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Radmila Hrdinová

Hru rakouského dramatika 
Arthura Schnitzlera Rej uvedla 
Činohra Národního divadla 
v Praze ve Stavovském divadle 
jako první premiéru sezony. 

Text, v němž dramatik zřetě-
zil deset erotických dialogů 
způsobem, v němž jedna z po-
stav vždy přechází do další scé-
ny, budil na přelomu devate-
náctého a dvacátého století po-
horšení. Dnes už jen obdiv 
k dokonale zacyklenému obra-

zu mechanismu lidských vzta-
hů. Hostující francouzský reži-
sér Arthur Nauzyciel se snažil 
do své inscenace dostat co nej-
víc významů. Zdaleka ne 
všechny jsou ovšem čitelné. 
Nejméně ze všech zasazení do 
doby zrodu nacismu. 

To má sugerovat zadní deko-
race, jež je citací plánu Hitlero-
va architekta Alberta Speera na 
proměnu Berlína v  ukázkovou 
Germanii. Kdo si ale tuto infor-
maci nepřečte v programu, těž-
ko souvislost rozklíčuje.

Jako inscenační klíč režisér 
zvolil statické a  nekontaktní 
jednání postav, jež své dialogy 
recitují do publika s místy zpo-
malenou a  hyperkorektní arti-

kulací. Princip je to zpočátku 
zajímavý, po čtvrtém dialogu 
už únavně jednotvárný. 

Stejně jako erotické tanečky 
postav znázorňující sex anebo 
neustálé příjezdy tramvaje při-
vážející další postavu. Její 

světlo navíc diváky dokonale 
oslňuje a  na další minuty je 
zbavuje možnosti vnímat dění 
na scéně. 

Další, režisérem v  předpre-
miérových rozhovorech inze-
rované motivy, jako jsou sen, 
šíření chorobné nákazy, poní-
žení milostného vztahu penězi, 
nerovné postavení žen či hle-
dání skutečné lásky, zůstaly 
jen letmo dotčené, pokud vů-
bec čitelné. 

Nauzyciel v  programu při-
pomíná Schnitzlerův výrok 

„Slova jsou vše. Nic jiného ne-
máme“. Svou ambiciózní 
a  chladně vycizelovanou in-
scenaci ale na slova zreduko-
val tak dokonale, že je zároveň 
devalvoval. 

Mechanicky přednášené dia-
logy s  lehce ironickou nadsáz-
kou splývají v jeden monotónní 
proud a  Schnitzlerova hra, 
skrývající mnoho významů, je 
redukována jen na prázdnotu 
citově vydrancovaných vztahů. 
A  to vzdor výbornému herec-
kému obsazení, jemuž ale chy-

bí příležitost ke skutečnému ro-
zehrání jednotlivých situací 
a postav.

Na slova zredukovaný Schnitzlerův Rej

Při slavnostním uvedení do 
rokenrolové síně slávy zahráli 
v  sobotu večer v  Los Angeles 
nově ocenění hudebníci včetně 
britské skupiny Duran Duran, 
zpěváka Lionela Richieho nebo 
kapely Eurythmics se zpěvač-
kou Annie Lennoxovou. Jména 
umělců, kteří se letos do síně 
slávy zařadili, jsou známá už 
od května. Jsou mezi nimi 
i  rapper Eminem, countryová 
zpěvačka Dolly Partonová ne-
bo skupina Judas Priest.

Publikum v  sále bouřilo už 
při prvním vystoupení, které 
obstarala kapela Duran Duran. 
Na pódiu ji uváděl herec Robert 
Downey, který její tvorbu ozna-
čil slovy „skvělá a promyšlená 
zábava“. Zazněly hity Girls on 
Film, Hungry Like the Wolf či 
Ordinary World a  zpěvák Si-
mon Le Bon divákům řekl, že 
skupina vždy chtěla, aby se lidé 
díky její hudbě cítili lépe.

„Jeho písničky tvoří sound-
track mého života,“ řekl při 
představování Lionela Richie-
ho Lenny Kravitz. Richie pak 
zazpíval skladby Hello nebo 
Easy, během které se na pódiu 
nečekaně objevil i  kytarista 
Dave Grohl z Foo Fighters.

Čtvrtstoletí po debutu
Dave Stewart z  Eurythmics 

představil svou kolegyni Annie 
Lennoxovou jako jednu z  nej-
schopnějších interpretek, zpě-
vaček a skladatelek všech dob. 
Dojatá zpěvačka pak zazpívala 
hity Sweet Dreams nebo Mis-
sionary Man.

