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ecenzia Queen, Kryl a Antigona
Jitka Páleníkové

Po vlaňajších Rozprávkách tisíc a jed
nej noci hfadal Martin Čičvák inšpi- 
ráciu v európskom kultúrnom ká
none -  v Národnom divadle v Brne 
režíroval Sofoklovu Antigonu.

Čičvák inscenuje text v modernom 
šate, snaží sa priblížiť podstatu an
tického příběhu bez toho, aby v hre 
násilné hládal nové významy. Ako 
najváčší, ale inscenačně obhájený 
zásah do Sofokla sa javí už samotná 
úprava textu. Čičvák použil překlad 
Eubomíra Feldeka, ktorý sám voíne 
pretransformoval do češtiny. Z verša 
prechádza do prózy a střetneme sa 
tu aj s Haimónom, ktorý oslovuje 
Kreona lapidárnym „tati“, Isménu 
spievajúcu We Are the Champions. 
Zaznejú tiež songy Karla Kryla či 
Boba Dylana.

Dopísaná je aj scéna, keď sa Anti
gona snaží odvliecť mrtvé telo svoj- 
ho brata Polyneika na miesto, kde 
by ho mohla pochovat. Subtilná 
blondínka zápasí s bezvládným na
hým telom a ukazuje tak, že na po- 
rušenie Kreonovho zákazu použila 
všetky svoje sily. Jej hrdinstvo sa tak 
aspoň na chviTu výrazné pofudšťuje.

Pretože aj keď režisér stavia inscená- 
ciu na hercoch, nezdá sa výklad po
stáv nějako dómyselný -  často vy- 
znievajú plocho. A tak je Antigona 
(Eva Novotná) prevažne rebelka po- 
hřdajúca všetkým okolo seba. Ismé
nu hrá Erika Stárková, ešte ako na- 
poly dieťa zatiahnuté do vecí, ktoré 
ju odvádzajú od radostného spevu 
a hier. Z chóru zostal v Čičvákovej 
inscenácii iba súčasne vyznievajúci 
Náčelník (Jaroslav Kuneš), akýsi 
Kreonov tajomník oportunista, ktorý 
sa prikláňa raz na stranu Antigony, 
inokedy sa smeje Kreonovým cliva- 
stavým vtipom. Suverénně najlepší 
výkon podal Zdeněk Dvořák, ktorý 
hrá Kreóna ako politika despotu. Po 
rozpravě s Teiresiem (Jaroslav Du
fek) sa dětsky presviedča o svojej 
pravdě. Napriek tomu sa neskór bra- 
vúrnym strihom „přepne“ a chce 
svoje činy napravit’. V závere je už 
skutočne trúchliacim mužom, ktoré- 
mu sa zrútil svet.

K vrcholom inscenácie patří Kreo
nov rozhovor so synom Haimónom 
(Václav Vašák) -  keď chce Haimón 
vyprosit’ pre Antigonu milost’. Scéna 
má přesný temporytmus, vtip, na 
malej ploché sa tu niekofkokrát

Eva Novotná a Erika Stár
ková v inscenácii Antigona.
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zm ění atmosféra a vygraduje napá- 
tie.

Výpravu zveril Čičvák do rúk tra
dičným spolupracovníkom - Tom 
Ciller (spéna) a Marija Havran (kos
týmy). Hrá sa na takmer prázdnom 
javisku, ktoré svojou rozfahlosťou 
připomíná skór továreň, v ktorej sa 
pohybujú úradníci v dobře-padnú- 
cich oblekoch.

Napriek všetkým pozitívam insce- 
náciu asi najlepšie vystihne adjek
tivum seriózna. Hlavným problé- 
mom je výběr textu: Prečo hrať prá
vě dnes príbeh o totalitnom pa
novníkovi, ktorý nerešpektuje iné 
ako svoje zákony? Čím Antigona 
dráždi a zaujme člověka 21. storo- 
čia? Na tuto otázku inscenácia nedo
kázala plnohodnotné odpovedaf.

