
Nasluncevzetí Roberta Zuccay brněnském HaDivadle
Svou poslední hru Roberto 

Zucco psal francouzský dramatik' 
Bemard-Marie Koltes těsně před 
smrtí -  v roce 1989 zemřel na 
A ID S a to "podle skutečné 
události", nebo přesněji podle 
skutečné postavy. K  textu, jejž 
nyní uvedlo brněnské HaDiva- 
dlo, jej inspirovala andělsky spa
nilá tvář hledaného zločince Ro
berta Succa na fotografii vylepené 
v metru.

Po vraždě rodičů se Roberto lé
čil na psychiatrii, poté studoval na 
univerzitě, aby nakonec zavraždil 
dalších zhruba šest lidí. Jeho do
padení probíhalo za dramatických 
okolností -  navíc je živě přenášela 
televize. Životní příběh Robertův 
i smyšlený(?) příběh dívky-panny, 
která se na jedinou noc stala jeho 
milou, pak prozradila jeho jméno 
policistům a stále jej hledá, je po
jednán zcela v anarchistickém - a 
poněkud i sentimentálním duchu, 
ne-li kánonu. Zločinné okolnosti 
dohánějí andělsky čisté bytosti ke 
krutým činům, neboť v tísnivém 
rodinném a represivním sociálním 
prostředí nemohou naplnit své 
touhy a ve svém zoufalství nevidí 
jiné cesty, jak stvrdit svou identitu 
a možná i jak ze svého bezduché
ho okolí "vyrazit" duši.

Peklo jsou ti druzí, prohlásil o 
podobném kontextu Jean-Paul 
Sartre a schytal to od altruistů 
všech odstínů. Koltes samozřej
mě v Zuccovi vidí více než ne
štěstí nezařaditelného psychopata 
bez etických zábran (Succova 
pravděpodobná diagnóza stano
vená jiným nástrojem útisku - 
"nesprávnou" psychiatrií). Jeho 
příběh povyšuje na tragický mý
tus autentické existence a hned 
na počátku hry ho uvádí v sou
vislost se staroíránským sluneč-

Marta Bačíková coby Dívka (vepředu) a Mariana Chmelařová jako
Sestra ve hře Roberto Zucco

ním božstvem. Roberto Zucco, 
člověk osvobozený, nemusí již  
přelézat různé lidské hradby a 
předěly táhnoucí se do nekoneč
na, ale před svým pádem stane v 
jakémsi "poledni ducha" nad ni
mi.

Režisér Petr Štindl se při in
scenaci soustředil především na 
vnitřní logiku příběhu a na krásu
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básnického jazyka Koltesovy hry 
- i když si prévertovské lyrismy 
místy říkají o tu menší, tu větší 
"shození". Zuccův divadelní 
"ikonostas" s výjevy ze života 
světcova se odehrává na jednot
né scéně - v pozadí jsou troje 
schůdky, za nimi se rozevírají 
dveře a zdánlivě neúčelný venti
látor se v závěru se světly na

svých lopatkách proměňuje ve 
vichrný sluneční kotouč. Na bílo 
natřené židle, stolky a rádio 
vpravo naznačují byt Roberto
vých rodičů, později se zde ode
hrají výslechy u psacího stroje, 
jakož i "duchaplné" dialogy poli
cistů. Marek Daniel odpovídá ty
pově (dětsky nevinná tvář) Zu
ccovi, ale v představení je poně
kud zastíněn Martou Baěíkovou 
v roli Dívky, jejíž monology i je
jí pře se svou výrazností a čisto
tou dokonale "odrážejí" od pro
středí spoutaného konvencemi a 
stereotypy, které svými pokry
teckými zdrobnělinami a poetis
my zastupuje Sestra (Mariana 
Chmelařová). U rodičů Dívky je 
navíc zdůrazněna jejich "telkovi- 
tost" domácími papučemi ve tva
ru králíčků.

