli).
Máte pravdu, stálo za to ji vidût. Ne pokaÏdé se nám

dostane tak tklivého pohlazení na du‰i jako právû touto
inscenací. Ostatnû, reÏisérka Brigita Hamva‰ová
(vzpomeÀme na vloni uvedenou comedii del’arte Tfii v
tom) s producentem inscenace Miroslavem Jaro‰em
nenechali nic náhodû. JestliÏe se dá o nûjaké hfie
vÛbec fiíci, Ïe se v ní reÏie vydovádûla, pak tato patfiila
právû k takov˘m.
ReÏisérka nevynechala jedinou pfiíleÏitost k navození

co nejbliÏ‰ího dramatického kontaktu nejen mezi herci
a muzikanty navzájem, ale zejména mezi herci,
muzikanty a diváky. VyuÏila kaÏdé pfiíleÏitosti k dotaÏení
gagu do konce, pfiipomeÀme napfi. mistrovo ‰lápnutí do
noãníku, HändlÛv tanec s kapesníãkem, lehounká facka
pûvkynû dotûrnému komponistovi, tajné upíjení
skladatelova vína muzikanty aj. Dala tak prÛchod
normálním lidsk˘m vlastnostem, jak˘mi jsou tichá
zlomyslnost, malé naschvály, je‰itnost, závist, lakota
anebo naopak rozvernost, koketérie - Marcelinino
jednoznaãnû do skladatelovy tváfie vmeteno „nestydím“
atp. Inscenace tímto pojetím ztratila na rozmûrech
nauãné encyklopedie a stala se rozvernou komunikací
„hrajících a poslouchajících“, tedy hercÛ a muzikantÛ s
diváky. A Ïe se jí to podafiilo, toho jsou dÛkazem
spontánní projevy pfiítomn˘ch, ktefií nejenÏe hlavní
postavû - hudebnímu skladateli Händlovi v podání
hostujícího tenoristy a herce Pfiemysla Kubi‰ty z

plzeÀské operety - ze sálu pfiizvukovali ãi oponovali, ale
dokonce vstávali ze sedadel, kdyÏ vzdávali umûlcÛm
hold za jejich v˘kony. Takové pocty se nedostalo v
tomto sále kaÏdému herci, stejnû jako se ne kaÏdému
dostalo tak spontánního divákova potlesku na otevfiené
scénû. ReÏisérãiny snahy, aby herecké v˘kony dosáhly
kvalit hudební produkce, se ukázaly b˘t naplnûné.
Divák, kter˘ si tuto inscenaci vybral, si vybíral pfiedev‰ím
barokní hudbu. A dopfiedu tu‰il, Ïe herecké v˘kony
budou umocnûny právû kvalitou hudební a pûvecké
produkce. Koneãnû, sopranistka Zdenka Jaro‰ová
(která sehrála druhou roli v postavû sluÏebné Marceliny,
a kterou v prÛbûhu nacviãování trápila bronchitida),
tenorista Pfiemysl Kubi‰ta (kter˘ mûl na secviãení s
herci a muzikanty pouhopouh˘ t˘den, takÏe se na
scénû zkou‰elo tfiífázovû), Jaroslav Jarosil (cello), Milan
Bruner (flétna) a Kevin Manaugh (kytara) odvedli v˘kon,
kter˘ si pfiízeÀ divákovu bezesporu zaslouÏil.
Kromû nich velice kompaktnû dotváfieli postavy nejen

perfektnû vypracované kost˘my, které upravila Sylvia
Galvánková, a rekvizity s parukami Zdenky Forstrové,
ale i komfortnû pÛsobící nábytek v nenároãné, ale
promy‰lenû pÛsobící scénû Miroslava Jaro‰e. K úplnosti
je nutné dodat, Ïe ve zvukové kabinû bezchybnou práci
odvedl Karel Tamchyna.
Händlova hudba - mnohdy lehounká jako vánek a

jindy zase boufiící emocemi a dramatick˘mi zvraty
(pfiipomeÀme si jen, Ïe skladatel má na svém kontû 41
oper, pfies 30 oratorií, 20 dvoj- nebo trojzpûvÛ, rovnou
stovku sólov˘ch kantát, 12 varhanních koncertÛ, 18
koncertÛ Grosso a mj. i více neÏ na ‰est stovek opusÛ)
byla krásn˘m zpestfiením - a nepfieháním, kdyÏ fieknu,
Ïe dokonce i zavr‰ením pfiedcházejících dnÛ sváteãních.

Vûra Kohoutová
***


