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István Örkény
Maďarský dramatik a prozaik se narodil 5. dub-
na 1912 v bohaté židovské rodině budapešťské-
ho lékárníka Huga Örkényho a možná i vzhle-
dem k  této rodinné tradici začal v roce 1930 
po maturitě na piaristickém gymnáziu studovat 
chemii na technické a ekonomické univerzitě. 
V roce 1932 však změnil své rozhodnutí, přešel 
na farmacii a v roce 1934 se stal lékárníkem. 
Poté se vydal na cesty po západní Evropě a za-
kotvil v Londýně a v Paříži, kde se živil příleži-
tostnými pracemi. V roce 1941 se vrátil domů do 
Maďarska, dokončil svá studia na technice a odpromoval jako inženýr chemie. 
V tomto roce vydal István Örkény také svou první knihu povídek Tanec oceá-
nu. O rok později, v roce 1942, musel narukovat na východní frontu, kde byl 
coby Žid přidělen k pomocné pracovní jednotce na Donu, zajat a odvlečen do 
lágru nedaleko Moskvy. O tamějších panujících poměrech napsal hru Voroněž, 
kterou z pochopitelných důvodů nemohl publikovat. Po válce, v roce 1946, 
se vrátil konečně domů do Budapešti. Od roku 1949 působil jako dramaturg 
budapešťského Divadla mládeže (Ifjúsági Színház), od roku 1951 Maďarského 
armádního divadla (Magyar Néphadsereg Színház). V  roce 1954 začal pra-
covat jako lektor v nakladatelství Szépirodalmi Kiadó. Po aktivní účasti na 
velkém protikomunistickém povstání v Maďarsku v roce 1956 měl zakázanou 
jakoukoli publikační činnost. Proto v letech 1958 – 1963 pracoval jako chemik 
ve farmaceutické továrně Egyesült Gyógyszergyár (EGIS). V roce 1963 mu 
režim konečně povolil publikovat a Örkény vydal novelu Kočičí hra (Macs-
kajáték), která se takřka okamžitě stala hitem. V roce 1967 slavil další velký 
úspěch s divadelní hrou Rodina Tótů (Tótek), která byla také přeložena do 
mnoha jazyků a zfilmována. V témže roce získaly velkou popularitu Örkényho 
krátké groteskně-absurdní miniatury, vydané souborně pod názvem Minutové 
povídky. V roce 1971 začalo nakladatelství Szépirodalmi Kiadó vydávat jeho 
kompletní dílo. Během svého života získal István Örkény několik literárních 
cen – v letech 1955 a 1967 cenu Jozsefa Attily, v roce 1973 Kossuthovu cenu 
a také speciální francouzskou cenu pro nejlepšího autora černého humoru. 
Zemřel 24. června 1979 v Budapešti.

Světla: Pavel Petrů, Michal Matys, Libor Petr, Igor Ženíšek, Václav Mazánek.
Videoprojekce: Martin Sedláček. Zvuk: Petr Křesťan.

Vedoucí technického provozu: Ladislav Svoboda. Vedoucí výroby: Jan Souček.
Staví kolektiv jevištní techniky pod vedením Milana Žáka.

Vlásenky a masky: Blanka Rajská-Pechová. Garderoba: Jitka Schánělová.
Rekvizity: Gabriela Letovská. 

Výroba kostýmů: Naďa Šupíková, Iva Prokopová, 
Jaroslava Bortlíková a Martina Šmídová.

Výroba scény: Jan Souček, Ladislav Suchý, Hedvika Hájková, 
Jiří Suchomel a Jakub Nepasický.



