DIVADLO jaro´ PRO DÌTI

KAPAR, KAPÁREK...
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Vdycky mi ta postavièka pøipadala podivná. Malý èervenostrakatý,
vìtinou s rolnièkami, vtipný a bìda, pøítomný snad v kadé divadelní
pohádce. Proè? Inu, aby byla legrace.
Chytrost a vtip jsou cenìny na celém svìtì, lidé se vdycky a vude
chtìli bavit, a tak oceòovali vtipálky vemoného druhu, jak je zná
i tradièní lidová slovesnost èeská. Vtipnost se mohla projevit u jakékoli
postavy, ale tradièní slovesnost si vytvoøila i hrdiny na vtipnost takoøka
specializované - vtipálky témìø (èi úplnì) z povolání.
V èeském lidovém vyprávìní (pozdìji zaznamenávaném i písemnì)
byl takovým hrdinou bratr Jan Paleèek, údajný aek krále Jiøího, regionálnì pak tøeba chrudimský Kacafírek, v povìstech velijací naschvální
plivníci nebo pro pouhou kodolibou radost se promìòující vodníci èi
(ve vedlejím povolání) mnoha svými èiny té velebný Krakono. A také
øada postav pohádkových.
Pøísloveèný èeský Honza není tak docela oním typem vtipálka èi ibala, aè s ním mùe mít styèné body jak v schopnosti nahlíet a øeit
vìci humornì, tak v selském rozumu a vtipu, jen je mu dán. Nebývá
to ale ani hlupák - jeho hloupost je smìná jen zdánlivì a jak se záhy
ukáe, je spíe kladem ne záporem: je èasto spí projevem nevìdomého øeení pøímoèarou prostotou a absurditou, která intuitivnì èi paradoxnì trefuje do èerného.
Èasto je oním vtipálkem, který vìdomì produkuje chytré kousky èi
výroky, vec nebo krejèí, vtipní takáøi (nìkdy i lháøi), kteøí pøelstí a zesmìní naduté hlupáky, dùvtipní hrdinové, kteøí uhádnou zdánlivì neuhádnutelné hádanky, vtipnou analogií nìco vyøeí nebo dovedou
k poznání zatvrzelce.
A vtipálky mìlo i lidové divadlo - toti to pro lidové vrstvy vytváøené,
s jeho vkusem a hodnotovou tradicí ladící, a podobnì jako u folklóru praxí
dál a dál dobruované a proto obecnì pøijímané jako archetyp lidového
humorného postoje.
Zdrojem smíchu byl v divadle u ponìkud obhroublý a prostoduchý
Hanswurst. Toho bychom vak za vtipálka oznaèili jen stìí: smìná je
na nìm spí jeho primitivnost a ivoèiná pøímoèarost. Podobnì jako
Pikelhäring byl spíe pøedmìtem posmìchu ne vtipálkem z povolání.
To jejich mazanìjí následovník Kaspar, Kasperl, Kasperle, u nás
Kapar èi Kapárek je z jiného tìsta. ádný neohrabaný trouba s klihem
na zadku. Naopak chytrý a bìda. Nebo spí chytrácký? Tady vlastnì
u musím rozliit ty dva, které jsem tak èi onak potkal.
Kapara v jeho originální herecké podobì, v ní vládl jetì do války,
jsem u nezail a i v loutkovém divadle ho znám jenom z èetby èi jako
obèas znovuoivovanou retrovzpomínku.
Jeho hodnotovou ambivalenci signalizuje u pøíznaèný kostým: strakatý (vycházející z Harlekýna komedie dell´arte), èím dál èastìji vak
èervený se stejnobarevnou èapkou a rolnièkami, odkazující k støedovìkému oznaèení blázna èi dvorského aka, jen má být uetøen bití i zabití

za své nemístné projevy; hodnotová dvojznaènost je zøejmá: moudré bláznovství, bláznivá moudrost.
Kapar je postava sporná a rozporná: pùvodnì hrbatý obstaroní skøet, myslící jen
na svého vìènì hladového nácíèka, jeho je tøeba nacpat, a netítící se velikých
podrazù, zbabìlosti, zrad Rozporná je i jeho øeè: rád poloí za pána i svùj ivot - jen
kdy pøitom nebude muset umøít. Lidový filosof oscilující mezi mazaností a zbabìlostí.
Svérázný mudrlant, znalý plebejských pravd, jen ví své o pánech i kmánech a nestydí
se to hezky nahlas (tøebas trochu po stranì) s ironickým a sarkastickým humorem
øíci, èím lidi, z nich vìtina má s pány a jejich ideály obdobnou zkuenost, rozesmává. A hlavnì ví, jak ve pøeít. Kapar byl vdycky a vude, v Nìmecku, v Rakousku
i u nás, lidový hrdina.
Je aktérem bachtinovského sniování vysokého v lidové smíchové kultuøe, obracení tragického v komické a znevaování nedotknutelného, parodování vzneenosti
a hrdinskosti, institucí a ideálù i jejich pøedstavitelù, komickou parodií a kontrapunktem
svého pána. Jeho podstatou je vitalita a tìlesnost, vyznáním neoficiálnost a protioficiálnost a zbranìmi smích a výsmìch.
Sluha, který si rád zahraje na pána, kdy to jen trochu jde, zatímco doma na nìj
èeká jeho Kalupinka - nevrlá nestará nemladá hádavá entina, stejnì pøisraená jako
její mu. Ale také sluha, jen vidí i na rub ideálù èi tuh svých pánù a vysmívá se jim... leè jejich podstatu leckdy cítí a ctí víc, ne oni sami, a nakonec pøeci jen (vìdomì èi
nevìdomì, nahodile, podvìdomì èi zámìrnì, pøiznanì èi nepøiznanì) stojí na stranì
elementární spravedlnosti.
Ostatnì pojmy jako spravedlnost èi morálka bývají u tohoto druhu humoru
a v druhém plánu; hlavní je pobavit - v tom se tradièní pojetí pøíli nelií od naí doby.
Je-li nìkdo vtipný, mazaný a daøí se mu, získává nejen ná smích, ale i sympatie. Navíc
pojetí vtipnosti a hlavnì jejího hodnotového zaøazení se nezøídka znaènì lií od naeho dneního hodnocení spoleèenské èi morální pøijatelnosti, take leccos nás dnes
nerozesmìje, nebo jen v rozporu s naím cítìním mravnosti, spravedlnosti, èi obyèejné lidské slunosti Vtipy jsou to toti èasto kruté: chytrák se osvobodí z pytle, v nìm
má být utopen, pøedstíráním, e je takto trestán za to, e se nechce stát starostou,
a vláká tak do pytle ovèáka, který je posléze místo nìj utopen. Lidové pojetí vak vycházelo z daleko elementárnìjích, praktiètìjích zásad: hloupost zaslouí potrestání,
chytrost odmìnu - a to i tam, kde mùeme uvaovat o vychytralém podvodu èi mazanosti nebo prostì zneuití rozumové pøevahy. (A to nechávám stranou dnes tìko pøijatelné a èasto velmi drsné erty na úkor jinovìrcù, cizákù, snad nejèastìji idù, u nich
oprávnìnost zesmìnìní, pokoøení èi dokonce tìlesného trýznìní a záhuby vyplývala u z etnika postieného.)
Tak jako kousky vtipálkù slouí nìkdy jenom k pobavení a jindy jsou jádrem poznání èi øeení, tak i posluchaèi a diváci se kousky tìchto vtipálkù bavili, ale zároveò tím
i dávali prùchod svému pohledu na spravedlnost, morálku, spoleèenské èi politické
pomìry, na vìci dílèí i stav svìta jako celku. Vtipálci v èeské tradici vyjadøují vtipem to,
co pøímo vyjádøit nelze, pøedevím vak pomáhají ít a pøeít.
Kapar pøeil v podstatì jen jako postava loutková (poté, co vystøídal Pimprle, vládnoucí od konce 18. do poloviny 19. století ) - zato vak i ve hrách tak váných, jako je
Faust èi Don ajn tzv. lidových loutkáøù. Kapar, Kapárek, Pimprle bývá buï spoleèníkem hlavního hrdiny, èasto jako kontrastní paralela k pøedstaviteli oficiální vzneenosti velkých ideálù (obdoba Quijotova druha Sancho Panzy), nebo je samotáøským
potulným hrdinou, jakýmsi krajánkem, který se nahodile èi cílenì vyskytne u problému,