Autorka je divadelná kritička

Sofoklés: Antigona /  překlad
a úprava: Eubomír Feldek a Mar
tin Čičvák /  réžia: Martin Čičvák, 
dramaturgia: Dora Viceníková, 
scéna: Tom Ciller, kostýmy: Mari
ja Havran, hudobná spolupráca: 
Ondřej Novák /  ND Brno bude 
s inscenáciou 5. nóvěmbra hosto
vat’ v SND
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Brněnská Antigona konvencí zbavovaná

Eva Novotná v titulní roli brněnské Sofoklovy Antogony se Zdeňkem Dvořákem v roli 
Kreonta Foto Luděk Svítil

Sofoklova mytologická Antigona patří 
k nejhranějším titulům antické tragédie. 
V moravské metropoli, kde se v pováleč
ném období dávala pětkrát (naposledy 
v těsně předlistopadovém „disidentském“ 
výkladu Divadla na provázku), ji nyní -  ne
dlouho po Králi Oidipovi -  ve zdejším Diva
dle U stolu s podtitulem „příběh lásky až za 
hrob“ nastudovalo Národní divadlo Brno.

Jedna z klíčových epizod starořeckého 
thébského cyklu se bez konkrétních zása
hů bohů odv(jí především ve vztazích krá
lovského rodu Labdakovců. Její základní 
konflikt nadosobní humanistické morálky 
se svévolným vladařským příkazem byl ve 
vývoji dramatu z rozličných filozofických 
hledisek zpracován již mnohokrát, Výcho
diskem současné interpretace, mamě pře
dem deklarující údajnou „apolitičnosť, je 
pominutí dosavadních osvědčených pře
kladů (F. Stiebitz, V. Renč) a pokus o nový, 
nejspíš kompilačně pořízený „překlad 
a úpravu“ dvou slovenských tvůrců, reno
movaného Lubomíra Feldeka a absolventa 
JAMU Martina Čičváka. Za dramaturgické 
spolupráce Dory Viceníkové mj. vypouště
jí partie chóru, „nezatěžují se“ původní 
jambickou metrikou a docházejí k volné
mu verši moderního lexika.

Většina dosavadních Čičvákových br
něnských režií (G. E. Lessing, F. Kafka, 
T. Bemhard, B. Strauss aj.) se vyznačovala 
razantním přístupem k textu, drsnou ex- 
presivitou, jevištním asketismem a mini
malismem, což i tentokrát platí pro scénu 
s obnaženou jevištní techniku s občerstvo
vacím stolem (Tom Ciller) a dnešní kostý
my (Marfja Havran).

Půldruhahodinový nonstop večer se kon
centruje -  v pozadí Eteoklova státního po
hřbu -  na intelektuální i povahový střet se
beobětavé Antigony (Eva Novotná) s vlád
noucím strýcem. „Přišla jsem na svět milo
vat, ne nenávidět,“ říká dívka, ale na svém 
úmyslu pohřbít bratra trvá. Její krátký vnitř
ní zápas se strachem a zejména usilovné vlá

čení Polyneikova nahého těla do hloubi scé
ny náleží k sugestivním momentům inscena
ce podobně jako vývoj jejího milého Haimo- 
na (přesvědčivý Václav Vašák) od poslušnos
ti k racionálně zdůvodněnému opozičnímu 
stanovisku. V ostrých významových střizích 
uplatňuje režie řadu zesoučasňujících prvků, 
tu více, tu méně akceptovatelných. Bereme 
na vědomí, že Náčelníka chóru (Jaroslav Ku- 
neš) poníží na jakéhosi panovníkova oportu- 
nistického ceremoniáře nebo že zazní píseň 
Karla Kryla. Až odstínem schválnosti ovšem 
působí úvodní Isménina (Erika Stárková) in
fantilní rýmovačka s fandovským hitem We 
are the champions, symbol hippies na tričku 
Hlídače (Ondřej Novák), Antigonino svléká
ní kalhotek, trampský kytarový popěvek 
Kreontův nebo potrhlý Posel Martina Slámy. 
Mezi matoucí momenty pak náleží dvojí od
lišná verze Haimonovy smrti.

