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Do tohoto textu lze vkročit rázně, rozražením dveří, avšak ve výsledku zůstanete stát na 

prahu, a autory vymodelovaná krajina příběhu (duchovní i fyzická) zůstane pouhou kulisou. Na 

tomto faktu nic nezmění ani to, že i z onoho pouhého prahu stvoříte zajímavou inscenaci 

zaplněnou huronským smíchem a spoustou nečekaných překvapení, a to nejen díky dějovým 

peripetiím. 

Do tohoto textu je však daleko rajcovnější zpočátku nahlížet okny a teprve pak vstoupit 

zvolna otevíranými dveřmi. Na první pohled se zdá, že text sice snese diagonální průjezd 

obrněného transportéru Saladin, ale vhodnější je jím procházet na špičkách, abyste si nesetřeli 

barevný pel všech dalších plánů. Jedná se totiž o text vícevrstevnatý, záměrně strukturovaný, i 

když se tváří jako třídenní trip či safari legionářského rangera do Zakarpatské vrchoviny. 

Nezaměnitelný jazyk a poetika autorů využívá všech aspektů hry a hravosti (nebo hrovosti 

dle Ivana Vyskočila) v tom, jak nakládá s příběhem, ale i s divadelností jako takovou. Autor si 

pohrává s motivy a tématy, pohrává si sám se sebou, pohrává si s budoucími vykladači, takže lze 

jen doporučit, abyste na princip hry přistoupili. Objevíte určitě mnohem více podnětů, než může 

být v článku naťuknuto, a už samo dobrodružství objevování kontextů a možných ukazatelů 

směrů je výtečnou, zábavnou hrou, i když při převodu na jeviště budete muset mnohé oželet, a to 

nejen proto, že vše nedokážete konkrétně stvořit přes konkrétní materii herce či scénografické 

prvky. 

Nuže, pokusme se vymezit pár stavebních kostek koločavského MIRÁKLU. Podotýkám, 

že nepůjde o kostky pravidelné, jako ty v dláždění pěších zón, ale o kostky dětské stavebnice 

tvarů a barev rozličných. 

První kostkou je postava Kašpárka, který zde není hrdinou všech dětí, ale z tématických 

důvodů se vrací ke své původní tváři a bytí, kterým byl zloprcek, ale i podlézavý posluha 

mocných se všemi nectnostmi z posluhování vyplývajícími. Je to starý Kasperle, rakouskočeský 

Hanswurst, drsný Kašpar Láry Fáry. Ani dnes se podobných Kašpárků kolem sebe nedopočítáte, 

což je právě jeden z pramenů napájejících přehradu příběhu z Verchoviny. Pro jistotu podotýkám, 

že by si inscenátoři měli být vědomi skutečnosti, že podoba Kašpárka a jeho hlášky drsného 

muže, ale i jeho činy, budou zpočátku, a možná i delší dobu, neustále v diváckém vědomí 

vyvolávat archetyp hrdiny se selským rozumem. Hrdiny trochu vyčůraného ale obětavého, hrdiny, 

který dokáže nahlížet za kulisy a odlehčovat bytí, jak tomu například činí, když je postavou ve 

Faustovi, Hamletovi, etc. Koločavský Kašpárek je však velké záměrné autorské gesto, takže byste 

s ním také tak měli zacházet. Měli byste využít rozporu v diváckém vnímání, rozporu mezi 

předpokládaným typem, a typem na jevišti protikladně tvarovaným, a to i tehdy, když by 

interpretace šla pouze cestou prvního plánu coby groteskní absurdní podívaná, náležející ovšem 

do legitimní smíchové linie divadla. Prostě, pozor na Kašpárka, s ním nejsou žertíky nižádné, jak 

sám v příběhu podotýká. 

Dalším pramenem je příběh z Koločavy od Ivana Olbrachta, přesněji řečeno závěr románu 

od okamžiku, kdy je Nikola i s bratrem zabit, a rodí se blasfémie na téma: zákon, jeho porušování 

a naplňování. Možná text reaguje i na inflaci baladických hrdinů Zakarpatska, které vyzněním 

spíše drnkají na harfu Bonny & Clyde, tedy mimo původní výpověď o bídě mnoha tváří.  



