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Poděkování pro PhDr. Petra Kylouška CSc., 
docJvana Seidla a Jiřího Pejchu.

Design programu a plakátu: Štěpán Rusín,
Marek Daniel (Krása), p@vel
Text v programu: P. Štindl, J. Krist, D. Kaprálová

Premiéra 5, a 7. února 1999 v Kabinetu Múz. 
Představení může mít přestávku po IX. nebo X. 
obraze. Anebo ne.
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Osoby a obsazení

Roberto Zucco Marek Daniel
Jeho matka Marie Ludvíková
Dívka Marta Bačíková
Její sestra Mariana Chmelařová
Její bratr Tomáš Matonoha
Její otec Miloš Maršálek
Její matka Marie Ludvíková
Starý muž Ján Sedal
Elegantní dáma Iva Volánková
Dítě Jan Matuzsek
Vazoun Pavel Liška
Netrpělivý pasák Pavel Liška
Rozrušená kurva Anna Veselá
Majitelka
hodinového hotelu Tereza Helšusová
Melancholický
inspektor Miloš Maršálek
Inspektor Josef Polášek
Komisař Cyril Drozda
První dozorce Josef Polášek
Druhý dozorce Cyril Drozda
První policista Cyril Drozda
Druhý policista Josef Polášek
První muž Ján Sedal
Druhý muž Miloš Maršálek
Soucitná žena Marie Ludvíková

a dále všichni jako
I muži, ženy, kurvy, pasáci, hlasy vězňů a dozorců, turisté, 1
i dělníci v metru, motocyklisté, lodníci, apoštolově, i

výletníci i mnozí další.

hadivadlo
http://www.hadivadlo.cz
tel: 05-4221 6870
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Scénosled
I. ÚTÉK 

II. VRAŽDA MATKY 
III. POD STOLEM 

IV. INSPEKTOROVA MELANCHOLIE
V. BRÁCHA
VI. METRO 

VII. DVĚ SESTRY
VIII. KRÁTCE PŘED SMRTÍ 

IX. DALILA 
X. RUKOJMÍ 

XI. DEAL 
XII. NÁDRAŽÍ 
XIII. OFÉLIE 

XIV. ZATČENÍ 
XV. ZUCCO NA SLUNCI

Bernard-Marie Koltěs /1948-1989/ dokončil 
Roberta Zucca v roce 1988, pár měsíců před 
smrtí /AIDS/. Hra je označována za nejlepší 
francouzskou hru onoho desetiletí.
Koltěs se nechal Inspirovat skutečnou událostí, 
skutečným příběhem vraha s dětskou tváří, 
Roberta Succa. Tento mladík byl až do 19 let 
zcela normální, pak zabil matku a otce, byl 
odsouzen, propuštěn, studoval universitu, 
ve svých 26 letech opět zabil, celkem šest obětí, 
po dvouměsíčním útěku byl zadržen; spáchal 
sebevraždu ve vězení na psychiatrickém 
oddělení. Jeho zatčení bylo uváděno v přímém 
televizním přenosu jako velká mediální show. 
Succo se vysvlékl skoro donaha a vyspílal přes 
objektivy kamer celému světu. Některé jeho 
věty autor použil ve své hře, která ovšem je více 
než pouhopouhým příběhem zločince.
Je velkolepým novodobým mýtem, obžalobou 
světa i politováním nešťastných lidských 
existencí. V roce 1990 byla světová premiéra 
v Německu v režii Petera Steina - Schaubühne 
Berlín; hru v 90. letech inscenovala 
nejvýznamnější evropská divadla a režiséři /Lluís
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Pasqual -Odeón- s herci Malého divadla St. 
Petěrburgu; 1991 Bruno Boěglin v Théatre 
National Populaire; v tomto roce uvedena ještě 
v Bochumi, Dusseldorfu, Heilbronnu, Kasselu, 
Kolíně, Kufeldu, Wiesebadenu, Hamburku; dále 
1992 v Luzemu - Albrecht Hirche; rovněž nastudována 
v La Mamma Theatre N.Y.; na festivalech 
v Avignonu, Edinburgu, Amsterdamu/. Česká 
premiéra v roce 1992 v režii J. Janíka v Divadle 
Petra Bezruce Ostrava.