Podobně jako v jiných autorských ver
zích antického mýtu dominuje i brněn

skému nastudování působivá postava 
Kreonta, v níž Zdeněk Dvořák mohl využít 
zkušenosti z řádky podobných ješitných 
despotů včetně Shakespearova Klaudia. 
Bez podbízivě publicistických parodic- 
kých narážek demonstruje herec v čer
ném obleku pozoruhodnou škálu rysů 
zdatného autoritativního politikáře, který 
zaštiťuje vlastní mocenské ambice zájmy 
obce a podle potřeby střídá protřelou řeč
nickou demagogii, bodrou žoviálnost i ne
oblomné surové násilí, dokud se v závě
rečné katarzi po boku mrtvých metaforic
ky neocitne zničen jakoby na potápějící 
se lodi.

Po Oidipovi ze svých studentských let 
přistoupil Čičvák k antickému odkazu 
trochu prostořece, bez úcty k jeho po
mníkovému patosu: jako kumštýř s názo
rem, s nímž lze v lecčems polemizovat, 
ale který je dobré respektovat.

VÍT ZÁVODSKÝ
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Antigona, hrdinka z dob antiky

K lasické dram a 
o ženě, k te rá  se 
z lásky k b ra t

rov i vzepřela lid
ským  zákonům  a byla 
za to k rů tě  po trestá 
na. Sofoklův p říběh  
jedné z největších 
h rd in ek  an tiky  odvy
sílá dnes d ruhý  p ro 
gram  České televize 
od 20,00 hod in  v po
době divadelního 
p ředstaven í N árod
n ího  divadla Brno.

Antigona, dcera 
Oidipova, p a tří mezi 
nejznám ější trag ické 
postavy řeckých bájí. 
P ro ti vůli ty ran a  
K reónta se rozhodne 
poh řb ít svého zabi
tého b ra tra . Vzepře 
se lidským  zákonům , 
protože je  považuje 
za podřízené záko
nům  božským. Řídí 
se svým  v lastn ím  
m ravn ím  cítěním  a 
za svůj čin  je  k rů tě  
potrestána, když ji 
K reón n a  výstrah u

SOFOKLŮV PŘÍBĚH. Antigona v podání Evy Novotné, v roli Kreónta Zdeněk Dvořák. Foto: Č eská  te lev ize

osta tn ím  nechá zaži
va zazdít. A ntigona 
svým  činem  dokázala 
nespravedlivé a

zpupné občanské 
moci, že nad  jejím i 
příkazy  p la tí vyšší 
zákonitosti.

Inscenace N árod
ního divadla Brno 
vznikla v roce 2007 a 
jejím  au torem  byl

m ladý režisér M artin  
Čičvák, jehož domov
skou scénou je  p raž
ský Č inoherní klub.

Zde v poslední době 
zaujal napřík lad  in 
scenací h ry  Thom ase 
V interberga Rodinná 
oslava či Čechovo
vým  Ivanovem. Ve 
své brněnské insce
naci vycházel z jed i
nečného m oderního 
p řek ladu  slovenské
ho básn íka Čubom íra 
Feldeka, k te rý  up ra
vil speciálně pro  b r
něnské publikum .