pomùe ho vyøeit a pokraèuje dál ve své nekoneèné pouti. Nebývá hlavním hrdinou
(alespoò ne titulním), bývá vak klíèovou postavou, od které vzejde øeení (rádce, pomocník), nebo která je navrhuje, ale k smùle svého pána jím není vyslyena.
A pak je tu ten druhý, od zaèátku 20. století nezbytný snad ve vech hrách pro dìti,
kterého èas od èasu zaívám dodnes, jeho pedagogické zdùvodnìní chápu, ale nechápu,
jak mohl z toho prvého vzniknout: Kapárek - roztomilý chlapeèek, jen se bezprizornì,
bez rodièù toulá svìtem, aby pomáhal, kde je ho tøeba, a to v tých èervených hadøících a s rolnièkou dvorského blázna (???!). Malý bystrý klouèek, plný energie a chtivý
aktivity, chytøejí ne vichni vùkol, kam oko dohlédne, proèe mívá vedle sebe
i tìkopádného krholu èi prosáèka Honzu nebo dalí komické chasníky z rodu tìch,
jim se smìjeme pro jejich prostomyslnost a tìkopádnost, aby Kapárkova chytrost
byla patrnìjí. Spravedlivý a ctnostný jak mravouka sama, nejvý trpící nìjakou tou
kluèièí nerozváností (snad aby se zdùraznila jeho dìtskost, ne-li rovnou andìlskost,
bývá zpravidla interpretován dívkami, pannami nebo aspoò enami, èím se z nìj stává bezpohlavní monstrum). Pøíslunì výøeèný a - na rozdíl od Kapara - taky stateèný
(proèe ho zase kontrastuje nìjaký ten vedle stojící opatrnický slouící èi princ - co
na tom, e to pøevrací hodnoty postav i smyslu pohádky naruby). Kapárek je skuteèným vtipálkem vyuívajícím svùj vtip jak k vítìzství, tak pro vytrestání nehodných
a obveselení ostatních.
Buï jak buï Kapar i Kapárek jsou vedle vech ostatních postav, které tak èi onak
mají pøedobraz v dostupné realitì (èi alespoò v realitì pohádkové), figury z jiné planety.
S kým èi s èím souvisejí? e mají pøedobraz v onom støedovìkém bláznovi, jeho
(jistìe stylizovaný a estetizovaný) kroj nosí?
A v èem se Kaparovo bláznovství projevuje? V staroloutkáøských hrách je to pøeci
jen obyèejný sluha, od nìho si jeho pán - na rozdíl od panovníka - ádné bláznovské
moudro neádá. A od Kapárka-kluka se moudrost snad ani neoèekává: dìti nebývají
povaovány za zdroj moudrosti, nanejvý bezprostøednosti èi upøímnosti.
Ale oba diváky baví. Jeden dospìlé, druhý dìti. V èem jeho obliba spoèívá - krom
veselosti, legrace, komiky, které jsou vdy vítány a nadenì pøijímány?
Kapar je plebejec, blízký obyèejným lidem svými trampotami s pány, nadaný selským rozumem, chytrostí i vychytralostí a schopností vzdoru a pøeití. Kapárek - pokud je opravdu vtipný - se dìtem líbí nejen pro svùj vtip, humor, veselost, ale také tím,
e posiluje jejich sebevìdomí obrazem dítìte, je rozpozná nespravedlnost a nesmiøuje se s ní, je namnoze bystøejí ne dospìlí a dokáe vìci øeit i tím, e je odvánìjí, stateènìjí a vdy pøipravené jednat.
To vechnou jsou klady. Buï sláva kapárkùm - vtipálkùm z povolání!
Proè je tedy Kapárek mnohdy pro jedny a tyté lidi zároveò nezbytností a zároveò
synonymem stupidity, s ní je pak odepisováno i kapárkové, tedy loutkové divadlo?
Problém je v tom, e ne vdy mívá Kapárek ve høe nìjakou skuteènou funkci (není
jen povinnou ozdobnou pøílohou, hrdinou, který tu prostì být musí, protoe dìti ho
mají rády), ne vdy je jeho jednání v rámci ánru, v nìm je uplatòován, logické
a vìrohodné (jeho chytrost je leckdy dosahována tím, e dìláme hlupáky ze vech ostatních postav i z dìtských divákù samých), ne vdy mravní nauèení jeho èinù sdìlí samo
jednání, z nìj si je vyvodíme (namísto toho, aby nás slovy mentorsky pouèoval, nabádal
a káral) a ne vdy bývá zachována pøijatelná míra vkusu (u tøeba ono pitvoøivé Nazdar,
nazdar, nazdárek, zdraví vás vá Kapárek).
Tak a mùu na párek.
Ludìk Richter

Mám dva postøehy ze své praxe.
Rodièe rádi a houfnì své dìti vodí na pøedstavení loutkového divadla, mnohdy jsou
pøekvapeni, jak se od doby jejich dìtství loutkové divadlo promìnilo. Horí je, kdy svým
ratolestem podle svých vzpomínek slibují Kapárka a on nepøíjde... Pokud se mi podaøí
zaujmout dìti i rodièe zároveò, je to potom velká sdílená radost (i bez Kapárka).
Do ZUky dìti pøicházejí nebo je rodièe pøivádìjí spí za divadlem hraným herci.
S úsmìvem jim sdìlím, e pracujeme s loutkami a setkám se s rozpaky: ...loutkové divadlo? Aha, ale my bychom radìji chtìli bez Kapárka...
Souvislost? Urèitì. Je holt jiná-nová doba a veobecnì se o loutkovém divadle a jeho
smìøování moc neví.
Jarka Holasová
Kapárek. Ten Èeský lev naeho loutkáøského národa! Chce se mi k jeho chvále
dodat - ten vùl v erbu rodného mìsta mých èetných dìtí
No, moná tuíte, e Kapárky jsem nikdy nemìl moc v lásce. Alespoò ty, s kterými
jsem se do svých jednaètyøiceti let setkal. Byli rùzní. Ale to prázdné vtipkování, tu polopatickou didaktiènost a zároveò takovou tu pøedem danou roli hrdiny a paáka, co si vdycky ví rady to jim bylo spoleèné. Já to nemusel. A jetì navíc ta barva!! Jene dveømi
vyhodí, oknem vleze
V roce 1970 jsme zaloili Céèko. Jsme svobodní, dospìlí, odmítáme nezvané hosty
a moudré rady starcù Jistì neuhodnete, kdo byl hrdinou naí první hry? (Martínková:
Poklad v kapli) No ano, jistì. Kapárek! A jetì ke vemu ho hrála enská! No pravda,
nikoliv bez pùvabu. Maruka. Za dva roky nato Ostrov splnìných pøání V. Cinybulka. A zase
Kapárek.Toho jsem pro zmìnu hrál já. A za pár let Duranty: Ruka - Kapárek. Tentokrát
Peka. A pøítí rok Kapárek v Buchlovanovì Pohodì. Skoro to tak vypadá, e jsem ho
hrál pro zmìnu zase já, ale nejsem si zcela jist. U je to dávno Ale to není vechno.
Konec Masopustu v naí vlasti provázel také ná céèkový Kapárek. Pavla Lustyková úasná. Premiéra Hamleta (Shakespeare-Buchlovan-my) pøipadla na 17. listopad 1989.
Hráli jsme tenkrát v Libèanech o putovní cenu Matìje Kopeckého. Veèer pøily zprávy,
e se v Praze nìco dìje...
Ta cena, o které byla øeè, stála na piánì u nás v klubovnì. Vytvoøil ji Franta Vítek,
výtvarník divadla Drak, tenkrát nejlepí výtvarník u nás a moná v Evropì. Byla to marioneta. Jestlipak víte... No jistì, Kapárek. Neobyèejnì pùvabný.
Pak se Kapárek na nìkolik let odmlèel. Pøenechal svoji roli jiným V tuhle chvíli to
vypadá, e ten ibal Kapárek pronikl do vech naich her, ale není to tak úplnì pravda.
Pøiznávám, e jsme provozovali nìkolik her, kde se On, ta due dobrá, nevyskytoval vùbec.
Poslední Kapárek v Céèku - D. Charms a my: Fialový vítr. Opìt jsem ho hrál já.
Dìsné. Od tìch èasù se neodmlèel Kapárek, ale Céèko. Jsem profesionální optimista,
take øíkám zatím... Tak se opìt potvrdila pravda o odøíkaném chlebu
Proè to vecko pøipomínám. A se nám to líbí a nebo nelíbí, Kapárek byl a je dosud
fenomenem, který se nedá pominout. Byl s námi Èechy v minulém i pøedminulém století,
urèitì za Jiøíka z Podìbrad, i kdy tenkrát nemìl na ruèkách provázky a v hlavì drát.
A byl urèitì, to bych se vsadil o pivo, za Pøemysla Otakara a dost pravdìpodobnì
i za Pøemysla Oráèe. Záznam v Kosmovì kronice, pravda, ponìkud rozmazán...
V naich hrách jsme s tìmi Kapárky tak trochu provokovali. Ale v prùbìhu èasù jsme
je nechali jednat ruku v ruce s tématy naich her a vìøím, e nám ti Kapárkové hanbu
neudìlali.

