
Milostné zvířátko uděláme z vás  
 

Nová hra chameleóna české dramatiky René Levínského se jmenuje Harila a premiérově 

ji ve stejný den a takřka ve stejnou hodinu uvedla hned dvě divadla – autorův domovský 

soubor Nejhodnější medvídci v pardubickém Divadle 29 a brněnské Divadlo v 7 a půl. 

Hra s podtitulem Čtyři z punku a pes, kterou Levínský opatřil výmluvným pseudonymem 

Helmut Kuhl, se chce v obou pojetích stát jakýmsi nekrologem cool dramatiky. Je to však 

spojitost spíše vnějšková, odpovídající především snaze o rekordní míru jazykové i 

sexuální explicitnosti. Text, který sleduje svéráznou čtveřici německých punkerů (a psa), 

jejich názorové výměny i to, jak se jejich teze vzápětí a hlavně ve finále zrealizují v 

praxi, by klidně mohl být kapesním Šmírbuchem jazyka českého: v »Sedmapůlce« 

dokonce napočítali přes pět set vulgarismů.  

 

Levínského drama na první poslech svými potměšilými mimikry šokuje i baví, na 

přemíru vulgarismů si ale diváci poměrně rychle zvykají. Originalita a znepokojivý 

účinek spočívá spíše v tom, jak autor míchá doslovnost jazyka a některých obrazů s 

fantaskními prvky, s mnohoznačností dějovou a situační. Skupinka punkerů, kteří lámou 

nad člověkem západní civilizace hůl už ve stádiu spermie a za nejdokonalejšího tvora – 

vpravdě nadčlověka – považují žraloka, podnikají akci na »záchranu« gorily nížinné 

jménem Kisoro ze zoo, aby ji bezprostředně poté prostituovali v rámci zoofilní podívané 

nabízené prostřednictvím webové kamery na internetu. Proklamované ideály individuální 

svobody tak krachují nejhorším možným způsobem; navíc se postupně ukazuje, že 

domnělí punkeři, kteří se bezpečně vyznají v nejnovějších technologiích a citují 

Wittgensteina a Germaine Greerovou, se pravděpodobně rekrutovali ze vzdělaneckých a 

středních vrstev. I přesto jim autor nakonec skrze postavu tajemného Charóna, Čecha 

Alana Tichého, dopřeje nirvány v útrobách nejsvobodnějšího z živočichů.  

 

Inscenace Nejhodnějších medvídků (v režii Akrama Staňka) se spoléhá zejména na 

osobnosti účinkujících, důraz je kladen na autenticitu a přirozenost jejich projevu. Herci 

se zřejmou důvěrou k textu tlumočí své jazykově náročné role v obdivuhodném tempu – 

a to i za cenu, že část sdělení k divákům jednoduše nedorazí. Skvělým střihem je pak 

mytické intermezzo s mrazivě seriózní postavou Alana Tichého. Hraje se na malém 

prostoru, kterému dominují víceúčelové objekty, jako třeba otáčivý panel s rozměrnou 

fotografií prostředí, ve kterém se děj momentálně odehrává (průmyslová zóna či krajina s 

jezerem). V promyšlené výtvarné koncepci našly své místo i moderní technologie – 

efektní byl zejména laserový paprsek vizualizovaný pomocí cigaretového kouře jakožto 

náznak plotu zoologické zahrady, který postavy překonávají.  

 

V Divadle v 7 a půl (režie Petr Štindl) oproti tomu cítili potřebu nejen text důrazněji 

dramaturgicky i režijně uchopit, ale také s ohledem na diváky »předpřipravit« – před 

začátkem inscenace se z reproduktorů ozve varování ohledně rizik zhlédnutí představení 

pro jednotlivé věkové skupiny a osvětlí se i původ nezvyklého názvu hry. Herci své 

repliky více rozehrávají a někdy až zbytečně vykládají (vzácněji – a zcela zbytečně – 

dokonce i psychologizují), takže se hra místy rozpadá na jednotlivé vtipné výroky po 

vzoru Ondříčkových Samotářů. Celkově působí inscenace estetizovanějším dojmem: 

kostýmní stylizace postav je kompaktní – brněnská punkerka Elsa například jako by 



vystoupila z publikace o Vivienne Westwoodové. Oproti omámené, týrané, »zvířecí« 

gorile v pojetí Medvídků je brněnská Kisoro výraznou interpretací – skotačí a svádí 

Rudiho, avšak především pohybově kopíruje a tak zároveň karikuje chování lidí, což 

vede k potlačení temného politického rozměru hry. Ani v Brně se nespolehli pouze na 

divadelní prostředky. Scéna, odehrávající se v autě, je zpracovaná formou filmové 

dotáčky; projekce je využita i pro ilustraci exteriérů. Nejenže to neruší, ale obě média se 

dokonce působivě prolnou, když postavy náhle vystoupí středem plátna z promítaného 

automobilu přímo na jeviště.  

 

Zatímco v Pardubicích, kde alternativy není nikdy dost, premiérová Harila směle 

provokovala, konvenčnější brněnská inscenace by jistě snesla širší divácké spektrum než 

jen hrstku věrných, která dorazila na jednu z repríz. Nevím jak punk, ale soudě dle 

Harily, současné české drama mrtvé není.  

 

ZDEŇKA BRANDEJSKÁ  

 

Divadlo v 7 a půl Brno – Helmut Kuhl: Harila (Čtyři z punku a pes). 
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Nejhodnější medvídci – Helmut Kuhl: Harila (Čtyři z punku a pes).  
Režie a výprava Akram Staněk, kostýmy Zuzana Krejsková. Premiéra 30. září 2006. 