D alším i význam 
ným i spolutvůrci in 
scenace jsou  stá lí 
Č ičvákovi spolupra
covníci -  kostym érka 
M arij a H avranová a 
scénograf Tom Ciller. 
P ředevším  s jejich 
pomocí vytvořil Čič
vák o rig ináln í d iva
delní dílo, jež více než 
dva tisíce let s ta rý  
text přibližuje sou
časném u divákovi a 
tlum očí tak  nadčaso
vý A ntigonin příběh. 
Každé představení 
A ntigony je  pak p ře 
devším  skvělou p ř í
ležitostí pro p ředsta
v ite lku  titu ln í role 
Evu Novotnou a 
představitele K reón
ta  Zdeňka Dvořáka, 
aby up la tn ili své he
recké m istrovství, (tv)



Velká malá Antigona v Brně
KATEŘINA BARTOŠOVÁ

K onflikt mezi osobní vůlí 
a řádem, svobodou a nad
vládou, věrností božské

mu nebo lidskému. To jsou moti
vy, jež nabízí příběh Antigony, 
která zvolí smrt, aby navzdory vla
dařovu nařízení pohřbila bratro
vo tělo. Také aktuální politické 
a společenské frustrace a tragédie 
se od antické látky vždy dobře od
rážely. A tak Antigona bývala v - 
českém divadle i symbolem stateč
né, morální oběti nemravného re
žimu.

Nejnovější inscenace Sofoklovy 
Antigony, kterou v brněnském Ná
rodním divadle režíroval Martin 
Čičvák, se těchto velkých témat ne
dotýká. Lépe řečeno, ne tak docela. 
Jeho Antigona je inscenací o střetu 
více pravd. A taky o Kreontovi, 
muži, který se ve svém rozhodnutí 
tragicky a zatvrzele mýlil.

Freddie Mercury 
a píseň od táboráku
Martin Čičvák použil současně 
znějící překlad Lubomíra Feldeka 
a společně s ním jej upravil a pře
vedl do češtiny. Vypustil chór 
a pro inscenaci zvolil jemný, tragi- 
komický, civilní tón. S lehounkou 
ironií rozehrál postavy v obou ro
vinách -  tragické i nevážné. Hned 
úvodní scénu tak například otevře 
výstup Ismény (Erika Stárková), 
která dříve než společně s Antigo- 
nou podá divákům zprávu o bitvě, 
v níž proti sobě bojovali a padli 
oba jejich bratři, s roztomile naiv
ním gestem a dětinsky zapáleným 
výrazem odzpívá Mercury ho We 
Are the Champions proložené dět
skou říkankou. Stejný motiv ji 
o chvíli později vrátí Kreón (Zde
něk Dvořák) jako výsměch její ne
zralé naivitě. Kreón, který upro

rý z jeho slov vykrajuje akcenty 
izolovanými údery bicích, je mimo
řádně účinný. Přechází od rozver
né, přátelské domáckosti k pevné, 
úsečné, téměř vojácké tvrdosti. Je 
to poutavé a živé. Natolik, že se 
Kreón stává téměř středem a hlavní 
postavou hry.

Antigona (Eva Novotná) se po
hybuje od pevnosti přes neovlada
telný pláč nad mrtvým bratrem, 
s nímž ho zcela neheroicky a zoufa
le odtáhne zabaleného do koberce, 
až k výsměšné, tak trochu pubertál
ní masce, se kterou vzdoruje Kreon
tovi. Jejich souboj je díky nenápad
nému shození postav stále na hraně 
rodinného sporu, který by mohl 
skončit jen domácím vězením. Ne
skončí.

Tvar inscenace udává silně vý
tvarné řešení. Hraje se na odhale
ném jevišti, s oprýskanými stěna
mi i přiznaným zázemím. Hudba 
(na kytaru hraje Ondřej Novák) je 
lehoučká, její stále opakovaná me
lodie se nese tragédií jako vánek, 
kontrastuje s dramatičtějšími zvu
ky, stejně jako Kreontovo domác
ké pošklebování Antigoně sjeho 
neodvolatelným rozsudkem.

Čičvákova inscenace sice použí
vá současné kostýmy a další zna
ky naší doby, neaktualizuje ale ni
jak zásadně. Nenachází silné sou
časné téma, k němuž by chtěla An- 
tigonu vztáhnout. Její půvab je 
v křehkém vyvažování vážného 
směšnými v jemnosti, s níž tragé
dii nahlíží perspektivou všech po
stav současně.

