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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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Amoriáda - Jifií ·koda opût nalezl identitu

JestliÏe Rudé právo mûlo motto: Proletáfii v‰ech zemí
spojte se! Pak heslem na‰ich novin od jejich vzniku
poãátkem devadesát˘ch let minulého století bylo
Dobe‰ovo Zpátky do trenek. Text jeho protest songu je
ideovû jasn˘:

Jak z vypitého piva láhev se vrací,
jak od jihu ptáci, jak do potoka raci,
jako jaro do krajiny modr˘ch pomnûnek,
jak vracejí se investice napfiíklad z ropy,
jak v˘chod se vrací do Evropy
my ze slipÛ vracíme se zpátky do trenek.
Tato otázka se vzná‰ela i nad posledním pfiedstavením

Nového divadla Amoriáda. Existenciální otázka, jestli
se jednalo o pfiedstavení progresivní aÏ moderní nebo
o vûc zpáteãnickou, fieknûme reakãní, trvala zhruba do
tfiech ãtvrtin pfiedstavení. Mnoho nechybûlo a ani jsme
odpovûì na tuto otázku nedostali. Jak jsme se dovûdûli
ze zdrojÛ blízk˘ch divadlu. Jifií ·koda totiÏ nemohl
doliãn˘ pfiedmût nalézt. Po chvíli pátrání ho v‰ak pfiece
jen pod postelí objevil. Nastal okamÏik napûtí a pak
jsme dostali nezbytnou odpovûì: Jifií ·koda objevil
tren˘rky. Nebylo pochyb o tom, Ïe se jedná o bílé
tren˘rky jaké nosí fotbalisté Realu Madrid. Pravda pfii
nedûlní ãtvrté repríze jiÏ byly znaãnû opotfiebované,
coÏ nemûní nic na skuteãnosti, Ïe reÏisérka Zuzka
Martínková-Zná‰iková ‰la, netvrdíme, Ïe správn˘m,
ale s jistotou lze fiíci, progresivní smûrem.

V‰ak také v zápûtí je tato pánská souãást odûvu
pouÏita jako dámsk˘ ãepec. Jifií ·koda v‰ak stojí pevnû
na poznané pravdû. Nenechá se oblafnout a trvá na
tom, Ïe se jedná o pánské tren˘rky. Jeho odváÏné
srdce jde tak daleko, Ïe po vzoru na‰ich husitsk˘ch
pfiedkÛ bere zbraÀ a v závûru pfiedstavení na létajícího

andûla Dominika nûkolikrát vystfielí. Opût nevíme, co
tím sleduje. Jestli je to pouhé ignorantství, kdy nerozli‰il
nadpozemskou bytost od obyãejného létavce. âi naopak
jestli se jedná o antického hrdinu, kter˘ se nebojí
podobnû jako Odysseus pfii sv˘ch cestách stfietnout se
s bohy.

TûÏko si lze pfiedstavit, Ïe by takto mohly zafungovat
pouhé slipy. JiÏ v zmínûném období devadesát˘ch let
minulého století to vysvûtlil Pavel Dobe‰ v následující
sloce:

KdyÏ s dámou chce‰ proÏít nûÏn˘ sen,
pak pfies balkon jse‰ vyho‰tûn
a ve slipech jde‰ noãní ulicí,
v trenkách je to hned jiná,
v trenkách jde‰ jak z kasina,
uÏ ti chybí jenom chleba s hofiãicí.
Amoriáda mûla jasn˘ ideov˘ nádech a pokud by

nûkdo tvrdil, Ïe se jednalo o prázdnou dekadentní
komedii je na omylu. VÏdyÈ mnohé pfiíbûhy psal sám
Ïivot. Pamatuji se, Ïe ná‰ uãitel elektrotechniky jak˘si
Emanuel Konfr‰t chtûl donutit mého spoluÏáka Jifiího
Voãku, aby mluvil hlasitû. Ten v‰ak nesãetnûkrát
dokládal, Ïe má slab˘ hlasov˘ fond. Pfii jednom souboji
mu bylo nakázáno, aby volal o pomoc. I ozvalo se tiché
sténání: „Pomóóóç!“ Zrovna tak jako v zaãátku
pfiedstavení na jevi‰ti Nového divadla. Myslím, Ïe tûch
souvislostí se Ïivotem bylo ponûkud víc. JestliÏe Dominik
nepochodoval v závûru pfiedstavení s chlebem s hofiãicí,
pak jsou k tomu dva dÛvody. Jednak ztratil
pravdûpodobnû tren˘rky, které se staly majetkem Jifiího
·kody. Druhou moÏností je, Ïe jako nadpfiirozená bytost
skuteãnû odletûl a Jifií ·koda ho svou brokovnicí
nezasáhl. A opût se kladou dal‰í a dal‰í otázky: Mûl Jifií
·koda zbrojní pas? Nebylo nebezpeãné stfiílet v
uzavfiené místnosti? Pfii této hfie se pfii odpovûdi objeví
vÏdy dal‰í nová otázka…

JestliÏe v Roku ìábla zÛstává nezodpovûzena otázka,
zda Jaromír Nohavica nosí slipy nebo tren˘rky. Po
tomto pfiedstavení máme odpovûì jasnou: andûlské
bytosti po pfiíchodu na zem nosí tren˘rky.

Ale‰ Bfiezina
***

Chlípný Dominik -objev Nového divadla Milan Daruľa

Zuzana Martínková-Znášiková v roli Justiny  vyhlíží svoji oběť