Pramenem fundamentálním, v němž jsou všechny aspekty hrovosti autorů obsaženy, je pak 

sám jazyk hry. V rovině fabule i děje je výsostně metaforický, obžerný jako jeho hrdina, prostě 

jazyk co pekáč plný klobás, špeku, brambor, fazolí, smažících se volských ok z vajec žlutavých 

et cetera. Autoři využívají jazykové archaismy a podle potřeby další významové archaismy 

záměrně vytvářejí. Důraz je na záměrně, neboť nejde o pouhé ornamenty, ale o strukturní prvek 

narace. Jistě, kündapůča má k pouhé schválnosti velmi blízko, ale učitelem hrdinů byl starý 

český četník Škrhola, takže i tento pojem je tématizován. Dále zde naleznete velká začáteční 

písmena zájmen (pozor: ne vždy a u každé postavy), která nutně vyvolávají pocit dopisu, čehosi 

osobního - v tom se taktéž projevuje autorský patos a vášeň. Tedy opět nepřehlédnutelný ukazatel 

pro interprety, ať už jej dokáží využít, nebo ne. Jistě, toto mohou klidně pominout, ale rád bych 

upozornil, že grafické ztvárnění zájmen, považuji za součást tématu. Ne možná nejdůležitější, ale 

postoj tvůrců k vyprávěnému příběhu postihuje. Scénické poznámky taktéž neobsahují pouhé 

pokyny přijde, odejde, ale rozšiřují výpověď. Určují totiž nejen co, ale i jak. Nejen, že přijde, ale 

jak přijde. Prostě tímto prostředkem lze na jevišti dodat motivům další, závažnější či 

panoramatičtější obsah, např: nadšeně hlasem durovým recituje; telemarkem k oknu pokleká. 

Samozřejmě i v dialogu objevíte tematizované metafory, např: Nevidíš, že tvůj host nejšmačnější 

tokáním marcipánovým hlasem, přišel k tobě zasnoubení své přeslavné oslavit?; Moše, tady 

máš zlaťák ...cink... a smaž mě i tady Škelebejovi všechny numera z toho tvýho zavšivenýho, 

tfuj, tfuj, futra. Protože nejde jen o umazání dluhu, ale i o usmažení jídla, vytváří jazyk, coby 

jevištní prostředek jednání, silně obrazný proud sdělování, které divák nedešifruje, ale 

podvědomě jeho podněty přijímá a skládá z nich zážitek. Tímto upozorňuji na jevištní řeč jako 

takovou, se všemi aspekty k ní náležejícími. Text Kašpárka je napsán jazykem výrazně 

stylizovaným, ne „kuchyňsky civilistním“, tedy jako s takovým by s ním mělo být zacházeno. 

Druhově lze Kašpárka zařadit do divadla loutkového. Je to pro jisté fyzické požadavky 

kladené na postavy, které nelze splnit v tělesném materiálu herce (např: lezení po stropě při 

hledání stop), neboť smysl situace by musel být nahrazen jiným obrazem, což není vždy snadné. 

Totéž platí i pro některá řešení situací a další stylotvorné prvky. Jedná se tedy o používání 

výrazových prostředků loutkového divadla, což ale nijak nepředpokládá, že KAŠPÁREK, 

ČETNÍK KOLOČAVSKÝ náleží k textům pro loutková divadla. Odkazuje tam, to jistě, ale chová 

se jako kukačka.  

Příběh lze spíše zrealizovat s jakýmkoli typem marionet než pomocí maňásků, byť k nim 

druh dravé komiky občas ukazuje. Každopádně živý herec, animátor, vodič loutky musí být 

nedílnou součástí dramatické osoby, kterou na jevišti uvidíme, ať už princip komunikace mezi 

osobami na jevišti a mezi jevištěm a hledištěm bude jakýkoli. Otázka je, jaké, jak velké by ono 

loutkové divadlo mělo být. Zda se bude hrát na celé ploše jeviště, nebo zda příběh bude 

zarámován typem rodinného divadla. To by se mělo odvíjet od postoje interpretů, tedy od typu 

reflexe a komentáře, od typu vytváření iluze a odkrývání divadelnosti, což k tomuto druhu textu 

náleží. Nejschůdnější řešení výkladu se tedy jeví v materiálu a prostředcích loutkového divadla, 

přičemž tyto prostředky může snadno použít i divadlo ryze činoherní. Ani realizace pouze 

prostředky činoherními není nemožná, pokud se nalezne potřebná míra stylizace, která umožní s 

největší mírou uvěřitelnosti naplnit motivy báchorečné a najít adekvátní míru obraznosti v těch 

situacích, jež nelze - dle autorů - fyzicky zvládnout. Zvolená stylizace by měla být schopná 

navodit významový stereotyp a následně unést porušování téhož. (Pozor: stylizace by se neměla 

ubírat jen cestou popisu, např. ve smyslu toporně dřevního projevu herců jako by loutek, včetně 

typu výpravy etc., i když i toto je možné.) 