HODNOCENÍ LN

Sofoklés: Antigona
Režie: Martin Čičvák 
Národní divadlo v Brně, premiéra 
27. dubna 2007

střed hádky s Haimónem (Václav 
Vašák) o život Antigony naprosto 
přirozeně a nenuceně odpoví na 
drnkání poblíž sedícího mladíka 
a zahraje na kytaru stoletý, vyčpě
lý táborákový song. Je to člověk 
jiné generace a starých pořádků. 
A možná proto věří ve vládu pev
né ruky.

Takové odlehčení tragédie je vět
šinou velmi půvabné a dovoluje ro

zehrát křehké odstíny postav. Ne 
že by se příliš psychologizovalo, 
jen se pohled na silné a nebezpečné 
protihráče zjemňuje. Pootočeno 
z mnoha úhlů, můžeme jim všem 
rozumět.

Zdeněk Dvořák je jako Kreón vý
borný. Přesnost, s níž jde po smys
lu textu, je jeho tradiční hereckou 
devizou. Ale zde, ve spojení se zvu
kovým doprovodem inscenace, kte

Antigona a Isména. Eva Novotná a Erika Stárková Foto NDB -  Luděk  Svítil
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Moc láme jen sebezničující odvaha

Zlomený vládce Kreón (Zdeněk Dvořák) a s m rh’oit manželkou Eurydikou 
(na zemi Dana Pešková) a synem Haimónem (na stolci Václav Vašák).

Jiří P. Kříž

Všechno bylo vysloveno už v an
tickém dramatu. Zášti, mocenská 
selhání, sebeobětování jsou věčné, 
nepoučitelnost z tragédií jakbys
met. To mi běželo hlavou, když 
jsem odcházel z mistrovské zkratky 
Sofoklovy Antigony režiséra Marti
na Čičváka v ND Brno.

Kdyby lidé navštěvovali divadlo 
jako dřív hledajíce příklad a katar- >N 
zi, musel by je osud Antigony, kte- i§ 
rá se za cenu sebezničení vzepřela f  
nespravedlnosti, provokovat ke = 
vzpouře. Nemohli by dnes b j ^  
u moci géniové průměrnosti, pře-áj 
tvářky, korupčníci, příslušníci lob- % 
bistických klanů, jednou betono-1 
vých, podruhé energetických...

V překladu a úpravě brněnské 
Antigony z pera Lubomíra Feldeka 
a Čičváka vyniká přímý spor titulní 
hrdinky s uchvatitelem moci Kreó- 
nem. Ostatní motivy jsou potlače
ny, i když autoři vtiskli inscenaci 
podtitul Příběh lásky až za hrob.

Rozumí se spíš než citu erotické
ho. o němž má divák jen povědomí 
z tušeného, komentovaného vztahu 
Antigony a Kronova syna Haimó- 
na, lásky sourozenecké, neboť Anti- 
gonina vzpoura vytryskla, když je
den z jejích bratrů byl vládcem 
účelově heroizován, a druhý potu

pen. Národní divadlo má výbornou 
Antigonu v Evě Novotné, které di
vák uvěří její zarputilost. odvahu 
a neústupnost v nerovném střetu 
s Kreónem.

Snad nejsilnější scénou je její 
přemisťování mrtvého, znesvěcené- 
ho bratra.

Největší prostor má Kreón. Čič- 
vák soustředil pozornost především 
na principy účelových výkladů prá
va a pravdy. Ty, ty, ty, občane, ješ
tě jeden protest proti americkému

radaru, a budeš zase dva roky jančit 
na buzerplacu!

Zdeněk Dvořák vykresluje od
porný typ mocenské samolibosti, 
jíž není rady ani pomoci. Velikáš
ství je ovšem v antickém dramatu 
trestáno a v závěru zastihujeme 
Kreóna přece jen nenapravitelně 
zlomeného nad mrtvým synem Ha
imónem (Václav Vašák) a nad jeho 
matkou Eurydikou (Dana Pešková). 
Naši Kreónové ovšem vědí, že bo
hové olympští jsou daleko.

