
I l f l B l t t i
PRACUJÍCÍCH I
1  É i i f  1 1

CIRKUS A VARIETÉ 
FRANTIŠKA TICHÉHO

Proč se fantazie Františka 
Tichého stále vrací do světa 
akrobatů a kouzelníků? Jsou 
v tom vzpomínky z mládí, je 
i kus vlastního života malířo
va, ale je tu ještě něco jiného. 
Je tu kouzlo smrti, ta napjatá 
chvíle, které hrozí člověku 
spoléhajícímu, že neselžou je
ho svaly a nervy a jeho vůle, je 
v tom jistota kouzelníka, aby 
se mu podařil trik, prostě čis
tota techniky, která se jeví tak 
výrazně v technické stránce 
umění. Umění Františka 1 ichó- 
ho chodí po skleněném vlák
nu, nebo snad lépe, vznáší se 
nad skleněným v'áknem, ale 
někdy se propadá do propast 
né hloubky květň zla. Je hás 
nické? Je výtvarné. Je dobo 
vé? Na krystalu života naší do
by byste našli ono ostří, na 
němž balancuje. Je virtuózní? 
Je, ale jeho virtuóznost naní 
naučená, není mechanická, je 
oduševnělá a je v ní krása díla 
dokonalého a prožitku neza 
střeného. Je to trochu ďáblův 
trilek, na který nikdy nezapo
menete!
(Jarom^V Počírkts)
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Jevištní adaptace: 
VLASTIMIL NOVÁK 

ZBYNĚK SRBA

EDUARD BASS

CIRKUS HUMBERTO
REŽIE: ZBYNĚK SRBA -  HUDBA: VLADIMÍR FRANZ -  SCÉNA: MIROSLAV CYGAN -  
KOSTÝMY: IRENA MAREČKOVÁ J. H. -  POHYBOVÁ SPOLUPRÁCE: PETR PÁCHL J. H. 
ASISTENTKA REŽIE: JAROSLAVA KLABANOVÁ

Jedním z pramenů inspirace Eduarda Basse 
při psaní románu Cirkus Humberto byla exi
stence a osud největšího českého cirkusu — 
Cirkusu Kludský. Jeho majitel a vůdčí osob
nost Karel Kludský žil po rozpuštění cirkusu na 
severu Čech, ve Vinařících u Jirkova, kde také 
29. listopadu 1967 zemřel.

Karel Kludský je spolu s Václavem Ci'iulou 
autorem knihy vzpomínek, ve které jsn<* si 
přečetli slova přímo se vztahující k ob;e'ttu 
i tématu naší inscenace.

ŽIVOT V MANÉŽI

„Řeknu vám, lidi viděli vždycky u cirkusu jenom t po
zlátko a dobrodružství. Málokdy viděli dřinu, která zt tím 
vším byla. Kolik dobrých jmen zapadlo! Nebo viděli íivot 
cirkusáka jako řadu napínavých historek. To také není 
ono. Vyprávět o cirkuse je těžké, jako byl těžký život cir
kusu. Každý vidí jen manéž, bílé tříslo v kruhu a červínou 
pistu. Ale co všechno je na druhé straně pisty! Tc st má
lokdy vidělo. V dobách krize vystupovali nejlepš a tisté 
na matějské pouti a v boudách, aby si vydělali na ■:! leba. 
Nikdy neměli pojištění a vydíraly je agentury. Od íá doby 
se hodně změnilo — ve světě i v cirkuse.

Lidi to možná ani sami nevědí, ale já myslím, že h 3 dají 
v cirkuse radost. Něco jako ideál člověka. V maně' •'» j  ne
dá nic předstírat, nic nasimulovat. To se mi vždyc W ¡lo 
ze všeho nejvíc. Ta opravdovost: tam jsi takový. ! jsi. 
Umíš — neumíš. V manéži neplatí protekce, tam ?dá 
lhát.