Nuže, kromě prvoplánové černé komedie, až ptákoviny, se v textu nacházejí další roviny 

vypovídající o dnešku, označující současnost. Zjednodušeně řečeno platí, že za úšklebkem, 

smíchem, groteskní nadsázkou, nonsensem a přeháněním číhají v Kašpárkovi tesáky narušených 

mezilidských vztahů a drápy bezpráví, neboť přes hrdinu se poukazuje na sobectví hrubé ražby, 

na trafiky poskytované mocí za odměnu loayality či mlčení. Unikátní na Kašpárkovi však je, že 

do textu je toto téma vetkáno implicitně a k příjemci proudí jako by „podprahovým vnímáním“, 

neboť nosičem jsou situace ukazující jinam, strukturované v explicitní podobě pohádkově. 

Například báchorečný motiv kouzelného nápoje, který učiní Danila nezranitelným. Je v něm 

současně, jako hra a hravost, obsažen i antický motiv Achilovy paty, to jest, hrdina se nesmí 

dostat do blízkosti vody, jinak sudba spustí, a on zahyne. Čirý motiv, ale jak se v dramatu 

projeví? Jasně, že negativně v okamžiku, kdy hrdina sudbu poruší, ale daleko podstatnější však 

je, proč ji poruší! Rozhodne se totiž živit poctivě prací voraře, protože na Verchovině není 

zákona, kromě Kašpárka, který se však postavil nad zákon a zneužívá pravomoci, místo aby ji 

sloužil. V souboji poctivost versus zločin, nevinnost prohrává, zapletena do pavučiny zájmu 

veskrze egoistického a osobního, jako přečasto v naší současnosti, kdy z úst námi zvolených 

zástupců zaznívají neuvěřitelné slogany o čemkoli. Autoři však naštěstí nejsou ve vedení motivů 

tak přímočaří jako české politikaření. Nositelem kouzelné moci je čarodějnice Jaksiňa, která na 

počátku hry přichází od východu se džbánem, aby na konci hry přicházela od západu a žádala 

sobě kořalky. Toto není náhoda, stejně jako fakt, že čarodějnice poskytne kouzelný nápoj tomu, 

kdo si má vzít za ženu její dceru Annu, jinak to hrdličku, božího posla. Tím, že byla shůry seslána 

do opatrování Jaksině, je v ni a přes ní vytvářen archetyp spravedlnosti pro lidi ve smyslu 

možného spasení, spravedlnosti stojící nad zákony současnými Kašpárky nenaplňovanými. Jak 

vidno, báchorečný motiv proměny hrdličky (labutě, krkavce, etc.) do lidské podoby je domyšlen 

do důsledku tématu, neboť vytváří ozvěnu evangelickou: kdyby nebylo farizejů a falešných 

vykladačů zákona, mohl se ze spojení nejvyššího, božského (Anna), a nejnižšího, ale lidského 

(Danilo), třeba narodit pro území Vrchoviny Mesiáš. Zároveň je tento motiv vystavěn výsostně 

smíchově s groteskně tragickým koncem, kdy zastřelená hrdlička má nasytit četníka. A zase, 

vzato do důsledků, z tohoto konce se odvíjí vize narušení Poslední večeře Páně, mše, a tak dále, 

což souvisí s rozličnými náboženskými proklamacemi. Bylo by tedy dobré, aby interpreti textu 

vnímali, jak je strukturován. Ne snad proto, aby hráli závažné téma, a nedejbůh ještě v realizaci 

na závažnost přitlačili, ale aby si uvědomili další rozměry a plány. Při dobrém výkladu a vhodné 

stylizaci se jako diváci budeme ohromně bavit, ba nejspíše budeme řvát smíchy, neboť text s 

námi o vážných záležitostech bude komunikovat přes křivé zrcadlo. Zrovna tak nebudeme ošizeni 

o happy end v podobě svatby, opět nabídnutý přes paradox. Při prvním autorském uvedení se tak 