Kočičí hra 
„Tato hra má být hrána jako jediná plynulá, souvislá věta...“ (István Örkény)

Prozaik István Örkény spolu s filmovým režisérem Károly Makkem prý jednou 
navštívili jistou maďarskou malířku a její sestru a během návštěvy jim tyto 
postarší dámy předvedly, jak se baví napodobováním kočičího mňoukání. Ká-
roly Makka i Istvána Örkényho jejich kratochvíle nadchla a inspirovala. Režisér 
naléhal a spisovatel musel začít psát. Základ Kočičí hry vznikl tedy nejprve 
jako filmová povídka. Podle ní pak napsal režisér filmový scénář, ale k jeho 
finální realizaci tehdy nedošlo. Materiál byl však nepochybně dobrý a István 
Örkény ho proto přepsal do čistě literární podoby. Vznikla tak novela Kočičí 
hra, která okamžitě získala velký ohlas u čtenářů nejen v Maďarsku. Neušla 
proto pozornosti divadelního režiséra Gábora Székelyho, který oslovil autora 
s tím, aby se pustil také do její dramatizace. Ta byla dokončena v roce 1969 
a v tomtéž roce měla Kočičí hra svou světovou premiéru v Szolnoku a o tři 
měsíce později v Budapešti, na druhé nejvýznamnější maďarské scéně v Di-
vadle komedie Vígszínház.

Filmové podoby, která byla prapůvodním záměrem, se tak Kočičí hra dočkala 
až pět let po své divadelní premiéře a jedenáct let po vzniku románu. Film 
natočil režisér Károly Makk, který dal tehdy podnět k  jeho zrodu. Mezitím 
získala Kočičí hra ve své prozaické i dramatické podobě obrovskou popularitu. 
Evropský věhlas divadelní Kočičí hry charakterizuje anekdota, vyprávěná po-
čátkem 70. let v maďarských kuloárech: „Na čem ted‘ pracuje mistr Örkény? 
– Překládá Kočičí hru zpátky do maďarštiny.“

Česká premiéra divadelní Kočičí hry se konala v roce 1972 v Divadle bratří 
Mrštíků v Brně, o necelý rok později ji uvedla činohra Státního divadla v Ostra-
vě. V témže roce 1973 se uskutečnily ještě premiéry ve Zlíně a v Příbrami. Ale 
teprve pražská premiéra se stala legendou. V roce 1974 totiž hru nastudoval 
tvůrce její první maďarské inscenace, režisér Gábor Székely, a to v  Tylově 
divadle. Jeho Kočičí hra s Danou Medřickou jako Erži a Vlastou Fabiánovou 
v roli Gizely se tehdy stala nejúspěšnější inscenací v dosavadních dějinách 
Národního divadla. Dosáhla neuvěřitelného počtu 403 repríz. Erži Orbánová 
patřila k neoddiskutovatelně nejpopulárnějším, ale také herecky nejvděčněj-
ším divadelním rolím Dany Medřické. Rolí, v níž jako by mimoděk zúročila 
všechny své životní i herecké zkušenosti. „Čím déle jsme se textem zabývaly, 

tím se nám zdál zajímavější, pak nás zapaloval a nakonec jsme hořely tak, 
že nás museli vyhánět z divadla,“ vyprávěla herečka po čase. A dodávala, jak 
přesto, že si s maďarským režisérem opravdu nerozuměli ani slovo, si pak 
„začali rozumět“. Viděl totiž, s jakým zápalem se obě herečky pustily do prá-
ce, jak se o hře a jejím vyznění přou a jak se do svých rolí ponořily, takže jim 
ponechal svobodu a vlastně i hlavní odpovědnost za celou inscenaci. A stalo 
se něco, nad čím užaslo nejen vedení činohry Národního divadla. Inscenace 
se stala skutečným trhákem vzývaným diváky i kritikou a jak připomněl diva-
delní historik Jindřich Černý: „Vztek třetiřadého dámského hereckého kádru, 
který ovládal stranickou organizaci v divadle, rostl úměrně s počtem repríz.“ 

Od roku 1974 se Kočičí hra uvedla na jevištích v Pardubicích, Liberci, Chebu, 
Šumperku, Opavě, Plzni, Těšíně, Jihlavě, Mostě, Českých Budějovicích a Brně. 
V roce 1982 proběhla premiéra také v Hradci Králové.

Mezi pozoruhodné inscenace patřila Kočičí hra v Divadle na Vinohradech v re-
žii Jaroslava Dudka s Jiřinou Bohdalovou a Janou Štěpánkovou (1993) a in-
scenace Petra Lébla, kterou vytvořil v Divadle Na zábradlí v roce 1998 s Ivou 
Janžurovou a Evou Holubovou.