JIŽ N Í MORAVA Redakce: Brno, Lidická 40, PSC 602 00, tel. 545 215 828, fax 545 240 064, Břeclav: tel.+fax 519 374 974, Inze 
va: tel.+fax 567 312 821; Pelhřimov: mobil. tel. 602 209 913. Inzerce: Brno, Lidická 40, PSČ 602 00, tel. 545 215 541, fax 545 240 064
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Antigona v Brně nemá jen plivat na trůn
LUBOŠ MAREČEK

: lavná Sofokolova tragédie 
i '/, Antigona nebude v brněn

ském nastudování režiséra 
Martina Čičváka (premiéra v Ma- 
henově divadle je 27. a 28. dubna) 
ani zašlým antickým obrázkem, 
ani překotně aktualizovaným po
litickým dramatem, ale neokáza
lou hrou ze současnosti. A to ne
jen díky kostýmům v moderním 
společenském střihu.

Ani barbarsky, 
ani punkově
„Nešlo nám o barbarskou či snad 
punkovou Antigonu, která se po
staví proti tyranovi,“ vysvětluje 
Čičvák. V činohře brněnského 
Národního divadla se podle něj 
zrodila inscenace, jež je více inte
lektuálním soubojem než velkým 
rituálním divadlem. V hlavních 
rolích příběhu dívky, která oproti 
královskému zákazu pohřbí vlast
ního bratra a posléze se sama za

ÚSTŘEDNÍ DVOJICE Eva Novotná jako Antigona a Zdeněk 
Dvořák v roli Kreóna

bije, se představí Eva Novotná 
a Zdeněk Dvořák, jenž si zahraje 
Antigonina protivníka, despotic
kého krále Kreóna. Čičvák použil 
slovenský překlad Lubomíra Fel- 
deka, jehož volné verše spolu 
s básníkem převedli ještě do češ
tiny.

Vůbec nejuváděnější antická 
tragédie Antigona se na tuzem

ských jevištích po druhé světové 
válce objevila dvaadvacetkrát. Na 
půdě brněnského Národního diva
dla je to ve stejném období třetí 
nastudování. Dramaturgyně Dora 
Viceníková vzpomíná na inscena
ci Antigony v Divadle Husa na 
provázku ještě /. února roku 1989: 
„Režisérka Eva Tálská do hlavní 
role obsadila Miroslava Donutila

a šlo o jasně pojmenovaný komu
nistický režim. Chór měl dokonce 
vizáž policistů se štíty a obušky.“ 
Osudový konflikt mezi křehkou 
dívkou a mužem, který je právě 
u moci, vůbec tuzemští divadelní
ci před rokem 1989 rádi insceno
vali se silným politickým nábo
jem. To nyní Čičvák rázně odmí
tá. Nechce prý kritizovat žádnou 
konkrétní diktaturu či politický 
systém. Dramaturgyně se pro 
změnu spoléhá na sílu básnického 
slova a dramatického příběhu.

Bez falešného patosu
„Středoškolská literatura ráda 
uvádí, že tragédie pojednává 
o souboji starých a nových pořád
ků, které přináší tyran Kreón. Já 
si však nemyslím, že ve hře jde 
jen o ateismus a tvrdý diktát toho
to muže,“ míní Čičvák. Dovolává 
se Antigoniných slov, která svůj 
čin hájí tvrzením, že přišla na zem 
milovat, a nikoliv nenávidět. Lo
giku hry vidí i ve střetu mužského

racionálního myšlení a iracionál
ního gesta Antigony. která prostě 
nechce upřít vlastizrádnému brat
rovi právo na důstojný pohřeb. 
„Nechceme falešný patos. Naše 
hrdinka nemá jen plivat na trůn 
a kopat do něj kanadami.“ dodává 
Čičvák.