Nejvýznamnější díla

LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS
hra, 1977 (V lesích před příchodem noci)

LA FUITE A CHÈVAL TRÈS LOIN DANS LA VILLE
román, 1984 (Útěk na koni daleko do města)

QUAI OUEST
hra, 1985 (Západnípřístav)

TABATABA
hra, 1986 (Tabataba)

SALINGER
hra, uvedeno 1995 (Salinger)

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
hra, 1986 (V samotě bavlníkových polí)

LA CONTE D’HIVER
podle hry W.Shakespeara, 1988

COMBAT DE NEGRE ET DE CHIENS
hra, 1981, (Boj černocha se psy)

LE RETOUR AU DÉSERT
hra, 1988 (Návrat do pouště)

ROBERTO ZUCCO
hra, 1988 (Roberto Zucco)
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Mýtus o Mithrovi 
/rekonstrukce podle dochovaných reliéfů/

Staroíránský bůh slunce Mithra byl zrozen 
u řeky ze skály, oděn pouze ve fryglcké čapce. 
V jedné ruce držel nůž, ve druhé pochodeň. 
Jeho zrození připadá na 25. prosinec. Prvními, 
kteří se s ním setkali a pozdravili jej, byli pastýři. 
Aby se uchránil před větrem, ukryl se ve větvích 
stromu, jenž rostl opodál. Nasytil se jeho plody 
a udělal si šat z listí. Když dorostl, pustil 
se do boje s bohem slunce a zvítězil. Plnil tak 
rozkazy boha dobra Ahura Mazdy, nejvyššiho. 
Mithra chytá a zabíjí mystického býka nožem 
a stává se tak tvůrcem života na zemi. Z krve 
a míchy býka vznikají rostliny, z jeho semene, 
které třídí Luna, všechna zvířata. Duše býka 
vzlétá do sféry slunce a stává se ochráncem 
stád. Tento obřad se každoročně opakuje, 
nebot býk znovu dorůstá. Mithra střílí šípy 
do skály, ze které vytryskne voda do dlaní 
žíznícího. Zachraňuje tak lidstvo před uhynutím. 
Je geniem nebeského světla, bdí od úsvitu 
do tmy nad světem; dokonce i v noci, skrz 
desetitisíce očí hvězd. Je vševědoucí. Pomáhá 
lidem v neštěstí, nouzi a trápení; i ve válkách, 
ale požaduje od nich čistý a zdrženlivý život. 
Brání je před podsvětními démony boha 
Ahrlmana. Za dodržování přísných morálních 
zásad slibuje svým přívržencům -bratrům- 
věčnou blaženost na onom světě. Na úsvitu 
třetího dne po smrti člověka váží Mithra jako 
soudce jeho skutky, než duše mrtvého vstoupí 
na záludný most Cinvat, který vede z pohoří, 
které je domovem Mithry až ke trůnu nejvyššiho 
boha Ahura Mazdy. Pro duši spravedlivou 
se most rozšíří, aby mohla bezpečně projít, 
před duší hříšnou se zúží jako vlas a duše se zřítí 
do záhuby. Sám doprovází duše zemřelých
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do záhrobí. Tam jim podává nápoj z vína á krve 
zabitého býka - dává nesmrtelnost. Ty nejlepší 
z lidstva odvádí po žebříku se sedmi stupni 
do výšin čistého světa. Každý stupeň je branou 
z kovů jednotlivých planet. V těchto branách 
duše zanechává to, co zde při zrození získala 
a do věčnosti tak vstupuje čistá. Své pozemské 
putování ukončil hostinou s Heliem a po jeho 
boku se vznesl na nebesa.