Jak viděli Kočičí hru v roce 1983 
(komentář k vydání LP Supraphonu s původní audio nahrávkou)

„Už jste viděli v Tylově divadle Kočičí hru?“ Taková otázka se šířila v sou-
středěných kruzích o stále větším poloměru od data premiéry hry Istvána 
Örkényho 7. února 1974 na scéně činohry Národního divadla v Praze. Insce-
nace překonala počtem zhruba čtyř set repríz všechny rekordy úspěšnosti, 
viděli ji diváci z Prahy i nejvzdálenějších koutů naší vlasti a mnozí nejednou... 
Kočičí hra se počátkem sedmdesátých let stala vyslankyní současného ma-
ďarského dramatu na velkých scénách v polovině světa, vzbudila oprávněnou 
pozornost, nadšení i polemiky, ale vedle inscenace na jevišti budapešťského 
Vigszinház našla opravdu druhý domov v Praze.

Důvodů, proč se Kočičí hra Istvána Örkényho stala takovou kulturní a spo-
lečenskou událostí, bylo více, počínaje šťastným nápadem přizvat k pohos-
tinské spolupráci tehdy devětadvacetiletého maďarského režiséra Gábora 
Székelyho, který měl lví podíl už na adaptaci původní filmové povídky pro 
divadelní text, a také vynikající tvůrčí atmosférou při studiu hry, kterou ur-
čovaly především představitelky dvou klíčových postav, sester Erži a Gisely, 
tedy dvě mimořádné herecké osobnosti - Dana Medřická a Vlasta Fabiánová. 
Tyto příznivé předpoklady se promítly do toho hlavního - umělecké výpovědi 
neobyčejné lidské hloubky a apelativního poslání.

Příběh Erži Orbánové, její sestry Gisely, přítelkyně Pavly Krausové a penzio-
novaného operního pěvce Viktora Molnára je bilancí různých osudů, vkořeně-
ných do současného světa a utvářených poválečnou historií. Autor je nahlíží 
z vnitřku postav, ze soukromí, prizmatem nejintimnějších vzpomínek, tužeb, 
představ, snů a iluzí. Rozkrývá před námi celou sféru zjitřeného vědomí Erži 
v klíčových okamžicích jejího života, rozpoutává pravý gejzír činorodé aktivity, 
řetězec malých dobrodružství, hádek, skandálů, humorných, jímavých i hoř-
kých činů a gest. Eržino chaotické jednání, které neodpovídá jejímu věku, je 
oním kočičím bojem o život, výzvou neúprosnému času, nepřízní okolností 
a náhod, trváním na právu své generace - a s prodlužováním lidského věku 
je mezi námi stále více „dříve narozených“ - naplnit i podzim života smyslem 
v přítomnosti i budoucnosti. Bojem přinejmenším nadějným, neboť zakotve-
ným v socialistické společnosti, která jediná tyto otázky přirozeně zahrnuje do 
své etiky. Průběžný dialog se sestrou Giselou, upoutanou na pojízdné křeslo 

v mikrosvětě materiálního blahobytu „úspěšné“ emigrace, ale mravní a lidské 
prázdnoty, je konfrontací dvou přístupů k životu i dvou světů. Vnáší do hry 
historicko-společenský rozměr, ukazuje na osudech dvou starých žen dvojí, 
v podstatě třídní pojetí humanismu.

Kočičí hra je tedy nejen vyznáním práva na plnohodnotný život, chvalozpěvem 
na neutuchající aktivitu, ale i stvrzením perspektiv, jaké dává lidem každého 
věku socialistická společnost. Představení Kočičí hry na scéně Tylova divadla 
s jedinečným, kongeniálním výkonem Dany Medřické v roli Erži Orbánové se 
v době vzniku své gramofonové verze ještě stále hraje; ale jednou přestoupí 
do světa legend a zbydou po něm jen dílčí písmena a obrazová svědectví. 
Gramofonová deska je cenným pokusem o přepis díla divadelního do podoby 
akustické.“