A co se týèe té barvy? Tøenì visely dolù u za Starého Rakouska. Pøece.
Karel efrna
P.s. Uprostøed erbu mìsta Svitav se nachází hlava tura. My vichni víme, e je to
vùl...
(A pak je tu jetì dodatek, jen je soukromý, ale stojí, myslím za zveøejnìní. Snad
se na mne Karel nebude zlobit. LR)
Koneènì jsem to dopsal. Myslím si, e K. v dnením divadle, v tom pùvodním kroji,
u moc smyslu nemá. Ale ta role nadkrojová, to znamená ten prvek nadlehèující dusno
vána na jeviti, vytváøející jakoby kontrast jednotlivých situací, ta role a její dùleitost je
nadèasová. Kadý poøádná drámo by mìlo mít nìjakého takového.
A otázka poslední. Jsou prý v nìkterých pokrokových kolkách dìti, které neví, jak On
vypadá. Vìdí ovem velice dobøe, co je to Caps Lock a Enter. Ty On neporazí. Snad by
se mohl poprat se Standou Klausem nebo jinými naplaveninami. To by mìl moji podporu.
Ale jaká je váha mojí podpory...
A dospìlí? Pùl ivota se snaím svými obèasnými divadelními skutky vyslovit
se k realitì. Loutkou i bez. Ale zdá se, e nae (myslím tím nás, Moravsko èeskou spoleènost) snahy zùstávají hrachem. Vìtina spoleènosti stále povauje loutkové divadlo
za divadlo kapárkové. Jsou to snahy vícegeneraèní. Ale to je vlastnì úasné. Není nic
horího, ne kdy u je vybojováno.
Karel
Kapárek ponìkud pøipomíná jednoho slavného Inda (Indiána), propagujícího
nenásilí (Móhandás Karamèand Gándhí). S Honzou to je celkem zajímavá dvojice.
Jeden chytrý, druhý silný - a víme, e ONI vdy zvítìzí. To je stereotyp, který funguje
v tisících pøíbìzích do dneka. Nejvíc se na Kapárkovi líbí, kdy je vtipný a chytrý ale pozor! - nic se nemá pøehánìt.
Na rozdíl od nenaraného, pøeraného, oralého, zlého, vypoèítavého a hnusného
chlapa Kapara, je Kapárek vìtinou hladový, hodný, milý a chytrý chlapeèek. Kapar neustále myslí (jako vìtina populace na zemi) na svùj teøich, Kapárek neustále
pøemýlí, jak by pomohl jiným. Proto ho mají lidi rádi. Je lepí, ne oni. A pøece. Kdy
z Kapárka zaènou lidi (vìtinou v loutkovém divadle) tvoøit bezpohlavní podbízivou
figuru, trochu se otøásám. A nejhorí je, kdy pomocí tohoto veselého panáèka zaènou
dospìlí VYCHOVÁVAT dìti. No to je pøímo k p.....í.
Osobnì si myslím, e Kapárek je vìèný. Kapar, bohuel, také. Moná, e je to
dobøe. Nìkdy jsem moná nìkde nìco slyel o rovnováze. Vyvodil jsem si z toho,
e jen dobro krása a tìstí k ivotu podivného tvora, jakým je èlovìk, nestaèí. Nebo,
e by se mi to jen zdálo? Obèas se mi dost vìcí zdá.
Nazdáreèek! Zdraví vás Kapar-Kapáreèek! Brùèek
Jaký je dnes mùj pohled na Kapárka?
Inu blahoslavený Kapárek
Svoje první setkání s Kapárkem si nepamatuju. Pravdìpodobnì v dìtství nìjaké
bylo, protoe kdy jsem se jako dvanáctiletý kluk s kamarádem o divadlo sám pokouel, Kapárka jsme tam mìli a byla to kladná, veselá postava. Nìkde jsme jí museli
vzít, od nìkoho pøevzít její vzorec, ale kde to bylo, to u nevím.
Kdy jsem pak v roce 1984 zaèínal jako metodik Okresního kulturního støediska,
prohazoval jsem se archivem, kam mí pøedchùdci navozili ze zruených osvìtových
besed, sokoloven a spolkù stohy historických divadelních textù. Z loutkáøských mì
nejvíc bavily brourky, které pro potøeby ochotníkù vydával Bohumil Schweigstill. Po-

stava Kapárka byla témìø ve vech a já jsem citace ze scénáøù dával k lepímu
pro pobavení kamarádù a kolegù, bral jsem je jako úsmìvnou archiválii, která má cenu
u jen pro divadelní historiky. Pak mnì ale nadenci z nejmenovaného jihoèeského
mìsteèka pozvali na premiéru svojí nové hry, já absolvoval osmdesátiminutové martyrium s názvem Jak Kapárek pøemohl zlého ducha Souchoucha a v duchu jsem posílal souchotiny na celý kolektiv úèinkujících, kteøí se nìkde sto let schovávali a teï
se vynoøili, aby k smrti umuèili mnì i zbývajících padesát, vìtinou dìtských divákù.
Pøeili jsme to, já byl hodnì odolný mladý mu a dìti si divadelní èas rozdìlily na chvilku
dívání, chvilky procházení po sále, honièku v pøedsálí, návtìvu bufetu a vzájemné
pouchování. Bylo pak jenom velmi tìké hledat odpovìï na otázku tak co jste tomu
øíkal, pane Slavík...
V tìch schweistillovkách Kapárek nebyl vdycky jen lidový ibal, který svou chytrostí, prostoøekostí, odvahou, nebo tìstím zvrátí dìj, obrátí lumpárnu proti jejímu strùjci,
zachrání princeznu z draèích spárù a podobnì. V tìch textech byl Kapárek taky darebák, obyèejný místní blbec, dokonce cosi, èemu bychom dneska øekli dealer. To mì
hodnì pøekvapilo, protoe jsem mìl zato, e KAPÁREK BY MÌL BÝT KLADNÁ POSTAVA, která je divákovi blízká tím, e je nedokonalá stejnì jako on, ale dokáe dìlat
vìci, které divák, svázaný konvencemi a zábranami, dìlat nedokáe. Èasto hraje hloupého, aby se pak ukázalo, e je velmi chytrý a velmi èasto je nejmení a nejslabí mezi
mocnými a silnými a vítìzí nad nimi svým vtipem. Je to podobný pohádkový princip, podle nìho odstrkovaná a opovrhovaná dcera získá prince a nejmladí syn, vemi povaovaný za hlupáka, dokáe to, co nedokázali jeho starí bratøi. Schweigstillovky a jim podobná
literatura jsou (a byly u v dobì, kdy byly vydávány) divadelní brak, nebo abych byl spravedlivý, 90% z toho, co bylo vydáno, brak byl.
Dneska je pro mì Kapárek u jen závan starých èasù. Bohuel. Souèasný text pro nìj
nikdo nenapíe a tìch nìkolik nejlepích historických textù, které existují, nelze modernizovat, tím by vznikl paskvil k nekoukání. Lze je hrát jen v duchu a poetice doby, ve které
vznikly a je otázka, co mohou pøinést souèasnému dìtskému divákovi. Urèitì by bylo
skvìlé, kdyby dìti mìly monost vidìt takové loutkové divadlo v rámci výuky historie
umìní, nebo s náleitou pøípravou jako obèasnou perlièku v moøi toho veho, co se na nás
valí ze veho, co otevøeme. Jak by asi musel s dìtmi mluvit dnení Kapárek, aby je
zaujal? ádná souvìtí, jen krátké vìty, nejlíp hesla, pøiletìt, odletìt, svìtelné
a pyrotechnické efekty a pozor, co s chytrostí? Dneska vítìzí technika, nebo díky celosvìtové Potterománii, kouzla z kategorie fantasy. S chytrostí si dneska nikdo na dìti
nepøijde.
Rád bych se el na Kapárka podívat, kdyby mi slíbili, e se tam nebude lítat letadlem a princezna s hloupým Honzou se nebudou prát o mobilní telefon. Bylo by to pro mnì
nìco jako koncert klasické hudby. Neposlouchám jí dennì, protoe jako zvukovou kulisu
k tomu, co právì dìlám, mám radi nìco, na co se nemusím soustøedit. Ale èas od èasu
se rád obléknu do parády a na tu vánou hudbu jdu a kdy pak sedím v sále a ètyøicet lidí
v orchestru hraje naplno muziku starou dvì stì let, mám vdycky pocit, e lidstvo sice
kráèí mílovými kroky kupøedu, ale v kultuøe udìlalo taky hodnì krokù zpátky.
Mirek Slavík
Jak se dívám na kapárka?
Kapárek, komický typ èeského loutkového divadla. Od pol. 19 století postupnì
nahrazoval komickou postavu Pimprlete (vystupujícího v hrách èeských loutkáøù
od konce 18. stol.). Kapárek odvozen od Kasperle, hrdiny pøedmìstských divadel-