O Bezejmenných a Bosých

Všichni Bezejmenní jsou přecitlivěle lhostejní. 
Každý v sobě nese svůj příběh, který 
se definitivně uzavírá.
Nikdy-nikdo-nic-nikam jsou podezřele častá 
slova jejich marnosti. Bezejmenní mají Nic. 
Vlastní jen vlastní zapomnění. Nevztahují se 
k ničemu a k nikomu. Startují jako „Harley", 
ale chcípá jim motor. Nevraždí. Nejedou.
Sestra a Stařec by mohli být ve své konečné 
vyšinutosti nejšfastnější. V jejich osudech 
se uzavřou soukromé, trapně a imbecilně 
dojemné, přitom podivně křehké životy. I oni 
však prošli bodem, odkud není návratu.
Dáma je Zuccovi nejblíže svým hysterickým 
cynismem, její lhostejnost není přecitlivělá, 
ale mrazivě vášnivá. Ale ani ona není schopná 
činu. Bezejmenní chtějí řešení, ale vždycky 
přicházejí o krok později, kdy už řešit není co. 
Bratr vráží jak toreador do býka a netuší, že sám 
je volem. Kdyby byl Indián, jmenoval 
by se "Tupý macho bez koulí" nebo "Naleštěná 
bota" nebo "Ten s krvavě zlatým řetízkem". 
Možná neumí dokonce ani plavat.
Kdyby Bezejmenní chodili do tanečních, často 
by vypadávali z rytmu. Vydupávají si kulhavě 
svůj prostor ve vytržení, které má cosi 
společného s drogovým opojením.
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Jediný Zucco řeší, naplňuje s dětsky průzračnou 
důsledností svůj osud. Zucco chce být 
průzračný, dětsky čistý, tvrdí to aspoň tam dole 
v samotě díry pod zemí, nesoucí název Metro. 
Dívka řešení imituje. Není a nechce být 
průzračná jako Zucco a ani ze své podstaty 
nemůže.
Zucco se Bezejmenným přibližuje. Řekne 
„Jsem vrah" a skončí pro něj cesta výjimečného 
lidského solitéra, zvráceného hrdiny. Dotančí 
a začne kulhat. Jako ostatní. Je najednou jako 
ten malý idiot, to Dítě, které si dovolí říct: „Jsem 
dítě".
Zucco v tu chvíli nemá jméno. Dáma křičí: 
„Odejdete bez paměti!" Jenže: to jméno 
už má Zucca!
Zuccův osud se přesto neuzavírá. Jeho prokletí 
je v nekonečnosti, do které se vrhá.
Nekonečnost zavržení, protože bohočlověk 
je vždycky jenom polonahý člověk, definitivně 
a věčně polonahý. A v té iniciaci, která se 
i jakékoliv kategorizaci vymyká, naplňuje možná 
mýtickou spirálu celé hry.
Zucco se v nás, kulhavě tančících, neustále 
zrcadlí. Je našim věčným stínem. Myslíme 
si v tanci, že Zucco není. Že vůbec není.
Že ani nemůže být. Ale on je. Skrývá se v každé 
naší podrážce. Existuje, protože existujeme My.
A svým svůdným tancem roztáčíme potřebný 
a zhoubně vražedný rytmus.
Bosou nohou vstupujeme kamsi jinam, 
do jiného prostoru. S bosou nohou usínáme, 
s bosou nohou odcházíme do moře, s bosou 
nohou jsme silní, silní ve své nekonečné 
zranitelnosti, silní ve své nahotě.
Botou vydupáváme prostor, botou kopeme 
do psů a do mršin, botou rozmačkáváme 
drobnou havěf, červy a hlemýždě.
Bolí nás jejich Smrt, cítíme Ji obutí?

8



V botě je život, býčí síla, tupá a přímá, 
nedozírná...V papučích obutí prcháme zbaběle 
do ulity hlemýždě. Ale proč vlastně toho 
hlemýždě botou nerozdrtíme, proč jeho ulitu 
bosí nepřekročíme?

Život

Za podivným klidem 
umělou přímočarostí 

proměnlivou moudrostí 
nachází se neskutečné poselství 

všeobecné úzkosti 
veškeré nemohoucnosti 

klíčivé hrůzy 
osudová volba životního odsouzení.

/báseň, kterou napsal ve své cele Roberto 
Succo/

Succo se zabil v italském vězení.

