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En tus manos blancas 
llevas la madeja de tus ilusiones, 
muertas para siempre, y sobre tu alma 
la pasión hambrienta de besos de luego 
y tu amor de madre que sueña lejanas 
visionec de cunas en ambientes quietos, 
hilando en los labios lo azul de la nana.

Como Ceres dieras tus esp igas de oro 
si el amor dormido tu cuerpo tocara, 
y como la Virgen Ufaría pudieras 
brotar de tus senos otra vía láctea.

Te marchitarás como la magnolia.
Radie besará tus m uslos de brasa.
Ri a tu cabellera llegarán los dedos 
que la pulsen como las cuerdas de un arpa.

Tu cuerpo irá a la tumba intacto de emociones. 
Sobre la oscura tierra brotará una alborada.
Be tus ojos saldrán dos claveles sangrientos, 
y de tus senos, rosas como la nieve blancas.
Pero tu gran tristeza se  irá con las estrellas, 
como otra estrella digna de herirlas y eclipsarlas.

Ve své bílé dlani 
chráníš přadena svých iluzí, tu přízi 
zteřelou již navždy, zatímco ti žhaví 
duši nenasytná vášeň po polibcích 
a tvé srdce matky hrá si s  vidinami 
kolébek a míru. tak jako tvá ústa 
modrý len s i předou na ukolébavky.

Kdyby se  jen láska dotkla tvého téla. 
zlátla bys jak Ceres plodivými klasy  
a jak IBÍaria bys dala vytrysknouti 
z panenského prsu hvézdám mléčné dráhy.

Hle uvadneš jak magnólie.
Řeřavá tvá stehna nikdo nepohladí. 
do hřívy tvých vlasů nikdo nepohrouží 
prsty, jak by toužil probrat struny harfy.

Réhou nedotčené odnesou tvé tělo. 
Vstane svítáních© nad černými lány. 
Vykvetou ti z  prsou sněhobílé rúže. 
oči tvé se  změní na karafiáty.
Hle strašný žal ti za  hvězdami vzletí, 
sám  jak jedna z  hvězd, a vyšine je z  dráhy.
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Text sled u je Lenka Tům ová

Ladislav P ešek zvaný J3obr~ (nar. 30. 4. 1967), čerstvý absolvent studia divadelní režie na 
pražské DKMU j iž  v průběhu studií hostoval v divadlech v Českém Těšíně (Zelňačka). 
Uherském hradišti (Krocan) i  v Šumperku. V Severomoravském divadle už režíroval 
POKOJÍČEK J. K. Pitínského a PKLňCKÉIjQ TŘÍDU 27 F. F. Šamberka. V této sezóně je  v 
angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Tjradisti.
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V in scen a c i jso u  použity v e r se  Lope d e  V egy (přek lad  V. HTikeš) 
a F ederica Garcii Lorcy (přek lad  L. C ivm ý)



Tř i  z á m k y  s p i s o v a t e l ů
...nejsilnější v kramflecích byli Španělé v tomtéž uměleckém žánru jako 

jejich úhlavní nepřátelé Angličané: v divadelních hrách. Co si máme 
namlouvat: nebyla televize ani kino, a lidé, když už dosáhli určitého 
standardu, se chtěli bavit, či spíše být baveni; zašli tedy do divadla. Ve 
Španělsku byla divadla v každém městě, stačil sál či kostel nebo nádvoří: 
zatímco dámy a lepší lidi sedali v arkádách a na balkónech jako v lóžích, 
v parteru stálo lidové publikum, netrpělivé, temperamentní a neukázněné.
Je s podivem, jakou demokratickou tribunou bylo divadlo v této despo
tické a bigotní zemi.

Nakrmit takový divadelní provoz nebylo snadné: autoři měli odbyt 
zajištěný, museli psát rychle, a to většinou veršem, se spoustou vložených 
sonetů: jednota času a místa se už moc nedodržuje, místo děje se stále 
mění, což není nijak zvlášť náročné na přestavbu scény: dekorace téměř 
neexistují, bohaté kostýmy jsou to hlavní, pointy a slovní hříčky se cení 
obzvlášť.