I tentokrát se režisér obklopil 
svým zavedeným týmem. Prostou 
scénu vytvořil Tom Ciller a herce 
oblékla Čičvákova dvorní autorka 
kostýmů Marija Havran. „Jsou 
prostě ve společenském, vždyť se 
vše točí kolem státního pohřbu,“ 
komentuje Čičvák vizuální výba
vu devadesátiminutové inscenace. 
Vtipkuje, že na antické tuniky při 
této Antigoně skutečně nepomys
lel. S antickou látkou se režisér, 
který nedávno v Bratislavě nastu
doval hru o Gustávu Husákovi 
a známou Schillerovu hru Úklady 
a láska, setkal pouze jedinkrát. 
Ještě při studiu na brněnské 
JAMU připravil jiný proslulý So- 
foklův opus -  Oidipa krále.
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Sofoklově A ntigoně  
frivolnost n eslu ší

1

Vladimir Čech
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BRNO, 15. 5. 2007
Po delší době sáhla dramaturgie 
Mahenovy činohry Národního di
vadla v Brně k antické tragédii 
a nastudovala Sofoklovu Antigo- 
nu. Slavné drama akcentuje nad
řazenost všeobecně platných 
»božských« zákonů nad těmi, 
jimiž se prospěchářsky zaštiťuje 
kdejaký sam olibý im perátor, 
a oslavuje ty hrdiny, kteří ani pod 
hrozbou sm rti z respektování 
těch to  zásad neustoupí. Tako
vým silným jedincem  je  právě 
Antigona, která přes zákaz svého 
strýce, thébského krále Kreónta, 
pohřbívá tělo svého mrtvého bra
tra Polyneika.

Antigona se 
v Brně hraje 
v překladu 
a v úpravě Lubo
míra Feldeka 
a Martina Čičvá- 
ka, který se ujal 
i režie. Inscena
ce asociuje báj
nou antiku velmi 
vzdáleně. Cičvá- 
kovi evidentně 
šlo o to, zasadit 
kostru příběhu 
do současných 
reálií, a zdůraznit tak nadčasovost 
idejí této tragédie. Prostředky, ji
miž se snažil svůj záměr realizo
vat, budí však rozpaky.

Už v samém začátku předsta
vení předstupuje před diváky An- 
tigonina sestra Isména a svou dě
tinskou frivolní odrhovačku pro
kládá queenovským hitem  We 
Are The Champions -  a to patr
ně jen proto, aby bylo zřejmé, že 
jde o dívku, k terá se ráda baví, 
a nechce si tudíž zadat s jakými- 
koli problémy (proto také odmí
tá pomoci Antigoně s pohřbením 
Polyneika). Snad ještě  trapněji 
vyznívá sekvence, v níž Kreón za-, 
vzpomíná na své mládi a za do
provodu kytary při tom  huláká 
trampský popěvek. Haimón, Kre-
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Memento, že žádný 
diktátor trestu 
neujde, vyznívá 

i v této kontroverzní 
inscenaci 

s vykřičníkem.

óntův syn, své entrée prožívá 
v dlouhém poklusu na místě za 
zvuku krylovského songu, což je 
naopak kontroverznost z těch už 
alespoň o poznání méně do očí 
bijících. A že si Kreón, než ještě 
pronese první slovo, vyčistí zuby 
kartáčkem  a halasně pak vy
pláchne ústa, na to si s odstupem 
času už ani nevzpomenete.

Všechny tyto a podobné »aktu
alizace« však postrádají hlubší 
smysl, neprovokují v tom ohledu, 
v jakém divadlo provokovat má, 
a  jsou tudíž víceméně jen kaská
dou režisérových prvoplánových 
schválností. Navíc okamžikem, 
kdy je Antigona zaživa zazděna, 
tempo inscenace povážlivě sko
m írá a s posledním i minutami 
působí už doslova zdlouhavě.