Zmítaná a hrdá Budapešť : 
maďarské dějiny 20. století
Historie novodobého Maďarska se začala psát v roce 1918, kdy byla vyhláše-
na První Maďarská republika, která jakožto nástupnický stát ztratila téměř tři 
čtvrtiny území bývalých Uher. Výsledkem této vnitropolitické krize bylo v roce 
1919 vyhlášení socialistické Maďarské republiky rad. Revoluční maďarská 
vláda začala znárodňovat, konfiskovala půdu, zavedla stanné právo a fyzickou 
likvidaci odpůrců. Tento „rudý teror“ prováděla tajná policie, revoluční tribu-
nály a pololegální speciální oddíly. Počet popravených je odhadován na ně-
kolik stovek. Maďarská republika rad po 133 dnech přestala existovat. Jenže 
ani tím dramatické změny v Budapešti neskončily – bylo vyhlášeno Maďarské 
království, jehož regentem se stal Miklós Horthy, a ten v zemi zavedl „bílý 
teror“. Počet jeho obětí se odhaduje na několik tisíc. Během druhé světo-
vé války stálo Maďarské království na straně nacistického Německa, jelikož 
chtělo získat zpět většinu ztracených území.

V období přelomu let 1944 - 45, známém jako Budapešťská operace, obsa-
dila a plenila hlavní město Maďarska vojska SSSR a Rumunska. Poválečná 
existence novodobého Maďarského království končí s vyhlášením Druhé Ma-
ďarské republiky v roce 1946. Jelikož bylo Maďarsko osvobozeno sovětskou 
Rudou armádou, odehrával se další poválečný vývoj v plné režii Sovětského 
svazu. V roce 1949 tak byla vyhlášena socialistická Maďarská lidová repub-
lika a začaly procesy proti „nepřátelům lidu“, během nichž bylo odsouzeno 
více jak 500 000 osob a politiku ovládli zapřisáhlí stalinisté v čele s Mátyásem 
Rákosim. Po smrti Stalina v březnu 1953 ho však obvinilo nové vedení So-
větského svazu z podpory kultu osobnosti a novým liberálním premiérem se 
tak stal Imre Nagy. Ten v roce 1955 veřejně promluvil o „možnosti Maďarska 
přijmout status neutrality podle rakouského vzoru“, ale následně byla jeho 
vláda svržena promoskevskou frakcí.

Na podzim 1956 však rostoucí protikomunistické cítění v zemi vyústilo v ce-
lonárodní povstání. První boje Maďarů s vojsky sovětské okupační mocnosti 
trvaly od 23. října 1956. Za necelé tři týdny, kdy osamocení Maďaři bojovali 
všemi prostředky a počet obětí a zraněných v ulicích mířil k deseti tisícům, 
bylo ale povstání definitivně potlačeno sovětskými vojsky, posílenými invaz-

ními jednotkami. Symbolem hrdinného odporu maďarských občanů se stala 
vlajka s vystřiženým státním znakem obsahujícím rudou hvězdu.

Nový režim si poté zachoval jisté liberální prvky především v ekonomické 
oblasti. Zásluhou premiéra Jánose Kádára a jeho „gulášového socialismu“ 
se nakonec v 80. letech Maďarsko mohlo vydat cestou pozvolných reforem 
a předání moci demokratické opozici. Po více než třiceti letech od poprav 
se konal pohřeb vůdců protikomunistického povstání, včetně uložení prázdné 
rakve symbolizující všechny neznámé bojovníky. Na tomto pohřbu, kterého se 
účastnilo 300 000 lidí, vystoupil pozdější premiér, mladý vysokoškolský stu-
dent Viktor Orbán se svým projevem, ve kterém otevřeně prohlásil, že je nutné 
jednat o stažení sovětských vojsk z Maďarska a skoncovat s komunismem. 
Tento akt se stal symbolem rozbřesku nové maďarské éry. 23. října 1989 byl 
předseda parlamentu Mátyás Szűrös zvolen prozatímním prezidentem a slav-
nostně vyhlásil Maďarskou republiku. Krátce poté byla z budovy parlamentu 
odstraněna rudá hvězda.



Rozhovor s režisérkou 
Terezou Karpianus
Kdo přišel s nápadem inscenovat Kočičí hru?