Jednou z nejpůsobivějších scén 
je Zuccův noění dialog s poplete
ným Starým mužem (Ján Sedal): 
v přítmí jakéhosi polospánku slyší
me v pozadí jejich slov ztišené vy
volávání stanic metra -  když stařec 
osvícený novým poznáním vstu
puje vysouvacími dveřmi v poza
dí do oslepujícího denního světa, 
jako by se proměnil v buddhistic
kého mnicha. I když se při před
stavení většinou ocitáme ve světě 
pasáků, kurev nebo komentujících 
čumilů a pohybujeme se v jejich 
jazyce, slouží režii i dramaturgii 
ke cti, že "drží" paradoxní čistotu 
Koltesova dramatu a neuchyluje se 
k vulgárním gestům či naturalistic
ké doslovnosti, které by se mohly 
při "šikovnějším" přístupu nabízet. 
Pouze u obrazu s Elegantní dámou 
(Iva Volánková) není zřejmé, že 
Zucco nezabíjí její dítě "jen tak", 
ale že je prodlouženou rukou jejího 
podvědomého přání.

JOSEF M LEJNEK
HaDivadlo Brno - Bernard-Marie Koltes: Roberto Zucco. Překlad Roman Císař, režie Petr Štindl, scéna Jan Mariánský, hudba Marek 

dramaturgie Janoš Krist. Premiéry 5. a 7. února.
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R o b e r t o  o d c h á z í  d o  s l u n c e
J a r o m ír  B l a ž e j o v s k ý

BRNO. Roberto Z u c c o  je  
jm éno m ladíka, který  
vraždil.

Roberto Zucco je název hry 
francouzského dramatika Ber- 
narda-Marii Koltěse, kterou v 
brněnském HaDivadle insce
noval režisér Petr Stindl.

Hra nejeví známky ukotve- 
nosti v žádném akceptovatel
ném mravním systému. Žádné 
pokání, ani stopa křesťanství 
Dostojevskčho. V divadelním 
programu se připomíná kult 
staroíránského boha Mitry. 
Můžeme si ale vzpomenout i 
na francouzskou filmovou tra
dici romantických zločinců 
(od Gabina po Leona).

„Vrah s dětskou tváří" Ro
berto Zucco se na své pouti se
tkává s různě nešťastnými 
„bezejmennými". Každý má k 
němu nějaký vztah. Roberto 
některé z nich zavraždí a ne
chápe, proč to druzí nechápou. 
Nahodilá, „božská" krutost Ro
berta Zuka, žijícího v absolutní 
přítomnosti, má svůj protějšek 
v „lidské" krutosti zoufalých 
bezejmenných, kteří jsou vta
hováni do rozličných ztrát ne
vinnosti a do různých druhů 
umírání. Každému běží čas, je
muž se dá vzdorovat jen zabíje
ním nebo utrpením.

Stindlova režie, přinejmen
ším co do odvahy, vykazuje jis

tou příbuznost se stylem práce 
J. A. Pitínského, avšak bez aury 
jeho esteticky lahodného hu
manismu. Každou z patnácti 
samostatných scén Stindl diva
delně vybrousil. Realistické he
rectví v popředí, v pozadí svě
telný obdélník, kam se odchá
zí: do slunce, do nirvány, do 
bordelu... Intenzívní zvuký: 
jízda metrem s ohlašováním 
stanic, vlak. Kovová hudba 
Marka Blatného.

Hra se vyvíjí pomalu, zadr
hávané, zvlášť v přepjatých

monolozích. Emočně balancu
je na pomezí hrůzy a smíchu. 
Záměrně jsou navozovány gro
teskní situace. Nesledujeme 
strhující drama, nýbrž jakýsi 
rozklad. Podívaná dosti nesne
sitelná, ostatně co jiného by
chom čekali od příběhu vraha.