Komedie se svými ustálenými klišé a danými postavami je královnou španělského divadla té doby: musí tu 
vystupovat dáma, vždy krásná, pak její dueňa či přítelkyně, věrná nebo zrádná, galán, stařec, komický sluha 
nebo cáklý venkovan, nositelé komického prvku. Záměny, převleky, náhodná setkání, různé nepravdě
podobnosti jsou předváděnv s neuvěřitelnou vervou a bravurou, jakož i vášně lásky, oddanost Bohu, králi a cti, 
kde jen náznak urážky musí být vykoupen krví: ano, právě tento pojem nedotknutelné cti je charakteristickým 
rysem španělské divadelní hry: zato si neklade hlubší otázky po smyslu lidského života, jako to činí 
Shakespeare či Molière. Španělsku je bližší rozpoutaná imaginace, představivost, akce spíše než filozofické 
zamyšlení či prokreslení charakterů: kvantita nahrazuje velmi často kvalitu.

Samozřejmě že i tento tvůrčí kalup měl své génie: neuvěřitelně plodný byl zvláště jeden autor komedií, který 
za svého dlouhého tvůrčího života napsal podle jedněch na 2400 (ano!), podle jiných „jenom“ 1500 divadelních 
her všeho druhu, z nichž se nám jich dochovalo na 400 - a to ještě kromě toho vytřepal z rukávu pár románů a 
spoustu epických i lyrických básní.

To jméno zní Lope de Vega, celým jménem Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635). Žádný jiný 
autor na světě jej nikdy nepřekonal - přitom jde o divadelníka vynikajícího a autora mnoha her 
znamenitých. Říká-li Jan Werich o Shakespearovi, že jsou to dva zámky spisovatelů (a to přehání!), 
pak Lope de Vega jsou nejméně tři zámky spisovatelů. Ne-li pět. Mnoho svých her napsal za jeden 
týden, některé dokonce za jediný den! První hru napsal už jako třináctiletý...

Život tohoto obra tvorby nijak zvlášť příkladný nebyl: byl původu měšťanského, studoval u jezuitů 
a na univerzitě v Alcalá de Henares - rodišti Cervantesově, kterého však rád neměl a posměšně se 
vyjádřil o jeho donu Quijotovi - ze žárlivosti? Z nepochopení? Spisovatelé bývají pěkní psi 
nekolegiální... Cervantes byl v tomto ohledu rozumější. Přiznává, že s Lope de Vegou „přišel zázrak 
přírody“, který se stal „vládcem komedie“.

Také on sloužil v armádě a loďstvu, pobyl pro svou horkou hlavu pár let ve vyhnanství, byl 
tajemníkem vévody z Alby, profesionálním divadelníkem, jako pětadvacetiletý měl skandální poměr 
s vdanou herečkou, 1588 se dal tajně oddat s jinou ženou: ovdověl 1595 a rok na to byl souzen pro 
konkubinát zase s nějakou herečkou, s níž pak měl sedm nemanželských dětí; ale mezitím se 1598 
podruhé oženil s dcerou movitého řezníka, 1613 podruhé ovdověl, v dvaapadesáti se stal pro změnu 
knězem, ale dva roky poté už měl zase poměr - kněz nekněz - s jakousi devětadvacetiletou vdanou 
paní, tento vztah trval šestnáct let, až do její smrtí. Kdo ví, jak to vlastně bylo, nicméně kolik asi 
nenaplnitelné touhy bylo v tom neobyčejném člověku, jaká potřeba citu, lásky, sexu jako stimulace 
tvorby, jako odreagování všudepřítomné zabedněnosti? Nepoznamenal snad Dámaso Alonso, že 
„Lopeho verše nesou s sebou mnoho slz a mnoho básníkovy krve, ale také příliš mnoho rmutu jak 
veletoky při povodni?“

Znovu a znovu si musíme opakovat a budeme opakovat, moji milí kamarádi, že bez slz není 
humoru, a že opravdová satira se rodí ze zkroceného hněvu.

I když je v jeho hrách mnoho improvizace, úrodnost jeho nápadů je úžasná, životnost dějů 
obdivuhodná, elegance stylu je brilantní, popularita u jeho současníků neochvějná: navzdory jeho 
úkrokům z obecné mravnosti byl jeho pohřeb pohřbem krále, který je nezměrně milován svým 
lidem...

(Ervín Hrych, Dějiny světového humoru)



Na přípravě inscenace se dále podílejí pracovní
ci dílenského a umělecko-techníckého provozu.
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