Byl to nápad Jany Sloukové. Myslím, že ona tuhle hru miluje už od svého 
mládí a jenom čekala na ten správný okamžik. Zároveň touto hrou asi také 
chtěla dopřát velkou dramatickou roli Pavle Tomicové.

Znala jste Kočičí hru už předtím?

Ano, znala. Máma mi ji dala přečíst už někdy před dvaceti lety. Četla jsem jí 
jako poměrně nezralý člověk, tudíž ke mně tenkrát tak úplně nepromlouvala. 
Slyšela jsem také rozhlasovou verzi s Danou Medřickou, ale hru jako takovou 
jsem nikdy přímo v divadle neviděla.

Upravovali jste nějakým způsobem text hry?

Nic nového jsme do textu nedodávali, ale zároveň jsme ubrali celou historic-
kou linku týkající se událostí v Maďarsku na konci první světové války. Myslím, 
že obeznámenost s maďarskou revolucí v roce 1919 u nás není taková, aby 
to s někým rezonovalo, takže celý příběh tatínka obou sester a jeho tajemné 
smrti během revoluce šel úplně pryč. Kromě toho jsme upravovali také jazyk, 
protože český překlad je už poměrně zastaralý a působí trochu knižně, takže 
jsme jazyk upravovali do hovorové podoby.

Jaké to je zkoušet s Pavlou Tomicovou?

Zkoušení s Pavlou je příjemné, hodně citlivé a intuitivní, a to až do té míry, že 
mě to vlastně trochu překvapilo. Většina lidí si myslí, že je Pavla Tomicová tak 
trochu buldozer, ale za sebe můžu říct, že to není pravda, naopak zkoušení 
s ní je až takové něžné.

A co obsazení dalších rolí? Měla jste možnost do výběru nějak zasaho
vat?

Měla jsem možnost do obsazení mluvit, za což jsem ráda hlavně v případě role 
Myšky. Petra Výtvarová byla moje výslovné přání. Mám z toho velkou radost, 
protože ona je vlastně úplný protipól toho, jak by člověk přirozeně postavu 

Myšky vnímal.

V představení se objevuje živá hudba. Čí to byl nápad?

Byl to nápad Jindřicha Čížka, který je zároveň i jejím autorem. Kočičí hra je 
moje první zkušenost s klasickým scénickým útvarem, jehož součástí je i živá 
hudba. Chvilku jsem s tím trochu zápasila, pak jsem si ale řekla, že Eržika 
jako zneuznalá operní pěvkyně si zaslouží, aby na jevišti měla alespoň malý 
orchestr.

Jaké bylo zkoušení Kočičí hry ve srovnání s Vaší předchozí prací v Klic
perově divadle?

Třeba Srpen v zemi indiánů, to byly především vyhrocené situace, takže celé 
zkoušení bylo hodně akční. Kočičí hra je více o určitém „rozkecávání“. Jsou 
tu obrovské kusy textu, které neobsahují žádnou objektivní situaci, je tam 
často jen nějaká vnitřní okolnost, která se musí hodně hledat a podrobně 
rozebírat. Často jsme měli individuální zkoušky s Pavlou Tomicovou a Zorou 
Valchařovou, které tam mají právě tyto velké kusy textu, což je obrovská výzva 
jak pro ně, tak i pro mě jako režisérku. Hra vlastně ani neumožňuje nějakou 
čistě hereckou režii, je to opravdu spíše o společném hledání, aby vše, co se 
na jevišti bude odehrávat, bylo pravdivé a poctivé.

Proč by měli diváci na Kočičí hru přijít?

Je to až záhada, jak tento text dokáže komunikovat s diváky. Hlavně ženy na 
něj hodně reagují. Při nedávné besedě s diváky, a především divačkami Klic-
perova divadla bylo vidět, jak v nich hra silně rezonuje, zajímá je, žije v nich 
a je schopná je zasáhnout. Je to vlastně celé o takovém obyčejném lidském 
životě, žádné společenské problémy, žádná politika. Vlastně se tam skoro nic 
neděje, ale zároveň jde celou dobu o život a jeho podobu, o schopnosti vnořit 
se do svých, třeba i léta potlačovaných, tužeb.

(ptal se Martin Sedláček)
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