Doba starých cirkusů je pryč. Cirkusy zůstanou, jenom 
se promění. Lidé budou dál obdivovat zvířata, ale v jejich 
přirozené kráse. Zapomenou na umění drezúry. Ale cirku
sy nezahynou. Dávaly lidem ideál člověka, který přemáhá 
nebezpečí, překážky a strach. Už proto nemůže cirkus 
umřít. Myslím, že cirkus bude s touhle myšlenkou žít dál. 
Snad jen bude dávat přednost artistům; ale ideál člověka, 
který překonává gravitaci a zákony rovnováhy, ten ideál 
zůstane, protože právě on dělá cirkus cirkusem. Ale ne
mělo by se na staré cirkusy zapomínat — jako by se ne
mělo zapomenout na nic, co dalo lidem někdy trochu ra
dosti a třeba i síly."

LIDE V MANEZI

„Co pokládáte za největší neštěstí v životě cirkusáka?"
„Vojnu ( . . . )  Byla u nás artistka, která měla z prvního 

manželství dva syny a z druhého také dva. První muž byl 
Němec a druhý Francouz, nějaký umělecký hvízdač, takže 
synové z prvního manželství byli Němci a jejich dva bratři 
Francouzi. Nechápali, proč se teď najednou mají nenávi
dět až za hrob a proč by se z nich měli přes noc stát ne
přátelé na život a na smrt, když spolu přece vystupovali 
na trapéciji a věděli, že se jeden na druhého může spoleh
nout víc než sám na sebe. Oba Němci museli narukovat 
a Francouzi uprchnout, protože jedněm ani druhým nic ji
ného nezbývalo. Povídalo se pak, že se potkali někde na 
frontě.

Štacionovali jsme většinou blízko cvičáků nebo přímo 
na něm. Díval jsem se, jak oficíři honí po cvičáku vojáky. 
Díval jsem se a bylo mi těžko. Kdyby kdokoli z nás takhle 
zacházel s tygry či Ivy, roztrhali by nás v pěti minutách na 
kusy. To, co dělali někteří oficíři s lidmi, si nemohl dovolit 
žádný drezér na světě. Z toho jsem poznal, že vojna je 
největší nesmysl pod sluncem."
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CIRKUS 
EDUARDA BASSE

Válečná doba, kdy byl ( . . . Bass . . . )  nejprve odstraněn 
z místa šéfredaktora Lidových novin a nedlouho poté z re
dakce vůbec, dala autorovi čas k napsání Cirkusu Hum- 
berto (vyšel 1941). V něm se skloubily a přetavily v lite
rární útvar románu Bassovy nejlepší zkušenosti a po
znatky ze života uměleckého i novinářského: Tam i onde 
je nejlepší jen ten, kdo je zcela zaujat pro svou práci, ale 
i nejlepší jedinec je závislý na spolupráci s ostatními, na 
nejužší a nejspolehlivější součinnost všech. „Každý z nich 
umél bezvadně svou věc, ale především se cítili silní jako 
mužstvo. A Vašek to měl v sobě tak vryto, že věřil přede
vším v tu vzájemnou soudržnost, byl přesvědčen, že i jeho 
osobní výkony jsou větší a závažnější, protože je nedělá 
jen ze sebe, nýbrž i z důvěry těch druhých a z harmonie 
s nimi." Citát z Cirkusu Humberto snadno v malé obměně 
najdeme v Bassově redakční korespondenci Lidových no
vin i například v Klapzubově jedenáctce. Je prostě výra
zem autorova životního prostředí.

( . . . )  Téma autora lákalo dávno a první povídky s cirku
sovým námětem napsal už ve dvacátých letech. Okouzle
ní cirkusovou atmosférou (v období umělecké avantgardy 
dvacátých let až módní), přivlastněno Bassovou systema
tickou a důkladnou uměleckou osobností, vyústilo v hlu
boký zájem o všechny podrobnosti života cirkusových 
umělců, o jejich práci a o historii cirkusu vůbec. Autor si 
vedl rozsáhlou abecedně řazenou kartotéku s podrobnými 
výpisky a poznámkami o cirkusovém prostředí, různých 
profesích a výkonech, o osudech a příbězích lidí kolem 
cirkusu. Proti romantickým představám o cirkuse a lidech 
kolem něho stojí skutečnost: těžká a nebezpečná práce, 
podmíněná vědomostmi a tvrdě získanou dovedností. 
Např. oddíl poznámek o akrobacii zakončil Bass výrokem 
plným úcty: „Na hrazdě: hymna krásy. Bez tíže. Nemíchat 
do toho komiku!"

Marie Krulichová, Milena Vinařová: Eduard Bass známý 
J a neznámý


