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Vykastrovaná nostalgie
Nejsem zapﬁísáhl˘ nepﬁítel kouﬁení. Nûkdy se s chutí
dívám na filmy z padesát˘ch let, kde herce není vidût
jednak kvÛli kvalitû kopie, jednak pro d˘m z cigaret.
Pﬁiznám se, Ïe krátce po své jediné úãasti v jednom z
nejdel‰ích cyklistick˘ch závodÛ v Evropû Praha - Karlovy
Vary - Praha, jsem si s chutí zapálil cigaretku. Nemyslím
si, Ïe by to bylo o moc hor‰í neÏ v˘fukové plyny, kter˘ch
jsem se bûhem cesty nad˘chal dost
. Tento t˘den mi znám˘ poslal ze svého alba fotografie
Slavie. Skoro na v‰ech je neodmyslitelná postava
brankáﬁe Aloise Jonáka. Dokázal získat sympatie nejen
tím, jak˘ byl sportovec, ale Ïe vÏdy po zápase pﬁi
cigaretû pohovoﬁil s fanou‰ky. Probral s nimi zápas. V
pozadí za hráãi jsou vÏdy plné tribuny. Byla to hezká
doba a cigareta k ní patﬁila. Dnes sportovci nekouﬁí.
Filmoví hrdinové nekouﬁí. I já nekouﬁím. Tribuny
fotbalov˘ch stadionÛ v âechách jsou prázdné.
Tloustneme pﬁed poãítaãi a televizí. Do na‰ich ÏivotÛ
vstoupila jiná droga, moÏná je‰tû zhoubnûj‰í.
Pﬁesto se obãas objeví nové cédéãko digitálnû
upraven˘ch nahrávek z té doby. Jakási nostalgie. JenÏe
je to ãasto vykastrovaná nostalgie. âernobílé filmy jsou
najednou barevné. Nemám nic proti tomu, kdyÏ nûkdo
digitálnû zrestauruje film Metropolis a producent se
snaÏí pﬁiblíÏit nám nûm˘ film, kter˘ vznikl koncem
dvacát˘ch let. Ale jsem proti lÏi, kdyÏ nûkdo pﬁedstírá
nûco, co zkrátka nebylo. UráÏí mne, kdyÏ na novém
vydání Beatles Abbey Road je Paulu McCartneymu
digitálnû amputována cigareta z pravé ruky. Je to leÏ.
Stejná jako vyretu‰ování Slánského z fotografií z Února
1948. âlovûk se mÛÏe zm˘lit, udûlat chybu. Ale zde se
jedná o manipulaci se skuteãností. Ten, kdo pracuje s
poãítaãem je obzvlá‰tû k manipulaci s fakty náchyln˘.
Je známou skuteãností, Ïe první obûtí kaÏdé války je
pravda. Pﬁi první válce v Perském zálivu jsme se
dovûdûli, Ïe iráãtí vojáci vyházeli kuvajtské dûti z
inkubátorÛ, coÏ se nezakládalo na pravdû. Pﬁi válce v
Kosovu jsme dostávali informace o desítkách aÏ
stovkách tisícÛ mrtv˘ch. Podle dostupn˘ch údajÛ tento
poãet nepﬁesáhl desetinu pÛvodních ãísel. Îádné
statistiky v‰ak neuvedou, kolik lidí zahynulo pﬁi
bombardování (uÏ jen proto, Ïe se obûti zaãnou
‰alamounsky dûlit na civilisty a vojáky). Nikdo neﬁekne,
kolik obûtí následovalo díky zdevastovanému Ïivotnímu
prostﬁedí a to nejen (abychom byli politicky korektní) v
Srbsku, kdyÏ uÏ Jugoslávie neexistuje.
Do nekoneãna mÛÏeme sly‰et vûtu, Ïe kdyby se Hitler
zastavil vãas, nebylo by tolik obûtí v druhé svûtové
válce. Naprosto souhlasím. Nevím, jak si to tito „politiãtí
znalci“ vãetnû Pavla Tigrida ãi Stanislava Reini‰e
pﬁedstavují, Ïe by bylo moÏné vojensky zastavit Hitlera
v tﬁicát˘ch letech. Invazí do Nûmecka v roce 1935? âi
preventivním bombardováním DráÏìan jiÏ v roce 1937?
Já osobnû si myslím, Ïe staãí pouze diktátory
nepodporovat. VÏdyÈ jak Hitler, tak i Al Kajda ãi Saddam
získali moc díky tomu, Ïe to byli sice diktátoﬁi, ale
zároveÀ „na‰i“ spojenci. Kolik máme dnes takov˘ch
spojencÛ, které budeme vojensky s velkou slávou zítra
zastavovat? Pákistán, âína, Saudská Arábie… A teì
se objevil i nov˘ spojenec Írán.
JestliÏe se nám digitálnû lÏe ohlednû cigarety Paula
McCartneyho, jak mÛÏeme uvûﬁit v digitální pravdu
Colina Powella? Chápu argumenty, Ïe ãísla, která Irák
pﬁedkládá nehrají, ale kdyby se mûla udûlat inventura
pardubického Semtexu v âeské republice, byl bych
spí‰e pﬁekvapen, kdyby ãísla hrála.
A stále mám pocit, Ïe hor‰í neÏ cigareta je leÏ, která
nás obklopuje, byÈ by byla sebelépe digitalizována.
Ale‰ Bﬁezina
***