Do rokenrolové síně slávy 
mohou být umělci uvedeni pěta-
dvacet let po vydání svého prv-
ního singlu. O  tom, komu se 
dostane tohoto prestižního oce-
nění, rozhoduje více než tisíc 
umělců, historiků a profesionálů 
z hudebního průmyslu. (ČTK)

Síň slávy s novými jményZemřel 
Aaron Carter
Ve věku 34 let zemřel raper 

a  herec Aaron Carter, který se 
proslavil jako dětská popová 
hvězda a  koncertoval s  kapelou 
Backstreet Boys, v  níž působil 
jeho bratr Nick. Podle médií byl 
nalezen mrtvý ve svém domě 
nedaleko Los Angeles. 

Carter vydal své debutové al-
bum v roce 1997, když mu bylo 
devět let, a stal se dětskou popo-
vou hvězdou. Vystupoval i  jako 
předskokan Britney Spearsové. 
Později se začal věnovat rapu. 

Roky se přitom potýkal s pro-
blémy se závislostí. V roce 2019 
vystoupil v  televizním pořadu 
o  zdraví celebrit a  ukázal řadu 
léků na předpis, které užíval po-
té, co mu byly diagnostikovány 
porucha osobnosti, schizofrenie, 
maniodeprese a úzkost. Několi-
krát se přihlásil i na léčbu závis-
losti ve snaze získat zpět svého 
syna Prince. (ČTK)

Štěpán Kučera

Přemysl Krejčík je prozaik, 
básník a publicista. Za svůj 
předchozí román Malej NY 
(Host 2019), v němž se věnoval 
rapové subkultuře, získal nomi-
naci na Cenu Jiřího Ortena. Ne-
dávno vydal nový román Srab 
(Host 2022) a i v něm pokračuje 
v hudební inspiraci. Tentokrát 
prozkoumává prostředí žánru 
zvaného horrorcore.

■ Čím vás přitahují hu-
dební subkultury?

U románu Malej NY to bylo 
vlastně docela jednoduché. Ja-
ko puberťák jsem měl rapovou 
kapelu, součástí té subkultury 
jsem byl a  jednoho dne jsem, 
možná nevyhnutelně, dospěl do 
bodu, kdy jsem překonal stud 
za svá jalová léta a řekl si, že se 
toho vlastně stalo dost, co by si 
zasloužilo zaznamenat a  nebýt 
zapomenuto. 

Také mi přišlo, že román 
o hiphopové subkultuře zkrátka 
chybí,  a je zvláštní, že ho u nás 
ještě nikdo nenapsal. Míněno to 
bylo s ohledem na to, jak zajíma-
vým a dynamickým vývojem si 
rapová subkultura prošla, od vý-
směchu a  odmítání až k  main-
streamu. Stalo se to za poměrně 
krátkou dobu a  já to sledoval 
v  reálném čase. I  proto jsem si 
řekl, že tu přece leží téma přímo 
pro mě a měl bych se ho chopit. 
A snad jsem udělal dobře. 

Když už mám nějaké refl exe 
od lidí, kteří jsou nebo byli sou-
částí rapové subkultury a  pa-
matují si ty zlaté časy, knihu 
zpravidla chválí. Znamená to 
pro mě, že jsem zachytil ty 
esence autenticky.

Nicméně když byl nakonec 
Malej NY hotový, zůstalo cosi 

nepříjemného a  temného, co 
jsem ještě chtěl říct. Ale při 
psaní jsem se na dobu minulou 
díval svým způsobem idealis-
ticky. Proto nakonec vznikl 
Srab, k  němuž se prostředí 
horrorcoru hodí víc, protože 
jde o temnou hudbu s texty in-
spirovanými horory, jenže ti 
hudebníci jsou obvykle úplně 
normální lidé. 

Ten kontrast byl přesně tím, 
co jsem potřeboval pro příběh 
Sraba, který jsem se, na rozdíl 
od Malýho NY, snažil zaměřit 
méně na život subkultury a více 
na psychologickou stránku.

Co se dalších subkultur týká, 
o jedné jsem ještě psal v protek-
torátní sci-fi  Čokoláda pro 
wehrmacht, ve které jsem si ov-
šem vytvořil subkulturu zcela 

fi ktivní, takzvaných dieseláků, 
kteří se do jisté míry inspirují 
tehdejší swingovou mládeží, a do 
jisté míry s ní jsou v kontrastu.

■ Srab obsahuje bonus 
v  podobě textů románové 
horrorcoreové skupiny. Baví 
vás takové texty psát?

Popravdě řečeno jsem po-
dobné texty nikdy nepsal, ale 
chtěl jsem román trochu okoře-
nit. Postavy v  něm často zmi-
ňují své songy s různými bizar-
ními názvy a  mě samotného 
začalo zajímat, jak by třeba je-
jich songy Piju vývar z dětí ne-
bo Sežeru ti ksicht mohly znít. 