ních scén ve Vídni. Byl vak ménì obhroublý, komický úèin stavìl na zdùrazòování
protikladu a èastém parodování vzneených a hrdinských postav. Nejvìtí obliby dosáhl v loutkových hrách pro dìti v 1. pol. 20. stol., kdy se z nìho stal chytrý ibal dìtského vìku. Praví chytrá kniha.
A já pravím! Abych se pøiznal jako dìtského diváka mne kapárek neoslovil. Stejnì
tak jako jsem plakal u nìmých grotesek, smutnìl jsem pøi pohledu na kapárka. Pokusím se (sám pro sebe a ètenáøe) definovat proè tomu tak bylo.
Kapárek mi vdy pøipadal jako smutná postava. Byl to pro mne ten, který zbyteènì
sloitou cestou dovede hlavní hrdiny za vítìzstvím. Kdy jsem se jako dítì díval
na vechny zúèastnìné postavy (Honza, Kalupinka, drak), divil jsem se, e ti hrdinové
u dávno nepochopili zdánlivì sloitou zápletku. Kdy jsem ji prohlédl já, jako malé
dìcko, proè to neprohlédl Honza?! Proè princezna odchází za drakem, aby se nechala
serat, jenom proto aby zachránila království, krále, lid a kdoví koho jetì?! V mých
dìtských oèích to pøece bylo tak jednoduché. Honzo, princi, králi zvednìte meèe,
vystøelte z dìla, vezmìte klacek a ubijte toho vetøelce, draka, obra, paznehta! chtìlo
se mi mnohokrát køièet. A proè ten kapárek nejde direkt, tedy rovnou cestou, proè
se u toho musí velijak pitvoøit, dìlat ze sebe Kapara?! Proè?
No právì proto! Øíkám dnes s odstupem dlouhého èasu. Stárnu nebo zaèínám
cosi chápat? V kapárkovì èi kaparovì roli jsem se s postupem let ocitl nìkolikrát.
Zvlátní, jako dítì jsem povaoval kapárka jen za nìkoho, kdo se zbyteènì pitvoøí
a vymýlí sloité cesty jak koneènì dohnat ty dùleité k cíli. Ale pozor!! On skuteènì
chtìl pomoci! Bez nároku na odmìnu, bez toho, e by oèekával oslavy èi flek v královské radì. Jedinou odmìnou pro toho kluka s rolnièkami je svoboda. Aby mohl chodit
kde chce a mluvit co chce a pitvoøit se jak chce a kde chce. A vimnìte si, e kdy
pøíbìh skonèí, zùstává Kapárek sám, nikdo ho u nepotøebuje, nikdo od nìj nic neèeká. On to vechno posouval, dovedl k vítìzství toho, kterého povaoval za dùleitého,
ale ten nejdùleitìjí zùstává v pozadí. Vítìzný kapárek!! Kapárek má flek na divadle
jistý.
Moná jinak je to s Kaparem. Je mi líto, e se èasem z tohoto jména stalo spí
cosi hanlivého. Chceme-li urazit, øekneme: To je kapar! A pøitom nositelé tohoto
jména byly významné osobnosti. Viz tøeba Jan Kapar, první èeský pilot, který se rozletìl
z Pardubic do Prahy (1911). Dobrá, v tomto pøípadì nám encyklopedické znalosti jsou
k nièemu. Vrame se tedy k divadlu.
Kde se vzal Kapar? To jméno je orientálního pùvodu. Znamená nosiè nebo také
stráce pokladu. Jméno Kapar známe ve vech moných jazycích, ale je jeho funkce
na jeviti stejná, jako kapárka? Je moné e existuje rovnice aek rovná se Kapar.
Vidìli jste nìkdy na jeviti Kapara?! Já se pøiznám, e ne. Moná jsem nevidìl tolik
divadelních pøedstavení, moná jsem nevzdìlán, snad i zapomínám (to urèitì),
ale kapara na jeviti si nepamatuji. Nevidìl jsem. Vidìl jsem a vidím spousty kaparù
kolem sebe a zejména v politických kruzích. A tak se ptám: je politika také divadlo? No
jistì!! Take rozdíl mezi Kapárkem a Kaparem je nabíledni. Vidím tedy dennì kapary, kteøí se uráejí a hádají se kdo z nich je vìtí kapar. Je to stejné jako s blbci,
bohuel. Je to zvlátní kolikrát èlovìk za ivot pouije: S tìmi blbci se nedalo vydret!
Byl to samý blbec (kapar)! Nejvíc mi vadí lidská blbost! Sami sebe z této kategorie
vyøazujeme. To ta vìtina kolem nás jsou blbci.! To oni ze sebe dìlají Kapary! Mohla
by tedy rovnice znít kapar = blbec?!
Ale ne. Kapar je pøece nosiè, stráce pokladu. (Pøesvìdèuji sám sebe.) Je ten kdo
je podøízený a zároveò zodpovìdný. A pøece se mi dere do mysli vzpomínka na Veèer

Tøíkrálový a vìtu pronesenou akem: Jsou to jen kapaøi akù. A teï mi tedy
povìzte. Vidìl jsem Gaspara na divadle? Nebo jinde?! Je kapar komická postava,
nebo spí sluha, nosiè? Kde v sobì poøád bere aek svou moudrost? Kde se berou
vichni ti kapaøi, blbci, aci, kapárci i politici? A co na to Ludìk Richter a profesor
Císaø? Tak nazdárek, zdraví vás kapárek.
Vladimír Procházka
Pár slov k zadaným otázkám
Jaké zkuenosti má s Kapárkem èi Kaparem? Jako dítì, divák, divadelník?
Ve svém dìtském loutkovém divadýlku - loutky byly z døevìných korálkù, navleèené na drátku - jsem mìla jen Kapárkovu hlavu s kolíkem a hlavièka se zastrkovala
nahoøe do portálu.
Jaký je/byl tvùj pohled na nìj?
Mùj pohled na ni byl shùry a vadilo mi, e kdy s ní kroutím, je mi vidìt celá ruka.
V pohádce nemohla zastrèená hlava bez tìla hrát, (alespoò tenkrát mì to nenapadlo,
èeho lituji), a tak ho zastupoval krhola, protoe byl z tmavoèervených korálkù
a vypadal taky legraènì.
Z toho plyne, e Kapárek byl pro nás dìti, co si hrály s loutkovým divadýlkem,
postavou, která do hry patøí. A kdy tam pøímo nehraje, tak pøedstavení zahajuje, to
vdycky, a zakonèuje, pokud jsme si na to vzpomnìly.
Má dnes kapárek na divadle své místo a smysl? Jakou funkci má èi mohl by mít?
Bylo by koda, kdyby se kapárek z divadla vytrousil. (Proto ho píu s malým
písmenem, je to zobecnìní jeho role.) Patøí k tradici, co snad nevnímám sentimentálnì a staromilecky, ale jako jednu z nemnoha jistot, kterou bych dìtským divákùm
dopøála. Setkávají se s kamarádem, známým, který se na nì tìí, vymýlí a dìlá kapárny, obèas je pìknì pøeene a sám na nì doplatí, ale záludné úmysly nikdy nemá.
Kapárek je ulièník, ale ne podrazník.
Jaké jsou reakce dìtí a jaké dospìlých na tuhle postavu?
Zeptala jsem se tuhle pana Cihláøe, povoláním technika, nyní dùchodce a èlena
zastupitelstva mìstského úøadu. Padesát let pùsobil v místním loutkovém divadle,
dlouho jako jeho vedoucí. V zákulisí se motal u od devíti let, tahal po kolejnicích
loïku, auto nebo vláèek, a kdy mu dospìlí po èase dovolili, aby si vzadu pro sebe
zkusil vodit Kapárka, byl, podle jeho vlastních slov, nejastnìjí...
Toto budi i mým pøáním, u dlouho jsem se s Kapárkem na divadle nepotkala.
Jana Køenková

ZA KADÝM ROHEM
JESKYÒKA
Daniela Weissová a Romana Zemenová

Jelen vykoukne: U?
1. obraz
Dìti si hrají na kraji lesa.
Kluci: Holkýýýý, kde jste?
Holky:
Táády jsme.
nechytí...
Karkulka:
Smolíèek, pacholíèek!
Smolíèek:
Ty Karkule! (tahá ji za copy)
Karkulka:
Au, nech si toho, jó?
Jeníèek honí Maøenku.
Maøenka:
Ty toho taky nech ví, e jsem starí.
Jeníèek:
To je toho, o dvì minuty!
Smolíèek:
Víte, e ta skála je zkamenìlý obr? V noci oívá a dupy, dupy, chodí nám
okolo chalupy.
Maøenka:
To byl obr? Já to v noci slyela.
Jeníèek:
A na vrbì u potoka bydlí hastrmánek. A tahá holky za copánek.
Karkulka:
Nechte toho.
Z pozadí píseò a dupot jeskynìk.
Dìti:
Co to bylo?
Zazní kus písnì.
Dìti:
Slyeli jste to?
Znovu píseò.
Dìti:
Schováme se.
Smolíèek:
Budeme se koukat.
Jeníèek:
Ne, budeme poslouchat.
Jeskyòky s písní a tancem nastoupí na scénu:
Jdeme svìtem,
Snaíme se jen dostat k dìtem,
Dìláme vecko, co je moné.
Asi jsme nemoné.
Dìtí je vude fùra,
Tlaèí nás jako noèní mùra.
Snad aspoò jednou svedem
Mít dìtí plný vak - tak.
Jeskyòka 1:
Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:
Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:

Mùu se vás zeptat kolik máte dìtí?
Vèera vèera jsem málem jedno dalí mìla.
No tak kolik?
Vdy vám to øíkám, kdyby vylo to, co jsem mìla domluvené vèera
tak?

tak...

Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:
Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:
Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:

tak u bych jich mìla jedno.
Pche.
No a kolikpak jich máte vy?
Já si myslím, e na to musíme jít jinak. Jsme úplnì bez dìtí!!!
Moje øeè, ale jak?
Jak, jak podívejte se, napøíklad, kdyby se jedno dítì nìkde ztratilo, tak
to bychom vidìli ten zájem, e.
Jeskyòka 2: Kdyby, kdyby my potøebujeme výsledky!
Jeskyòka 1: Musíme najít vhodnou lokaci.
Jeskyòka 2: To je ale výborný nápad, to urèitì udìláme a co to je, ta loktace.
Jeskyòka 1: Lokace! Místo! Místo, nìjaká pìkná vesnièka, kde je hodnì dìtí, abychom
to mìli pìknì pohromadì.
Jeskyòka 2: No ano, výbornì a co ta za lesem?
Jeskyòka 1: Tam právì jdem. Vy tam, já sem.
Odchází za písnì:
Napøíklad vèera jedna vèela
Bodla mì doprostøedka èel,
A boule se ty dìti lekly
a vechny utekly.
Jeskyòka 2: Proè ona poøád vy tam, já sem .? Pch...
Dìti je slyet zezadu: Slyely jste to? Slyely, slyely. (objeví se)
Smolíèek:
A já to vidìl.
Jeníèek:
Ty ses koukal?
Smolíèek:
Jo. To byly urèitì Jeskyòky!
Jeníèek, Maøenka, Karkulka: Opravdu?
Smolíèek:
Kradou dìti!!
Jeníèek, Maøenka, Karkulka: Opravdu?
Smolíèek:
A erou je!!!
Jeníèek:
Co budeme dìlat?
Smolíèek:
Budeme je stopovat.
Maøenka:
Ale opatrnì.
Karkulka:
Jo, ale opatrnì.
Maminky volají: Dìti domù, Karkulko domù, Jeníèku, Maøenko, domù.
Karkulka:
Páni, já zapomnìla jít k babièce.
Jeníèek a Maøenka: A my musíme na maliny, protoe, protoe, veèer budou lívance.
Smolíèek:
A u nás bude veèer mazec?
Jeníèek a Maøenka: Co?
Karkulka:
Zase pìtka?
Smolíèek:
Tøi, ale pøiznám dvì.
Jeníèek:
Tak je budeme stopovat a potom, jo?
Dìti:
Ahoj. (bìí domù)
2. obraz
Otvírá se scéna vesnice, maminky v oknech.
Paní Jeníèkomaøenková: Dobrý den, paní Èervená.
Paní Èervená:Dobrý den, paní Jenièkovámaøenková. U jsou ty vae dìti doma?
Paní Jeníèkomaøenková: Právì e nejsou.
Paní Èervená:No ona Karkulka taky, jen pøijde ze koly, mrskne takou a je venku.

Paní Jeníèkomaøenková: Co myslíte já? Já pøijdu z práce utahaná - nádobí neumyté, ko
nevynesený, já tady vaøím, peèu, smaím, s lívancem se jim k veèeøi
dìlám a oni ani ty maliny nepøinesou.
Paní Èervená:Já u peru dneska estou praèku, samej èepec, ta holka se jen fintí. Vy
aspoò máte ty dìti slunì vychovaný.
Paní Jeníèkomaøenková: Jo, to se vám zdá. Poøád nìkde lítaj s tím Smolíèkem Jelenovic.
Øeknu vám, pan Jelen na toho kluka nestaèí. Ten roste jako døíví v lese.
To ta vae Karkulka je hodná a sluná holèièka.
Paní Èervená:Jdìte, kde myslíte, e je? Vdy lítá s nima a jetì odmlouvá.
Obì znovu volají dìti.
Paní Jeníèkomaøenková: Jeníèku, Maøenko.
Jeníèek a Maøenka se objeví v oknì: My jsme byli se Smolíèkem a Karkulkou. Jenom
venku.
Paní Jeníèkomaøenková: A co ty maliny?
Jeníèek a Maøenka: My víme, my víme. Uprostøed lesa, u toho vysokého smrku rostou
tááákhle velký maliny, ty budeme mít nasbíraný za pìt minut.
Paní Jeníèkomaøenková: To urèitì. A vás to ani nenapadne. Za chvíli bude tma, jetì
byste zabloudili.
Jeníèek a Maøenka: No jo, no.
Paní Jeníèkomaøenková: Jenom na kraj lesa, jasný.
Jeníèek a Maøenka: No jo, no.
Paní Jeníèkomaøenková: A ty dej na Jeníèka pozor Maøenko. Ví e jsi starí.
Maøenka:
O dvì minuty, to je toho.
Paní Jeníèkomaøenková: A jste za chvíli zpátky.
Jeníèek a Maøenka: To je hrozný, nejsme malí, to tady známe, jak svý boty ne. (mizí)
Paní Èervená:Karkulko!
Karkulka:
Ahoj mami.
Paní Èervená:Nezapomnìla jsi na nìco?
Karkulka:
Jestli myslí babièèin svátek, tak to jsem teda nezapomnìla.
Paní Èervená:A kolik si myslí, e je asi tak hodin?
Karkulka:
No, vdy u jdu.
Paní Èervená:No tak poèkej tady má koíèek, bábovku, víno. A k tomu ani neèichne,
kytku utrhne cestou.
Karkulka:
No jo poøád.
Paní Èervená:To ti povídám. Bì okolo lesa, je to sice delí, ale bezpeènìjí. A pospì
si, za chvilku bude tma.
Karkulka:
No jo.
Paní Èervená:A koukejte mi poslat holuba, a dojde. A vím, e jsi poøádku.
Karkulka:
No jo poøád.
Paní Èervená:A neráchej si ty nohy v potùèku.
Karkulka:
Jooo.
Paní Èervená: A babièku e pozdravuju.
Karkulka:
No jo.
Paní Èervená:A s nikým se nezastavuj. (zmizí)
Karkulka:
S kým bych se asi tak v lese zastavovala? (zmizí)
Jelen nakukuje k sousedùm a volá Smolíèka: Smolíèku!
Smolíèek:
Vdy jsem tady.

Jelen:
Smolíèek:
Jelen:
Smolíèek:
Jelen:
Smolíèek:
Jelen:
Smolíèek:
Jelen:

Odkdy?
Dávno.
Uèil ses? Uka.
No, no...
Pìtka?!
No, no.
Víc!!!
Dvì.
Uè se, uè se, uè se

Doma buï . Jdu se pást.

Pøichází Jeskyòka 1 a uká na okénko Karkulèiny maminky.
Jeskyòka 1: Dobrý den, mladá paní, mùu vás na chvilku zdret? Jen na chvilièku, víte, já
mám takové zajímavé informace, to vám nezabere skoro ádný èas a ty informace jsou velmi dùleité, u spoustì lidí to pomohlo, nìkdo tomu nevìøí, ale to
byste se divila, a máte monost vyhrát bonus, a jestlipak máte nìjaké dìtièky?
Paní Èervená:Mám, holku jednu nezvedenou, ale zrovna odela k babièce.
Jeskyòka 1: Vánì? To je ale náhodièka, tak já jetì pøijdu.
(maminka zmizí, Jeskyòka se obrací k Smolíèkovu oknu a uká)
Smolíèek:
Kdo je?
Jeskyòka 1: A kdo je tam?
Smolíèek:
Smolíèek.
Jeskyòka 1: Smolíèku pacholíèku, otevøi mi svou svìtnièku.
Smolíèek:
Tùdle! (zmizí)
Jeskyòka 1: No tak já jetì pøíjdu.
Odchází, pøichází druhá jeskyòka a jde k druhé mamince.
Jeskyòka 2: Dobrý den, mladá paní, mùu vás na chvilku udret, podret
tedy zdret? Jen na chvilièku, víte, já mám takové zajímavé irfom unro... intr
no takové zajímavé zajímavosti, to vám nezabere skoro ádný èas. Ty
zajímavosti jsou velmi dùleité, u spoustì lidí to pomohlo, nìkdo tomu
nevìøí, no skoro nikdo, ale to byste se divila, e tomu nikdo nevìøí a máte
monost vyhrát nos , nus , tedy bonus, a jenom taková otázeèka: jestlipak máte nìjaké ty malé dìtièky?
Paní Jeníèkomaøenková: Mám, holku a kluka, ale zrovna odeli do lesa na maliny.
Jeskyòka 2: Vánì? To je ale náhodièka, tak já jetì pøijdu.
(maminka zmizí, Jeskyòka se obrací k oknu Smolíèka a uká)
Smolíèek:
Kdo je?
Jeskyòka 2: A kdo je tam?
Smolíèek:
Smolíèek.
Jeskyòka 2: Smolíèku pacholíèku, otevøi mi svou svìtnièku.
Smolíèek:
Tùdle! (mizí)
Jeskyòka 2: No, tak já jetì pøíjdu. (odchází - zavírá se scéna)
3. obraz
Jelen se pase: Tráva, tráva, tráva...
Jeníèek a Maøenka pøicházejí do lesa - prozpìvují si.
Jeníèek:
Tak mì u pìknì bolí nohy.
Maøenka:
Jetì kousek tudy, ví e to vím líp.
Jelen:
Ha! Dìti v lese!
Jeníèek a Maøenka: Dobrý den, pane Jelen.

