
Miniatura ze života "ajznboňáků" 
 

Hana Burešová nastudovala v Divadle v Dlouhé hru Samuela Königgratze 

 

 

DIVADLO 

 

Pod pseudonymem Samuel Königgratz se ukrývá jaderný fyzik a šéf souboru Nejhodnější medvídci René Levínský, 

který už dávno překročil hranice amatérského divadla. Uvedení hry Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou v 

Divadle v Dlouhé nejspíš znamená definitivní vpád jeho nevšední dramatiky na profesionální scény. 

 

Medvídci se pro nastudování hry před časem spojili s Divadlem na Tahu a Andrejem Krobem, inscenace měla 

úspěch a bylo jen otázkou času, kdy po ni sáhnou i profesionálové. Dramaturgie Divadla v Dlouhé byla nejrychlejší 

a také bezpečně rozpoznala, v čem spočívá kouzlo a originalita Levínského textu. Že se zcela vymyká tomu, co 

současná česká tvorba obnáší, a že s nenápadnou hravostí a humorem reflektuje věci vážné, skoro by se chtělo říct 

existenciální. 

 

Poezie malých nádraží 

 

Hra je vtipná, zábavná a má zvláštní hořký tón, vyvěrající z dokonalého líčení banalit všedního života. Tato story ze 

života východočeských ajznboňáků v sobě ukrývá poezii upatlaných "couráků", líně křižujících venkovské tratě, 

malých nádraží, kde tráva zarůstá letitý nepořádek, zahulených nádražních restaurací, otřískaných hradel. Absurdní 

kouzlo mají nejenom slangové výrazy, ale zejména hlášky a speciální dorozumívací kódy typu "kluci z dva pět sedm 

set padesátky". I přes ironii až sarkasmus, s nimiž sleduje hemžení "modré armády", bere autor ajznboňácké 

prostředí naprosto vážně a s téměř realistickou popisností si v něm libuje (opírá se samozřejmě o jeho dokonalou 

znalost). Tato zvláštní dvojlomnost ovšem vyžaduje opatrné zacházení, zvlášť pokud jde o příchozí zvenčí a přenos 

z poloamatérského prostředí je riskantnější, než to na první pohled vypadá. Může se stát, že tam, kde ochotníci žijí 

životy svých postav s neumělou, leč autentickou bezprostředností, u profesionálů nastupuje nevzrušivá rutina. 

Tenhle problém se do jisté míry odráží i v inscenaci Hany Burešové, která má jinak řadu svěžích míst. Režisérka 

důsledně dodržuje malebně realistický styl a pravidelně jej rozstřeluje do absurdně vyhrocených poloh, v nichž se 

vážnost tématu zpětně paroduje. Toto uchopení, v zásadě vychází, ale režii se nedaří udržet stálou pozornost, v 

opakování některých postupů se ztrácí rytmus, což je patrné ke konci první části; jako by cosi neviditelného odsálo 

veškerou šťavnatost průpovídek i bizarnost situací. Začíná se půvabnou scénou v ranním vlaku - výpravčí Dvořák 

(Vlastimil Zavřel) a přednosta Jánský (Miroslav Hanuš) nehorázně tlachají při cestě do šichty. Vlak s nimi jaksepatří 

háže a herci se důkladně natřásají v rytmu kolejnic a výhybek, když souprava vjíždí do zastávky, Hanuš s brilantní 

věrohodností dokonce zavrávorá. David Vávra hezky a účelně vymyslel scénu. Autentický interiér důvěrně známého 

zaplivaného kupé českých drah lze hladce složit a odnést a vyměnit za jiné kulisy, zůstává jen malovaný prospekt. 

Burešová umí zajímavě vyřešit všechny rámující drobnosti od promítacího plátna, pomocí něhož si divák vyzkouší 

pocity mašinfíry, až po "reje posunovačů" při přestavbách či dobře zvolenou hudbu (Robert Nebřenský). 

 

Nevyrovnané výkony 

 

Herecké výkony jsou však celkově nevyrovnané. Výborný je strejcovsky dobromyslný výpravčí Vlastimila Zavřela. 

Je lidovým vypravěčem, jenž o pitomostech filozofuje s nehnutou tváří, současně je i stoprocentním ajznboňákem. 

Miroslav Hanuš je o poznání fádnější, zjevuje se, mizí, sděluje nepodstatné informace, ale příliš neoslní. Nejméně se 

"povedl" výpravčí Aleš v podání Pavla Tesaře, který zbytečně přitvrzuje v karikatuře sexuálního loudila. Z dalších 

výkonů zaujme Jiří Wohanka v roli posunovače Pláteníka, zatvrzelého bolševika, a Tomáš Turek coby oživlá 

mrtvola alias alkoholik Bláha. Přesto na hořké, tragigroteskní poznání druhé části zůstalo jen nakročeno. Výjevům v 

nádražní hospodě sice úplně zvláštní smutek nechybí, ale trochu se ztrácí pod návaly bujarosti či fórky s televizí. I ti 

krabi, kteří nakonec v nadživotní velikosti vylézají z lednice, působí nějak divně. Nejspíš jako absurdní tečka za vší 

nenormálností života. 
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