
Dramaturgický pendant ke hře Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou 
  

Když jsem po prvé uslyšel dialogy textu Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou, který 

hrál (a nadále hraje) soubor Nejhodnější medvídci a jenž vyšel pod neznámým a tajemným 

pseudonymem Samuel Königgratz, začal jsem tušit, že jsem se potkal s mimořádnou 

záležitostí. Text je věnován „Modrým andělům“; železničářům. Dokonale zasvěceně z tohoto 

prostředí čerpá, v řeči i reáliích. Nejde však jen o železničářské prostředí a jeho jazyk. Text 

buduje všechny promluvy, všechny rozhovory jako odraz, reflexi nejvšednějšího dne 

s otřelými, bezvýznamnými „konverzačními“ tématy, obraty, frázemi, floskulemi. A tak 

promyšleně, důmyslně, cílevědomě, ale také nenásilně, lehce, svižně, s jakousi nonšalantní 

elegancí vzniká „živočichopis malého českého člověka“ těchto dnů. Pojem živočichopis 

označuje v souvislosti se sférou, již nazýváme uměním, hlavně dvě vlastnosti: žánrovou 

drobnokresbu a nějaké malicherné až nicotné životní hodnoty, jež se prezentují přes zobrazené 

postavy a jejich životní styl. Obě tyto vlastnosti se v tomto textu jistě objevují, ale nejsou 

podstatné. Žánrovou drobnokresbu hned od první stránky potlačuje záhadný cizinec 

Königgratz, u něhož jest se obdivovati tomu, jak dokonale vládne češtinou, zvláštní ironií. 

Stačí si přečíst vstupní dialog Jánského a Dvořáka o paní Urbanové, která žije v Letohradu a 

jejíž muž je na ministerstvu v Praze, a princip, jímž text uniká z nebezpečí přízemního, 

živočichopisného popisu, je zřejmý: všední věci jsou viděny ironicky jako komické, směšné, 

humorné, ale zároveň se tvoří další význam: cosi, co v tom každodenním, obyčejném 

koloběhu objevuje vzrušení, jež rýsují neznámé pevniny tajemných složitostí a 

nezodpověditelných otázek. 

Životní styl „malého českého člověka“ přestává být přízemní a nabývá přitažlivých 

podob, které lze pojmenovat jako pohodu, jistotu, bezpečí, již poskytuje existence, která se 

umí těšit z banalit. Důkaz nad jiné podává úvod ke třetímu dějství, jež popisuje idylu dvou 

odpočívajících posunovačů. Všechno je tu v harmonickém souladu: slunce, nebe, posekaná 

travička, pavouk křižák, kolejiště, dvě odstavené citrónové cisterny, oranžové bezpečnostní 

přílby, které jsou „přímo oduševnělé“, a i ti dva posunovači, kteří „jsou vymydlení, poctivě, 

precizně a čistotně vypěstění“. Skoro závidím Samuelu Königgratzovi schopnost najít v té 

nádražácké všednosti tolik krásy a v nejprozaičtějším životním stylu malého českého člověka 

tolik hřejivé poezie. Poezie, jež stoupá až do rovin metafyzických, jak o tom rovněž v třetím 

dějství svědčí diskuse o šplouchání krokodýla, která ovšem na druhé straně nepostrádá 

takovou míru absurdity, jež tu metafyzickou poezii mění v absurditu, ukazující jinou, 

odvrácenou - možná až hloupou, možná až ošklivou - ale už rozhodně ne krásnou tvář. 

Což učiní i děj textu v posledním, čtvrtém dějství. Už smrt výpravčího Dvořáka 

v cizích zvratcích na záchodě je odpudivá. Text dodržuje svůj základní princip: prolnutí krásy 

i mizérie všednosti. Neboť Dvořák umírá s otázkou, jež ho napadla ve snu: Jezdí to v nebí na 

čas? Může být poetičtější a zároveň absurdnější otázka postihující banálnost i hloubku 

každodenního bytí „ajznboňáka“? Hodokvas v hospodě svým pokračováním potom stupňuje 

odpudivost až k děsivosti. Fanděním fotbalovému zápasu zaznamenanému na kazetě, kdy 

všichni šílí nad Samcovým gólem, se text prolamuje drsné k brutalitě, jež spočívá v jakési 

bezmocnosti, kdy nic, absolutně nic nemá smysl. Jak říká posunovač Šulc, když se jiný 

účastník toho třeštění nad mrtvým výpravčím zeptá, proč blbnou, když je to dva roky starý: A 

dyby to bylo z přímýho přenosu tak myslíš, že by to naše povzbuzování mělo větší význam?  

 Málokterá česká „cool“ hra mně řekla tolik o té kruté tváři současné každodennosti 

jako tahle věnovaná modrým andělům. Je to text, jenž podle mého názoru patří k nejlepším, 



které vznikly v české literatuře pro divadlo na přelomu dvou tisíciletí. Záležitost vskutku 

mimořádná, jež šlechtí amatérské divadlo. 
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