• Herecky nejvýrazněji se prosa
dila Marta Bačíková. Její dívko- 
vitost využívá Stindl v rafino
vané hře siluet, světel a stínů. 
Přesně do tmy umí coby pasák 
hlesnout Pavel Liška, klasicky 
psychologicky se prezentují Iva

Volánková (dáma) a Mariana 
Chmelařová (sestra), stejně ja
ko po italsku ostrý Tomáš Ma- 
tonoha (bratr). Policajtskou 
etudou rozcsmívá publikum 
Cyril Drozda. Zucco v podání 
Marka Daniela má jako jediný 
jméno, na jeho tvář si ale lze 
jen obtížně vzpomenout.

Nová inscenace HaDivadla 
nemá katarzi. Divákovi neu
snadní odpověď na žádnou 
stísňující otázku. Jedinou jisto
tou zde zůstává předvedené di
vadelní řemeslo.

Foto: Jaroslav ProkopMarta Bačíková a Tomáš Matonoha v inscenaci hry Roberto Zucco.



V Brně se objeví první dílo B. M. Koltěse

V HaDivadle připravují 
vrahovu výpověď
BRNO (zb). Hra francouz
ského autora Bemarda-lYlá- 
rii Koltěse Roberto Zucco 
má v pátek premiéru 
v brněnském HaDivadle.

Autor ji napsal před svou 
smrtí (1989). Zemřel na AIDS; 
sám v extrémní situaci se in
spiroval skutečným příběhem 
italského šestlnásobného vra
ha Roberta Succa, mordýře s

dětskou tváří. Koltěs stvořil 
poetický text moderního dra
matu, jehož struktura nemá v 
dramatické literatuře obdoby. 
llaDi se pro ni rozhodlo, jak 
řekl režisér Petr Stindl, kvůli 
tomu, že chce vrátit váhu 
mluvenému slovu na jevišti, 
čistotě jeho významu. Hra už 
byla s úspěchem inscenována 
v Německu, ve Francii i v New 
Yorku. V Brně bude titulní ro
li hrát Marek Daniel.

Vraha Roberta Zucca hraje Marek Daniel. Foto: J. Prokop
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Divadlo
Stíny, co vrhá sluneční bůh
(B em ard-M arie Koltěs: Roberto Zucco. 
Překlad: Roman Císař. Překlad veršů: 
V ladim ír Mikeš. R ežie: Petr Štindl. 
Scéna: Ján Mariánský. K ostým y: Mag
da Stolková. Hudba: Marek Blatný. 
HaDivadlo Brno. P rem iéra 5. a 7. 2. 
v Kabinetu  Múz, vstupn é 50 -1 0 0  Kč.)

Jde městem a vraždí. Zabije otce, 
uškrtí matku, zastřelí dítě v parku. Bez 
motivu, nevzrušeně, jakoby mimocho
dem. Je to Roberto Zucco, hlavní postava 
stejnojmenné hry francouzského dramati
ka B. M. Koltěse, který Zucca dopsal 
v roce 1988 - pár měsíců před tím, než 
zemřel na AIDS. Hra bývá nezřídka pova
žována za nejlepší francouzské drama 
80. let, neméně často bývá zavrhována 
jako adorace násilí, jako odmítnutí 
základní hierarchie hodnot současné civi
lizace.

„Hrdina, který by neměl šaty od krve, 
neexistuje,“ říká Zucco poté, co probod
ne policejního komisaře. Koltěsova hra 
však v žádném případě není „akčním 
krvákem“, jak by se snad mohlo zdát 
z výčtu obětí i z toho, že její „hrdina“ měl 
předobraz ve skutečném vrahovi Robertu 
Succovi, jehož zatčení přenášela televize 
v přímém přenosu jako senzační mediální 
show. Pozoruhodnost Koltěsova dramatu 
počíná kontrastem křehkého, obrazivého 
jazyka, kterým mluví nejen Zucco, ale 
i kurvy, pasáci a bachaři, s hrůznou reali
tou vlastního příběhu. S postupem děje 
navíc Zucco ztrácí konkrétní rysy nízkého 
vraha a stává se jakousi vyšší bytostí, 
legendou, mýtem, spřízněncem sluneční
ho boha Mithry, „bohočlověkem“, který 
v závěru po svém útěku na střechu věze-

Marek Daniel (Roberto Zucco) a Anna Veselá 
(Rozrušená kurva).

ní „padá do slunce“, jež plane nad hori
zontem.