Roberto Succo, obžalovaný ve Francii, 
Švýcarsku a Itálii z šestinásobné vraždy, 
z několika znásilnění a útěků, se včera ve své 
cele ve vězení ve Vicenze sám zavraždil, a to 
tak, že hlavu vstrčil do plastikového pytle, což 
způsobilo jeho zadušení. Roberto Succo zemřel 
pod ochranou noci jako neobratné dítě, které 
si zamotalo hlavu do igelitového sáčku...

/Liberation, 24.5.1988/

Bohočlověk ?

Svobodě je povšechně rozuměno jako něčemu 
kladnému a pozitivnímu, dokonce do té míry, 
že nás ani nenapadne takovéto spojení
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problematizovat. Na druhé straně však může 
být svobodou absolutní, kdy už nemusí být její 
samozřejmé přijetí tak jednoznačné 
a jednoduché. Takováto svoboda může 
a musí být ztrátou určitých základních hodnot, 
či-li neschopností rozlišovat (dobro a zlo).
Co to ale znamená, že něco nazveme 
hodnotou (dobrem a zlem)? Předpokládá to, 
že se člověk nevztahuje jenom k sobě 
samotnému, ale zejména k něčemu mimo něj - 
k budoucnosti (extrémní podobou může být ráj 
(křesfanství)),k minulosti (bůh jako okamžik 
zrození světa a zároveň jeho řádu); zkrátka 
člověk hodnotící žije v čase jako jednotě 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Člověk 
času.

Naopak absolutně svobodný člověk (jeho 
paradox) žije jen přítomností a tato 
je určována jen jím samotným - náladou, 
emocí, citem, chtěním, žádostí, které 
ho zrovna mají. Je-li takový člověk jenom svojí 
přítomnou náladou, kterou zrovna má (anebo 
která má jeho), může dělat cokoli, co se mu 
zlíbí, co zrovna chce. Avšak tím, kdo skutečně 
může dělat cokoli (všechno), co zrovna chce 
nebo se mu zachce, je jenom bůh. Zrodil se 
bohočlověk.

V evropské tradici je bůh identický s řádem 
hodnot. Jestliže je bůh mrtev, jak je tomu 
se situací svobody? Můžeme (jenom) 
co zrovna chceme?

Roberto Zucco žije přítomností a proto může být 
a je vrahem (kdopak z nás nezná ten pocit, kdo 
nikdy nechtěl někoho zabít, ale vždycky 
se zastavil, třeba s pomyšlením na trest, tedy 
na budoucnost?).
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Je bohočlověkem, a není důležité Jestli 
si to uvědomuje nebo ne. Je bohočlověkem 
a jako takový, na rozdíl od ostatních postav 
ve hře, má jméno. (Bůh je Jménem jmen, 
Nejvyšším jménem.) Ostatní jsou identifikováni 
pouze svojí funkčností. Odtud i strach Roberta 
Zucca před ztrátou jména, která potom 
opravdu přichází: jakmile řekne "Jsem vrah" 
prohrává nejen tím, že už ho mají, že už ho drží, 
ale v tom smyslu, že (už) není Robertem 
Zuccem, ale jen další funkčností, vrahem, 
tj. ztrátou jména. Zároveň je Zucco jediný - 
a v tomto smyslu i kladný- hrdina inscenace. 
Právě proto, že je jenom člověkem.

Proč člověkem, proč jenom?
Člověkem: Protože ani bohočlověk není bůh, 
tedy nemůže být absolutně samotným, sám 
si nikdy nemůže vystačit (proč vůbec Zucco 
navazuje jediný skutečný vztah ve hře?).

Jenom: Výše zmíněná ztráta hodnot, boha, však 
může mít ještě jeden výsledek, opět mnohokrát 
pociťovaný a komentovaný (Kierkegaard, 
Nietzsche, Bergson - jen ti první). Člověk může 
být (opět) jen přítomností, ale už ne svojí, 
autentickou přítomností, ale přítomností těch 
ostatních, toho „co se má" - tisk, dav, veřejnost, 
nivelizovaný člověk, nihilista.
A takovýto člověk už také nemá jméno, 
je bezejmenný, protože jenom někam nebo 
k někomu patří. Další důvod rozlomu ostatní 
versus Zucco.

Zucco je jenom člověk a proto i zároveň bůh, 
bůh paradoxní a rozporuplný.
A proto i nebezpečný.
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