Magie okamÏiku s J. Hlaváãovou a P. Kostkou

P. Kostka a J. Hlaváãová v závûru pﬁedstavení Milostné dopisy

O divadle se ﬁíká, Ïe je kouzlem okamÏiku. ProÏitek pﬁiletí a odletí. Nûkomu moÏná zazvoní na tu jeho strunu, rozezní ji,
takÏe herec a divák stanou na jedné platformû. Zaãnou si rozumût, zaãnou se navzájem poslouchat a respektovat. A pak
uÏ neexistuje nic jiného neÏ postava ãi postavy, které si navzájem sdûlují. Takovémuto sdûlování jsme byli svûdky na
pﬁedstavení Milostné dopisy v reÏii Ladislava Smoãka, kter˘ svûﬁil pouhopouhé dvû postavy v nûm existující mistrÛm umûní
hereckého Janû Hlaváãové a Petru Kostkovi .
To, Ïe byla hra (náleÏí do kategorie epistorální literatury) dobﬁe napsána, to ji pﬁivedlo nejen na scénu Vinohradského
divadla v Praze, aby ji to posléze „odsoudilo“ k mnohoãetn˘m reprízám: nûco málo pﬁes sto. „Projeli jsme s ní celou republiku,“
uvedla hereãka, která ztvárnila roli bohaté Melissy. „Do vinohradské zku‰ebny, kde se pro intimnost prostﬁedí konala
pﬁedstavení praÏská, se vejde jen 60 divákÛ. Do sálu torontského auditoria témûﬁ pûtinásobek. TakÏe, kdyÏ na ãtyﬁech
pﬁedstaveních bylo 860 divákÛ, je to jako bychom to doma hráli témûﬁ patnáckrát pﬁi naplnûné kapacitû na‰í zku‰ebny...“
kalkuluje nahlas pan Kostka, kter˘ hrál úspû‰ného Andyho.
JiÏ od poãátku je dÛleÏitá hluboká soustﬁedûnost hercÛ a kontakt s diváky. Proto není v sále dovoleno v prÛbûhu hry
fotografovat - aÏ dûkovaãku, mít zapnuté osobní telefony, proto nesmí sálem pobíhat ani kameraman rodícího se ãeského
televizního vysílání v Torontû, proto o pﬁestávce nehodlají umûlci pﬁijímat v ‰atnû ani tu nejmilej‰í náv‰tûvu tﬁeba z ãeského
rozhlasu: „KaÏd˘ ruch nás nesmírnû vyru‰í - rozhodí na‰i soustﬁedûnost a stojí nás to dal‰í síly se nanovo zkoncentrovat,
navázat a pokraãovat ve hﬁe,“ objasÀuje tato opatﬁení paní Hlaváãová. „A divák má právo dostat od nás to nejlep‰í,“ zní velice
logicky a vysoce profesionálnû. Obûma záleÏí na nejlep‰ím v˘konu. A v této hﬁe nepracují jin˘mi hereck˘mi prostﬁedky, neÏ
jen vlastním hlasem, mimikou v obliãeji a sem tam „pohozen˘m“ gestem. Snad jen dvakrát z kﬁesel povstanou, kdyÏ to
pﬁedepisuje reÏie, aby si zase usedli a ãetli své texty (opravdov˘ skript) dále. Ty jim mimochodem nejãastûji slouÏí jako
dopisy, posléze jako fotografie ãi dokument (podle toho, oã ve hﬁe právû kráãí), a také je tak drÏí v rukou, takÏe navození
divákova dojmu je absolutní. Prostû mistﬁi.
Po kaÏdém dûjství vidím na tváﬁích obou hercÛ vypûtí. Role je stojí hodnû psychick˘ch sil. „Jsem ráda, Ïe jsem si sedla do
první ﬁady,“ svûﬁuje se mi paní stﬁedních let o pﬁestávce, „alespoÀ vidím, co v‰echno herci proÏívají. Ti vzadu nemohou vidût
slzy paní Hlaváãové a ani v˘raz v oãích tak, jak to vidím já, nelituji, Ïe jsem pﬁi‰la. Je to úÏasné, co ti dva s námi dovedou...“,
utírá si kapesníkem tváﬁ nejen ona.
KaÏd˘ z nás totiÏ je‰tû nosí v srdci první psaníãka, psaná neumûlou rukou potají pod ‰kolní lavicí. Pamatuje si na první doteky
rukou s chlapcem-dívkou, s nímÏ se chtûl více „kamarádit“, nosí v pamûti první rozhodnutí ... jako by nám autor psal pﬁímo
z du‰e. A ãlovûk si snad aÏ po letech staãí uvûdomit, Ïe Ïivot není o spravedlnosti v nûm, ale pﬁedev‰ím o vlastních
moÏnostech a rozhodnutích. A souãasnû pokládá autor mnoÏství otázek. Pﬁesnû tak, jak je pﬁiná‰í v logikém sledu Ïivot sám.
Byli jsme na nû pﬁipraveni? Ptá se i nás, kteﬁí jsme svûdky zrání páru na scénû, kter˘ - aã jeden po druhém touÏí, pﬁesto se
nesly‰í a nikdy vlastnû ani nevysly‰í - nevypadají tak nûjak i na‰e Ïivoty? Na otázky nikdo zpﬁíma neodpoví. Není zapotﬁebí,
odpovûì si nalézá divák sám.
Ano, právû o to tady jde v tom zatracenû pomíjivém okamÏiku kouzla divadla: V mnoh˘ch z nás zÛstane paní Hlaváãová
(jako Melissa) a pan Kostka (jako Andy) jako nek˘ãovitû jasn˘ hlas vlastního svûdomí. Díky, Páni herci.
Vûra Kohoutová
***