Světovou premiéru měl Zucco 
v německé Schaubůhne v režii Petera 
Steina v roce 1990 a hra potom prošla 
mnoha dalšími významnými evropskými 
scénami. U nás byla poprvé inscenovaná 
v roce 1992 v Divadle Petra Bezruce 
v Ostravě, dalšího uvedení se dočkala až 
nyní, v brněnském HaDivadle.

V Koltěsově textu jako by postava 
Roberta Zucca nahlížela do jiné dimenze, 
kde není rozdílu mezi bytím a nebytím. 
Zuccovo vraždění nemá důvod, nezabíjí 
ani z pouhé krutosti. Je lhostejným 
vědoucím vrahem, který jako by své oběti 
přesvědčoval, že život i smrt jedno jest. 
Tak snad mohl chápat svého hrdinu 
autor, kterého od smrti dělilo pouze 
málo. Jen s obtížemi však mohou toto 
východisko vsugerovat divákům inscená- 
toři textu, kteří mají na scénu přivést vra
ha - hrdinu, jenž je paradoxně postavou 
nikoli zápornou, ale v závěru hry dokonce 
téměř oslavně nazíranou. V HaDivadle 
vyřešili tento rozpor tím, že Zuccovy vra
žedné činy alespoň částečně „zmotivova- 
li“. Svět, kterým Zucco (Marek Daniel) 
prochází, je natolik nízký, trapný a po
chmurný, že to Zucca téměř ospravedlňu
je v jeho jednání. Zuccův chlapecký zjev 
a klidný způsob vyjadřování kontrastuje 
s panoptikem postav, s nimiž se setkává.

Rodina dívky (Marta Bačíková), která se 
do Zucca zamiluje, je typickým příkla
dem: nevrlá matka (Marie Ludvíková), 
zlostně odklízející hromady plechovek od 
piva po svém muži - notorickém pivaři 
(Miloš Maršálek), namyšlený bratr 
(Tomáš Matonoha), neostýchající se dív
ku prodat pasákovi, křečovitě neurotická 
sestra (Mariana Chmelařová). K nim se 
řadí i afektovaná, sebestředná dáma - 
matka zastřeleného dítěte (Iva Volánko- 
vá). Zucco, spějící od vraždy k vraždě, 
mezi nimi působí téměř jako křehká lyric
ká duše - je z nich (vedle dívky) nejčistší, 
jen bohužel občas někoho zabije.

Inscenaci nechybí výtvarné ani režijní 
nápady - příznačně získávají prostor, když 
je na chvíli pozapomenuta zmíněná 
demonstrace lidské přízemnosti a ignoran- 
ce. Strážci vězení jsou oděni ve zlatá rou
cha jako kněží slunečního božstva; Zucco 
se objevuje v průzoru mezi černým vykry- 
tím jeviště, ozářeném jasným světlem; scé
nu zabití v parku komentují do mikrofonu 
čumilové, čtoucí svůj „part“ v rychlém 
tempu z listu; kurva (Anna Veselá) vypráví 
- také do mikrofonu - udiveným monotón
ním hlasem o vraždě inspektora. Škoda, že 
obdobný odstup nebyl určující pro celou 
inscenaci - nemusel by na jejím konci 
zůstat pouze neurčitý obrys vraha-básní- 
ka, částečně omlouvaného polehčujícími 
okolnostmi, ve skutečnosti však neomluvi
telného. A neztratil by se obraz Zucca jako 
temného stínu slunečního boha, jako 
postavy, která je pro tento svět varováním, 
ale která do něj úplně nepatří a určitým 
způsobem ho přesahuje. Pro naši „přízem
ní“ existenci totiž stále ještě platí alespoň 
základní morální pravidla, včetně prastaré
ho „nezabiješ“.

K a m i l a  P a t k o v á  ■