Za naopak su
gestivní výstup 
-  v představení 
jediný -  lze po
važovat scénu, 
v níž Antigona 
halí Polyneiko- 
vo tělo a urput
ně se s ním vláčí 
za zjihlých kyta
rových tónů 
z o rchestřiště  
do hloubi jeviš
tě, aby je důstoj
ně pohřbila.

Herecky tedy nepůsobí Antigo
na nikterak mimořádně. Dva vý
kony však za připom ínku stojí: 
Václav Vašák pozoruhodně gra
duje svého Haimóna z polohy po
slušného synáčka až do roviny 
nesmířlivého otcova protivníka 
a  Zdeněk Dvořák výsostné pře
svědčivě profiluje Kreóna jako 
muže, jenž pod pláštíkem lásky 
k vlasti, kterou považuje za nad
řazenou zákonům Olympu, ukájí 
své diktátorské choutky. Memen
to, že žádný diktátor dříve či po
zději trestu neujde, vyznívá proto 
i v té to  kontroverzní inscenaci 
s apelujícím vykřičníkem.

Sofok lés: An tigona . Mahenovačinohra 

Národního divadla Brno. Premiéra 27.4 .
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Antigona: kde se v ženě bere síla
Národní divadlo v Brně dnes uvede premiéru antického dramatu Antigona v režii Martina Čičváka

K U L U

JAN ŠMIKMÁTOR

Brno/ Civilně a současně. Ta
kový je zřejmě inscenační 
trend Mahenovy činohry Ná
rodního divadla. Po Lorcově 
Krvavé svatbě bez flamenca a 
mantil nastudovala činohra 
jedno z nejslavnějších antic
kých dramat -  Sofoklovu An- 
tigonu. A slovenský režisér 
Martin Čičvák slibuje civilně 
podaný příběh.

„Nešlo nám o to udělat bar
barskou ani punkovou Anti- 
gonu, ani jsme se nepokoušeli 
děj aktualizovat. Snažili jsme 
se o objektivní pohled na ženu, 
která chce pochovat bratra 
pomocí moderních divadel
ních prostředků,“ vysvětlil 
své pojetí příběhu Oidipovy 
dcery Antigony Čičvák.

Podle jeho slov je její bratr 
Polyneikes člověkem, který 
rozpoutal holocaust. „Navzdo
ry tomu Antigona cítí povin
nost pochovat ho,“ uvedl Čič
vák.

Antické drama převedl do 
slovenštiny Lubomír Feldek, 
společně s Čičvákem potom 
text přebásnil do češtiny a 
upravil. „Náš překlad je sro
zumitelný a hybný,“ myslí si 
Čičvák.

Titulní roli Antigony ztvární 
Eva Novotná, která přesvěd
čivě excelovala jako hlavní 
ženská postava v Krvavé svat
bě. Vedle ní ve hře účinkují 
Zdeněk Dvořák jako Kreón, 
Dana Pešková v roli Eurydiky,

Erika Stárková jako Isména, 
Václav Vašák jako Haimón a 
další. Slepého věštce Teiresia 
ztvární Jaroslav Dufek.

„Hra se odehrává tady a teď, 
v kulisách státního pohřbu,“ 
rámuje děj prostorově a časově

režisér, který antické drama 
inscenoval zatím pouze jed
nou. „Byl to Oidipus ještě bě
hem studií,“ prozrazuje Čič
vák, který v minulém týdnu 
oslavil dvaatřicáté narozeni
ny.

Antigona je pro režiséra 
dramatem, ve kterém se uka
zuje síla ženy. „Uvedu příklad. 
Jedné paní v garáži auto zava
lilo manžela. A ona to auto 
nadzvedla. Nikdy potom to už 
nedokázala. Hra je o síle, která

se v ženě bere, a nikdo neví, 
odkud,“ říká Čičvák.

S Národním divadlem mladý 
režisér spolupracuje dlouho
době. Naposledy v Brně nastu
doval hru  Tisíc a jedna noc v 
listopadu 2005.