Vím, že ty texty nejsou nijak 
dobré,  a ostatně ani být neměly. 
Schválně jsem je psal tak, jak 
by je asi napsaly mé románové 
postavy Dexter s Jidášem, sou-

dě podle toho, co jsem o  nich 
po dopsání knihy věděl. 

Chtěl jsem, aby ty texty vy-
padaly pro románovou kapelu 
autenticky čili ne úplně idiot-
sky. Zároveň to ale není žádná 
kvalitní textařina nebo snad 
dobře odvedená básnická práce. 
To by podle mě nefungovalo. 

A  musím přiznat, že psát je 
mě docela bavilo. Bylo to něco 
nového a musel jsem posunout 
svou fantazii na nové, pro mě 
dosud příliš neprobádané mís-
to. Snad nebude znít příliš sa-
možersky, když přiznám, že 
jsem u toho občas sám sebe ro-
zesmál. Ačkoli, a  to vystihuje 
nejspíš celou práci na knize, 
i pro mě byly za hranou.

■ Sraba čtu i jako obecněj-
ší zamyšlení nad tématem 

mocenských vztahů, domi-
nance a  submise, respektive 
hledání rovnováhy mezi ex-
trémy. Vnímáte-li to stejně, 
čím je pro vás toto téma důle-
žité i mimo hudební svět?

Jsem rád, že právě takhle ho 
čtete. Byl to totiž můj záměr. 
Stejně jako si ústřední kapela 
na pódiu obléká masky, já se 
pokusil obléknout do příběhu 
o  kapele nějaké obecnější 
a vážnější téma. Zejména jsem 
měl na mysli právě ty mocen-
ské vztahy mezi lidmi, nedo-
statek empatie, jakousi arogan-
ci v tom, když je někdo bytost-
ně přesvědčený, že je někomu 
nadřazený,  a prosazuje to silou. 
Vymáhá si to, protože to pova-
žuje za přirozené, a ani ho ne-
napadne, že dělá něco špatně. 

Právě tahle bezohlednost a aro-
gance, obojí ve společnosti 
obecně, mi hrozně vadí a těžko 
se s nimi srovnávám.

■ Akademicky se věnuje-
te české dystopické literatuře 
osmdesátých let. Proč jste si 
zvolil toto téma? 

Přímo dystopii v  osmdesá-
tých letech jsem se věnoval 
v  diplomové práci, která ná-
sledně v  malém nákladu vyšla 
v přepracované a doplněné po-
době jako kniha. V  disertační 
práci jsem se věnoval dysto-
piím už méně a zaměřil jsem se 
spíše na vesmírné utopie a dále 
na dieselpunk. V  těchto žán-
rech jsem hledal odrazy totalit 
dvacátého století, jak s nimi au-
toři nakládali, nakolik podpo-
rovali dobový diskurz, kdy při-
šel obrat k odmítnutí a kam se 
situace posunula v současnosti. 

Zajímavé věci jsem snad ně-
jaké zjistil, ale popravdě 
vmáčknout je do několika málo 
vět příliš nedovedu. Snad ales-
poň jednu: Když jsem se dostal 
až k  současné science fi ction, 
zarazilo mě, že ruský die-
selpunk obvykle operuje s myš-
lenkou návratu Sovětského sva-
zu a  stesku po něm. Ještě loni 
jsem se přikláněl k  tomu, že 
autorky a autoři to mysleli spíše 
ironicky. Letošní vývoj ale 
ukázal, že nálada ruské veřej-
nosti je v  této otázce poněkud 
děsivější, rozhodně ne ironická. 
To mimo jiné ukazuje, kolik to-
ho můžeme z populární litera-
tury vyčíst o dané době.

Dystopii se autorsky v  sou-
časnosti sice už nevěnuji, ale 
má první prozaická kniha, sbír-
ka sci-fi  povídek Kybersex z ro-
ku 2016, obsahovala poměrně 
dost dystopických textů. V  té 
době mě ten žánr hodně bavil. 
Potom se vinou nesmyslného 
nadužívání slova dystopie 
a dystopický stal módním, vy-
prázdnil se a de facto ztratil vý-
znam. Nicméně k  badatelské-
mu zájmu skutečně vedla cesta 
od zájmů autorských.

Přemysl Krejčík v novém románu Srab zkoumá horrorcore.
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Také mi přišlo, 
že román o hiphopové 
subkultuře 
zkrátka chybí

Spisovatel Přemysl Krejčík: 
S bezohledností a arogancí se těžko srovnávám

Recenze
Arthur Schnitzler: Rej
Překlad Pavel Novotný, 
režie Arthur Nauzyciel. 
Premiéra 3. listopadu 
ve Stavovském divadle, 
Národní divadlo Praha 
(psáno ze druhé premiéry 
4. listopadu)

Hodnocení 60 %