Jelen:
Veèer!
Jeníèek a Maøenka: Dobrý veèer, pane Jelen.
Jelen:
Ví to maminka?
Jeníèek a Maøenka: Se ví, e ví, nás sem poslala. Hele pùjdeme radi tudy.
Jelen:
Tráva, tráva, tráva...
Vlk:
Jídlo, Jídlo, Jídlo! Dobrý den!
Jelen:
Veèer.
Vlk:
Dobrý veèer. Jídlo, jídlo, jídlo... (oba mizí)
Karkulka:

Dneska je pátek, babièka má svátek, a já jí nesu v koíèku bábovku
a kytièku. Je ne, kytièku nenesu, no jo la jsem lesem a tady ádné nerostou. Ale nohy jsem si v potoce neráchala, je tam hastrman! Nevadí, tak
dám babièce list. (mizí)

Smolíèek utíká a padne: Karkulko, Jeníèku, Maøenko! Já u je nedohoním asi, to já u je
urèitì nedohoním. To jim ani nemùu øíct, e u mì byly jeskyòky. Zpátky
pìky nejdu. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou!
Jelen:
Bude mazec. (bere Smolíèka do tlamy - odbíhá)
Jeskyòky pøed scénou.
Jeskyòka 2: Tak co, dobrá loktace?
Jeskyòka 1: Lokace! Lokace!! Lokace dobrá, èas patný.
Jeskyòka 2: Moje øeè, moje øeè co budeme dìlat?
Jeskyòka 1: Já si myslím, e vyuijeme volný èas na pøípravu a mezitím se podíváme
na druhou stranu lesa.
Jeskyòka 2: To je výborný nápad, to urèitì udìláme
a kdy?
Jeskyòka 1: Právì teï. Vy tam, já sem. (mizí)
Jeskyòka 2: No a proè ona poøád vy tam já sem? Má to tam nìjaký lepí? (podívá se)
Má to tam úplnì stejný. (odchází)
4. obraz
Otvírá se perníková chaloupka, v ní se objevuje Jeibaba a zpívá.
Jeibaba:
Peèu peèu perník, peèu ho spoustu let,
Peèu ho tøikrát dennì, není u kdo by to jed´.
Poctivý perník z medu, u z nìj celý dùm mám,
Èekám a pøijdou dìti a já dìti ráda mám. (lepí perníèky - mizí)
Jeskyòka 2 pøichází: Tady to voní (loupe)
Jeibaba:
Kdo mi to loupe perníèek?
Jeskyòka 2: To nic to jenom vìtøíèek.
Jeibaba:
A to bych se divila.
Jeskyòka 2: Dobrý den, mladá paní (kouká na babu) ...dobrý den, stará paní.
Jeibaba:
To jste to vylepila.
Jeskyòka 2: Mùu vás na chvilku udret, podret tedy zdret? Jen na chvilièku, víte,
já mám takové zajímavé irfom áááále, nebudu to natahovat A máte
monost vyhrát nos Ne ten ne, koukám vy u jeden pìkný máte nus
bonus, a jestlipak máte nìjaké dìtièky?
Jeibaba:
Bohuel, jsem úplnì bez dìtí.
Jeskyòka 2: Vy taky? Já taky, já taky.
Jeibaba:
A pøitom je mám tak ráda.

Jeskyòka 2:
Jeibaba:
Jeskyòka 2:
Jeibaba:
Jeskyòka 2:
Jeibaba:

Vy taky? Já taky, já taky ale co budeme dìlat?
No co, perníku mám napeèeno, tak jen èekám, a nìjaké pøijdou.
A tak to je výborný nápad, to urèitì udìláme kafíèko bych si dala.
Ne, to není dobrý nápad. Jen si jdìte po svých. (mizí)
e bych jako la nìkam jinam ale tohle tady nenechám, ke kafíèku si
vezmu. (oloupe dùm a zmizí)
To byla ale divná osoba. (zavírá dùm i scénu)

5. obraz
Scéna je zavøená - probìhne Jelen se Smolíèkem.
Karkulka potká vlka.
Vlk:
Kam, Karkulko malá, kam?
Karkulka:
Dneska je pátek, babièka má svátek.
Vlk:
Co to nese v koíèku?
Karkulka:
Bábovku a kytièku - ne, vlastnì list.
Vlk:
Jíst! Kdepak bydlí babièka.
Karkulka:
Támhle na druhé stranì lesa.
Vlk:
To je tvoje babièka? No tu já znám.
Karkulka:
Tak já u jdu.
Vlk:
Tak babièka tam u jsem dlouho nebyl
Objeví se jelen.
Vlk:
Zdravíèko, Jelene, na veèeøi?
Karkulka:
Jo, koneènì, doufám. A vy?
Vlk:
Já budu dnes veèeøet u babièky.
Karkulka:
Hm hm... (oba mizí)

mohl bych se stavit.

Objeví se Jeníèek a Maøenka.
Jeníèek:
Øíkala jsi, e to ví líp, a kde jsme, aha?
Maøenka:
No kde, kde, v lese asi, ne? Akorát, e u se trochu stmívá.
Jeníèek:
Akorát, e u je poøádná tma.
Maøenka:
Jeníèku, já se asi bojím.
Jeníèek:
No jo, holka Maøenko, já asi taky.
Maøenka:
Ví co, Jeníèku, vylez na strom a podívej se jestli neuvidí svìtýlko.
Jeníèek leze: Vidím Maøenko, támhle se svítí, tam budou urèitì dobøí lidé.
Maøenka:
A ti nám pomùou. (oba odchází)
6. obraz
Otvírá se scéna a odkrývá babièku, která zalévá a zpívá.
Jeskyòka 1: Dobrý den, paní, mùu vás na chvilku zdret?
Babièka:
Ale mùete, mùete, jen zdrujte.
Jeskyòka 1: Jen na chvilièku.
Babièka:
Ale jen mluvte já mám èasu.
Jeskyòka 1: Ale to vám nezabere skoro ádný èas.
Babièka:
Ale jen mluvte, vdy vám povídám, e mám èas. Já mám èasu, e nevím
co s ním.
Jeskyòka 1: Tak já to vezmu zkrátka, máte monost vyhrát bonus. Jen taková otázeèka: jestlipak máte nìjaké dìtièky?
Babièka:
Mám vnuèku, u by tu mìla být.
Jeskyòka 1: Ale nìjak nejde...

Babièka:
Jeskyòka 1:
Babièka:
Jeibaba:
Vlk:
Jeibaba:
Babièka:
Vlk:

Áááá, u jde Karkulko. Jé to není Karkulka, to jsi ty vlku?
Vlk? Tak to snad, abych radi la. (mizí - v okénku se objeví Jeibaba)
Ty má hlad viï. (pøináí kastrùlek, krmí a hladí vlka)
Koukám, máte strávníka. Nechce perníèek?
Brr...
Vy se máte, èekáte vnuèku, e jo? Tak a se staví. Mám tady nùi perníèkù, a ji vezme dìtem do vesnice. Oni si samy nepøijdou. A já mám pøitom
dìti tak ráda. (mizí)
Ta holka nejde a nejde, já jí snad pùjdu naproti. Poèkej tady, hned jsem
zpátky. (mizí - vlk se objevuje v oknì s brýlemi a novinami)
Brrr, to jsou zprávy, a z nich zebou ui. A hele babièèin èepec. (nasadí si ho)

Pøichází Karkulka - ani se poøádnì nepodívá.
Karkulka:
Ahoj, babi.
Vlk:
Co?
Karkulka:
Dneska je pátek a ty má svátek, já ti nesu v koíèku bábovku a kytièku teda list.
Vlk:
Co?
Karkulka:
Babièko, ty má tak velké oèi a nevidí?
Vlk:
Co?
Karkulka:
Babièko, ty má tak velké ui a neslyí?
Vlk:
Co?
Karkulka:
Babièko, proè má tak velké zuby?
Vlk:
Protoe jsem vlk! (spadnou mu brýle a èepec)
Karkulka:
Jééééé, vlk, vlk seral babièkuùùù (utíká k perníkové chaloupce, z ní
vykoukne Jeibaba) Jéééé jeibabááá... (utíká pryè - vlk zùstává leet
v oknì, Jeibaba s vrtìním hlavy mizí)
Jeníèek a Maøenka: Svìtýlko vidí, tady to je.
Maøenka:
Tady to voní.
Jeníèek:
Já mám hlad. (loupou perníèky)
Jeibaba:
Kdo mi to loupe perníèek?
Jeníèek a Maøenka: To nic, to jen vìtøíèek.
Jeibaba vyleze: A to se mi nìjak nezdá. Ale, ale, dìtièky. Koneènì dìti. No to mám
radost. A vy jste nìjaké hubené. Nechcete perníèek? No vemte si. Já mám
dìti tak ráda.
Jeníèek a Maøenka: Jeibabááá, chce nás vykrmit a sníst. Utíkej, Maøenko! Utíkej, Jeníèku! (bìí k babièce) Jéééé, tady je vlk!!! Utíkeéééj! (mizí)
Jeibaba:
Dìti, dìti, vemte si s sebou aspoò pár perníèkùùù. Kdo to bude jíst?
Babièka se vrací.
Jeibaba:
Tak kde máte Karkulku?
Babièka:
Vidìla jsem ji, letìla jak splaená, ani mì neslyela. Byla tady vùbec?
Vlk:
Byla, poøád, babièko, babièko, já povídám jsem vlk.
Jeibaba:
Køièela, e vás seral a o mnì øekla, e jsem jeibaba.
Babièka:
No ona dcera øíkala, e je holka hubatá. No to se musí vysvìtlit. (zavírá)
Jeibaba:
No to tedy musí. (zavírá)
Scéna zavøená - les. Velká honièka po lese, pøi ní jsou na scénì vichni kromì Jeskynìk.
Jeskyòky pøed scénou.

Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:
Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:
Jeskyòka 2:
Jeskyòka 1:

Teï za Jelenem.
Já u jsem mu vysvìtlila vechny výhody Pohádkového pojitìní dìtí,
a panu Jelenovi se zdály podmínky, s ohledem na roárny Smolíèka,
velmi výhodné.
Tak vy u jste s ním mluvila? No, já jsem nae hádkové, pohádkové pojitìní dìtí taky dobøe prodala, toti podala. Paní Èervená pojistila Karkulku
i s nosem, nusem - bonusem.
Já zase pojistila Jeníèka a Maøenku.
Tak vy máte dvì? (mizí)
no kdo umí ten umí.

7. obraz
Otvírá se scéna vesnice - vechny dìti jsou v oknì u Smolíèka a jedno pøes druhé líèí
hrùzy: vlk, jeskyòky, jeibaba. Ozve se píseò Jeskynìk - dìti se schovají.
Jeskyòky ukají na okno: Smolíèku, pacholíèku, otevøi nám svou svìtnièku...
Smolíèek:
Bìte pryè, nebo zavolám Jelena.
Jeskyòky:
Zavolej, zavolej.
Smolíèek:
Za hory, za doly...
Jeskyòky:
No a nejde. Nejde.
Jeskyòka 1: A tak bych ho potøebovala.
Jeskyòka 2: Pohádkové pojitìní dìtí na Smolíèka s panem Jelenem uzavøu já. Vy u
máte dvì a já jen jedno.
Jeskyòka 1: Ale já to zaèala. Tak víte co, udìláme ho napùl. Pùl já, pùl vy.
Jeskyòka 2: To ale není ádná spravedlnost. Já dobøe vím, e jedna a pùl není stejnì
jako dvì a pùl.
Jeskyòka 1: A vy víte, kde se pase?
Obì na píseò odchází - 2. se vrátí.
Jeskyòka 2: Na pùl, na pùl a kde já tak asi seenu pùl dítìte. Co pùl - netrokaø holka!
Pojistím sedm trpaslíkù a lepí budu já. (mizí)
Závìr
Dìti kadé ve svém oknì.
Karkulka:
Aha, tak ony jsou to paní pojiovaèky.
Jeníèek a Maøenka: Nám maminka øíkala, e jsme pojitìný.
Smolíèek:
Nevìøím. Já jim to nevìøím, ádné pojitìní. Jeskyòky jsou to a erou dìti.
Karkulka:
Mnì maminka øíkala, e vlk je úplnì ochoèený a e babièka ho má,
aby se v lese nebála.
Jeníèek a Maøenka: Nám to maminka taky øíkala.
Smolíèek:
Nevìøím, ere lidi a tvoje babièka mìla sakra velký tìstí.
Karkulka:
Taky nevìøím (jako pøísaha)
Jeníèek a Maøenka: Nám maminka øíkala, e to je hodná paní a ne jeibaba. a e to nemáme øíkat, a starým lidem nadávat.
Smolíèek:
Nevìøím, je to jeibaba, taky ere dìti a peèe je v tý peci, jako perníky.
Jeníèek, Maøenka, Karkulka: Taky nevìøím! (jako pøísaha)
Smolíèek:
Jo a v tom starém mlýnì jsou èerti. To vím zcela jistì.
Jeníèek:
Budeme je stopovat.
Karkulka a Maøenka: Ale opatrnì. A a zítra. Dobrou noc. (vechny dìti mizí v oknech)
Smolíèek:
No jo, ale èerti to je málo. To je slabý. Co je stranìjího ne èerti...? U to
mám: èerti a Mikulá!!!

KUDY CESTA NEVEDE

DIDAKTIÈNOST,
MENTORSKÉ POUÈOVÁNÍ

aneb TØI ÈUNÍCÍ - ÈISTOTNÍ, PILNÍ A STÁLE IVÍ
1. prasátko:

Prasátka! Co kdyby pøiel vlk?! Vlk je zlý, krvelaèný a nás prasátka má
nejradìji. Pojïme radìj na kopeèek, postavme si tam domeèek!
Prasátka jdou za známé písnì; 3. prasátko se zastaví a zaène rochnit v zemi.
1. prasátko: Fuj, ty jsi ale èuník! Neumytými kopýtky?! Vdy jsi pinavé jako, jako...
Prasátko se zastydí a pokraèují za známé písnì; 2. prasátko se zastaví a zaène rochnit.
1. prasátko: Ale prasátko, nebuï prasátko! Poèkej a u potùèku!
Prasátko se zastydí a pokraèují za známé písnì, a zastaví.
1. prasátko: Tak! Tady si hezky umyjeme kopýtka a posvaèíme.
Vybalují vzornì zabalené svaèinky; kdy dojedí:
3. prasátko: A dál u nejdu, bolí mì noièky.
1. prasátko: Prasátko, nebuï líné! Správné prasátko má být pilné a pracovité a ne líné
jako, jako...
3. prasátko: Nejdu a nejdu. Postavím si na tomhle poli domeèek ze slámy a budu se mít
jako v itì.
1. prasátko: Prasátko, prasátko! A co kdy pøijde vlk? Sláma mnoho nevydrí a na poli
tì kadý najde.
3. prasátko: Ne. Sláma je lehká a mì bolí noièky.
Dvì prasátka jdou za známé písnì; 2. prasátko se zastaví.
2. prasátko: A já u taky dál nejdu. Zùstanu tady u lesa.
1. prasátko: Prasátko, to není hezké být tak líné. Komu se nelení, tomu se zelení.
2. prasátko: Mnì se zelení tady. Udìlám si z vìtví domeèek a v nìm budu jen leet
a chrochtat.
1. prasátko: Prasátko, prasátko! A co kdy pøijde vlk? Vìtve nejsou moc bezpeèné.
2. prasátko: Ale snadno se z nich staví.
1. prasátko dojde za známé písnì na kopeèek.
1. prasátko: Uf, uf, uf... Bylo to namáhavé, ale stálo to za to. Tady na tom kopeèku
budu bezpeèné. Postavím si tu pevný domeèek z cihel z blízké cihelny
a ádný vlk na mì nebude moci.
Støih: Vlk pøed slamìným domeèkem.
Vlk:
Prasátko, pojï ven, seeru tì.
3. prasátko se tøese: Ne-ne-ne-ne-ne-ne-nepustím tì.
Vlk:
A já fouknu, trochu houknu a budu mít svaèinu.
Foukne, houkne, shodí dùm - prasátko s kvièením prchá a do domeèku z vìtví.
Vlk:
Prasátka, pojïte ven, seeru vás.
2.+3. prasátko se tøesou: Ne-ne-ne-ne-ne-ne-nepustíme tì.
Vlk:
A já fouknu, trochu houknu a budu mít obìd.
Foukne, houkne, shodí dùm - prasátka s kvièením prchají a do zdìného domeèku.
Vlk:
Prasátka, pojïte ven, mám u hlad!

1. prasátko:

Jen si vlku zùstaò venku! Dolo jsem a na kopeèek, postavilo si cihlový
domeèek, o ten si, vlku, rozbije svou nenasytnou tlamu.
Vlk:
A já fouknu, trochu houknu a budu mít veèeøi.
Vlk se rozbìhne, narazí, zaúpí a skutálí se s kopeèka.
2.+3 prasátko: Dìkujeme ti, prasátko. Nebýt tebe, byla by z nás faírka.
1. prasátko: Jaké tìstí, e jsem takové dùsledné, pilné a pracovité. Domeèek ze slámy
bylo snadné udìlat - ale také mnoho nevydrel. Také domeèek z vìtví
nedalo mnoho práce postavit - ale ani rozboøit. To domeèek na vríèku,
z cihel z nedaleké cihelny stál mnoho potu, ale zato odolal i vlkovi. Proto
pøítì, prasátka, poslouchejte starího, pøed jídlem si myjte kopýtka
a nebuïte líná. A jsou z vás èistotná, pilná a ivá prasátka. A vy dìti, co
jste to vechno vydrely, zrovna tak.
Didaktiènost - pouènost, tendence vychovávat není sama o sobì nic patného.
V umìní vak má pejorativní význam neskrývaného èi patnì skrývaného pouèovatelství, které nahrazuje pùsobení estetickou funkcí, skrze ní si vnímatel pøípadné závìry
uèiní sám, podáváním hotových pouèek. Upøednostòuje se tak mimoumìlecká utilitární funkce a sniuje úèinek samostatného poznání.
Mentorování je nadbyteèné pouèování, neustálé kárání a mravokárné napomínání, je se v otevøené podobì a zvlá pøi èastém výskytu míjí úèinkem.
Ludìk Richter