dělo dokonce přes paradox dvojí, neboť zahubenou boží bytost Annu a krčmáře Mosese traktoval 

jeden a týž herec. Nemusím zajisté dále rozebírat, co takovýto jevištní fakt ve vnímání diváků 

způsobí. Jak se svatba nenaplnila, a přece ano, ale především, jak se tento fakt udál zcela mimo 

mantinely dané skutečností textu - tedy přemýšlením mimo text a nad text, což je opět podnětné 

pro další interprety. Takže, ony závažné záležitosti nám, při dobře zvolených prostředcích, dojdou 

díky podvědomí. Když si tvůrci inscenace budou naznačených vážnějších aspektů vědomi, tak - 

aniž o nich budou hrát - jim automaticky přizpůsobí akcenty v temporytmu. Tím se stane, že jako 

diváci budeme vědět, aniž bychom věděli, jak k nám pochopení dospělo. Estetický libý zážitek 

zaseje etické zrno. 

Dále se podívejme, jak text zachází s faktem smrti. Žádná není jednoduchá, naopak, jsou 

bohaté jako život sám, ale zároveň provedené ve zvoleném znakovém systému, který nabízí 



volnost a metaforičnost. První smrt vypráví, jak je místo nohatce omylem zastřelen pošťák s 

penězi. Maskovat tento omyl jako loupežnou vraždu ukazuje do absurdní grotesky a přes ní na 

bezradnost života, ve kterém platí zákony ad hoc, a ne dle desatera. Druhá smrt je provedená 

týmž pachatelem, ale už jako záměrný čin, navíc provázaná s motivem sudby a zneužitím 

pravomoci veřejného činitele. Třetí smrt nevidíme, ale pachatel obou předchozích činů dostane, a 

to velmi brzo, oprátku. Smrt poslední je děsivá, neboť z pouhého gurmánského rozmaru je 

zastřelena hrdlička, boží posel. Nevědomost je v tomto případě neomluvitelná a neodpustitelná, 

neboť nemá opodstatnění, jakým by příkladně mohlo být vyhladovění, kdy boží nasycení by bylo 

na místě. Pachatelem je Kašpárek, který de facto, ale i de jure, stojí v pozadí zločinů předchozích. 

Jeho trest je věru zasloužený a spadá do ranku ohromujícího božského chechtotu nad lidským 

pinožením. Je zaslouženě proměněn v prase, ve tvora, jehož znaky jeho jednání vykazovalo. A to 

není ještě vše. Ani po smrti, až bude jeho rypák vycpán, nedojde pokoje. Vepřové bude 

proměněno ve skopové, aby moha být naplněna svatební hostina. Hostina starozákonní, když 

novozákonní nevyšla. Jestli je to ve vývoji lidstva krok zpět, nebo naopak návrat ke kořenům, na 

to si musí budoucí interpreti odpovědět sami. 

V textu je však jedna chyba, jedno opomenutí, a to v obraze sedmém, kdy se zcela 

nečekaně zjeví Kašpárek, aby přistihl Škelebeje při vraždě Danila. Jeho objevení je motivované 

ve smyslu vyústění příběhu, ale neprovedené v materiálu textovém. Je napsáno, vsunuto náhodně, 

omylně. Kašpárek se zjeví jako trestající deus ex machina, ale pravda je, že velmi neregulérně - 

jeho čekání na vraha není nijak připraveno. Ani fabulí, ani dějem. Zajisté, že může vyskočit jako 

čertík z krabičky, ale tohle překvapení by mělo vycházet z rozhodnutí interpretů, musí být 

jevištně odůvodněné, pochopitelné a nemělo by se omezit na nenadálou repliku v textu, když 

víme, že Kašpárek je v hospodě u pivečka. 

Jak vidno, KAŠPÁREK, ČETNÍK KOLOČAVSKÝ, černá to komedie k popukání, v sobě 

ukrývá jak pohled na současný svět, tak svět hry a hravosti strukturovaný jako zajímavé 

archeologické odkrývání rozličných vrstev. To vše, což je především devíza tohoto textu, při 

výsostném zachování divadelnosti, kdy nikdy nedojde k přímočarému označení jevu, ale 

označující a označovaný se neustále vznáší na oblaku bohatě barevné metafory nad říší 

obraznosti. 

Cilililililing! 

      Vladimír Zajíc 