TØI

MIDIRECENZE NA KONEC

DIVADLO LÍEÒ Brno: Putin lyuje (autor, reie P. Dombrowská na mot. A. Politkovské)
Téma inscenace je silné - jak jinak, kdy jde o autentické zloèiny, vrady a intriky
popisované novináøkou, je za své svìdectví zaplatila ivotem. Dva herci inscenují vlastními tìly, náznakovými loutkami-bábukami a pøedmìtnì výtvarnými obrazy, instalovanými v rùzných uplících velkého úøednického stolu, na nìm i pod ním, jako i v okéncích
vojenského stanu, v nìm se hraje, a na jeho strop a stìny se promítají titulky, zatímco
reisérka sedí opodál na idli a pøedèítá z knihy informace o jednotlivých zloèinech.
Kadý z hercù má uprostøed silné groteskní stylizace svou nejsilnìjí chvíli v okamiku,
kdy vloí do hry svou emocionální angaovanost: vydìený vyetøovatel schovávající
se v zásuvce stolu èi pøedávání hlíny z Dubrovky otcem jedné z obìtí pozùstalým
v Beslanu. V tom okamiku divák rád odpustí i obèasné silné tahy èi pøehrávání.
Loutky jsou spíe jen výtvarnými znaky symbolického významu (z Putinových dvou
noek-prstù se stane pìtiprstá chobotnice, která se pak sevøe ve výhrùnou pìst...),
ale jako postavy nejednají
Stùl je rozehráván opravdu nápaditì, tvoøivì a pùsobivì, by jeho základní metaforický význam mi zùstává skryt, stejnì jako základní metaforický význam stanu; u stolu
se mohu domýlet, e je tu jakási spojitost s kremelskou byrokracií, u stanu pak
s kágébáckou militárností - ale tyto motivy nejsou takto dál tématizovány akcí a rozhodnì
nejsou výraznými, nato hlavními tématy inscenace.
Technicky objevné a emotivnì pùsobivé jsou obrazy zapalování svíèek na lopatce
letlampou, obraz malé rakve a zapálených svíèek v zásuvce, která proti divákovi vyjede,
promìòování sestøelených terèù-lidí v metály a øada dalích.

Na jedné stranì tedy pùsobivé výtvarné divadlo, na druhé suchá fakta. Snad je
moné dìlat publicistické divadlo i takto - ale umìní je vdycky práce s lidskou psychikou pomocí estetických prostøedkù - a musím pøiznat, e ony dvì stránky jakoby jen
ly vedle sebe a ne vdy mi poskytovaly sourodý záitek. Suchá fakta, z nich vìtinu
znám, mi pøipadají spíe nadbyteènì popisná, pro toho, kdo je nezná, obávám se,
zase ne vdy úplnì jasná. Zvlá kdy ono pøedèítání má podobu jakéhosi absolutnì
nestylizovaného, syrového civilismu, jen se ovem nestává obrazem civilismu, nýbr zùstává jen nedokonalou hereckou nedokonalostí mimo øád divadla.
Navzdory vem uvedeným výtkám jde vak po stránce obsahové i po stránce formální rozhodnì o pozoruhodnou a inspirativní inscenaci - a to nejen pro svou zøídka
vídanou angaovanost. (LR)
DIVADLO V DLOUHÉ Praha: Nai furianti (autor L. Stroupenický, reie J. Borna)
Divadlo hraje Macháèkovu verzi v Bornovì úpravì tak, jak je u nìj zvykem:
s neuhýbavým nasazením vekeré energie, s obrovským smyslem pro humor
a nápaditost a také s patrnou vzájemnou sympatií a chutí nejen hrát, ale hrát spolu;
umìlecky by to mìlo být irelevantní - ale není: v divákovi tak vzniká pocit autentického
pobytí s a mezi vstøícnými lidmi stejné krevní skupiny, pocit divadelnosti naplnìné èlovìèinou, která si hraje, ale na nic si nehraje. Právì pro tyhle zdaleka ne bìné kvality
je Divadlo v Dlouhé u øadu let mým favoritem.
Dramaturgie a reie pojímá ...obraz z naí vesnice... jako souití øady individualit,
je hledí vyvýit se nad druhého a jetì pøi tom nìco trhnout - i Verunka nepøíli nadenì pøijímá od dìdeèka pouhý jeden císaøský dukát a pro jistotu do nìj jetì kousne,
zda je vùbec pravý, a její Václav svým vyhláením odchodu na vojnu jen vydírá, aby pak
èekal za nejblií mezí, a se otcové podvolí. Kladná je tu snad jen epizodní postava
Markýtky a sympaticky uválivého dìdeèka Dubského, jeho vytahování se je u jen
milou vzpomínkou na zalé èasy.
Byl by to jednostranný, tìko uvìøitelný, a klebný pohled, kdyby nebyl vyváen
nadsázkou a výraznou stylizací v øádu inscenace i jednotlivých hereckých akcí. U
v Stroupenickém se furianti trumfují a takoøka prsí - ale Borna dotáhne situaci a ad
absurdum: rivalové strhají ze sebe koile a vypnou proti sobì nahá prsa, take jejich
chlupaté hrudníky, utìené tìøichy a faldy na bledých bocích ze situace bezmála tragické udìlají grotesku. (Snad jen pojetí Kristýny jako silnì retardované chudinky, vysmívané i otloukané ze vech stran, zùstává pro mne i tak problémem.)
Podobných divadelních øeení je tu øada, take poèáteèní dojem, e se ve høe
na pomìry Dlouhé a pøíli vykreslují okolnosti a vztahy slovy, i pocit ukøièenosti (nesený hlavnì rodinou krejèího Fialy) po nìkolika minutách ustupuje do pozadí. Herecké
výkony jsou ve vìtinì pøípadù takové, na jaké jsme v Dlouhé zvyklí - tvárné, barvité
a v rámci vytváøeného ánru vìrohodné. Jen namátkou: Miroslav Táborský jako starosta a Jiøí Wohanka jako dìdeèek Dubský, Miroslav Hanu jako 1. radní Buek, Jan
Vondráèek jako Bláha nebo Klára Sedláèková-Otlová jako Kristýna. A vynikající je
i hudební naplnìní, zaloené na zpìvnosti i instrumentální hudebnosti souboru.
Scénografie je nenápadná, ale slouí svému uèelu. Jen ploný zajíc (který se z mnì
ne zcela pochopitelných dùvodù stal emblémem inscenace) a zejména ploný èetník
na bicyklu jsou arci z ponìkud jiné komedie a jejich pointa (sklopení po zastøelení
respektive kovový rámus po zajetí kola za portál) je a pøíli oèekávatelná a samoúèelná.
Furianti stojí za vidìní. (LR)

JABLONÌ, Dramatická kolièka Svitavy: Jabloò (scénáø a reie J. Mandlová)
Dvì mladièké dívky a dvì jejich odrostlejí kolegynì, housle, violoncelo, zpìv, komorní stínohra v rámu jakéhosi rozkládacího oltáøíèku a pøíbìh o chlapci, který rád lezl
na jabloò, ale kdy vyroste, potøebuje místo dovádìní peníze pro zajitìní rodiny, potøebuje postavit dùm, loï pro velkou plavbu a nakonec u jen spoèinout; jabloò mu dá svá
jablka, vìtve, kmen a nakonec nabídne i paøez k usednutí.
Je trochu pøekvapivé, e ètyøi dívky, respektive eny pojednávají témata a motivy tak
ryze chlapecké, respektive muské: nebo lezení na strom jest nepochybnì archetypem
chlapeckým, stejnì jako potøeba zajistit enu a rodinu, postavit dùm èi podniknout dalekou plavbu jsou archetypy muskými - jakkoli i dívky mohou lézt na stromy, zajiovat
rodiny, stavìt domy, vydávat se na daleké plavby a touit po spoèinutí. A ona jabloò princip enství - aè titulní, se jako hlavní hrdina neprosadí, nebo postrádá akèní potenciál vlastního chtìní i skuteèného obìtování a jen pasivnì a bezbolestnì reaguje
na chlapcovy/muovy potøeby.
Muský element tu vùbec chybí. Je to velmi holèièí dílko - nìné, jemné, citlivé
a taky hodnì do sebe uzavøené. Víc lyrické ne epické, víc epické ne dramatické. Vlastnì jsme svìdky koncertu se stínoherními ilustracemi a korálky faktù na tenounké nitce
pøíbìhu. Písnì jsou krásné, stínohra namnoze výtvarnì nápaditá a pøíbìh a úseènì
útrkovitý. Co zcela chybí, je by i náznak by i elementárního dramatièna - toti to, e nìkdo
nìco dùleitého chce a jedná, aby toho docílil (co je u divadelního dílka stojícího
na pøíbìhu probíhajícím v èase vdy na pováenou). A tak namísto divákova oèekávání
a jeho dynamického naplòování ve vývoji odnìkud nìkam, je by nám nabídlo katarzi
z uspokojivého øeení a z nìj plynoucího poznání, pøichází pocit tkvìní, statického konstatování. Snad nechybí tak mnoho. Snad jen dodat váhy obìti jablonì, abychom pocítili,
e její dary jí nìco stojí, e dává ze sebe, sebe...; a moná jetì to, e hoch onen dar
pochopí alespoò jako staøec.
A pøece i tak je pøíjemné pobýt s lidmi, pro které divadlo není jen øemeslná dovednost, nýbr zpùsob sebevyjádøení a sebesdílení, a vidìt, jak upøímnì a s hlubokým pøesvìdèením utváøejí svùj pocit do tónù a obrazù. (LR)
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