
XVII. MOI{OLOG

O HAMLE.TOVI
Jedna z nožnýchforem lrereckéiro monologu je pracovní deník' Poskvtuje

íejdůr,ěrnější pohled na vlastlrí hereckou praxi'

Studovat ve}kou roli a psát si denně všeclrno, Co Se kolen_r ní dě'je' je

tvrdé předsevzetí. Ale zkušenost mě naučila' že lrerec ze zkouškv rra zkoušku

t:astozapomene'col,lastněreŽisérříkalachtěl,ženěkdyzapomeneisvé
r.lastní tvůrčí impulsy a nápady, a lrlavně že mvšlení i představ-r/ zrrač'ně

nabudou na přesností, prinuti_li se člověk clát je sám sobě písemně.

Pracovní deník o Huil.torli jsem si psa1pro vlastní potřebu' Později jsem

b,vl požádán o jelro zveřejnění. Z cl'vatně iopsanýc1r zápisníků jsem vybral

,o,-poskvtujepoměrnásouvislýobtazocelémpracovnímprocesuaplav-
clivý pohlecl do lrerecké díinv. Na zápiseclr jsem ani věcně, ani stylisticky

lric neměnil. Deník nechce být nitírrr víc' než cloličnÝm rnateriálem' a proto

je arrterrtický'.

PRAoo\ixÍ nnxÍr

Dnes začnu zkoušet Hamleta'
Napřed mi zavolal Pieskot. Co prý jánato? Co já nrohuna to? ''NÍyslíš

.i ty, že to molru irj,l" Řeki mi,..iot 'ytc, 
jak r'idí mou hereckou situaci:

rlco'jakmyslí,sebudememociopřítacobud.ememusetpřekonávat'Na-
konecdodal:,,KdyŽužpor'šeclrtěchodkladechazměnáchdošloktéto
sestavě a má_li tu pt"artuvení být generačním slovem, ať je tedy Ťeknou

,{crrerační vrstevnícj. Ať to dopadr.i jak to d'opadne." KdyŽ je to tak, je

to tak.

Ajetojakovžd.ycky.odprvnízprávy,kdvseZetmyvynořípředstavai-
r.1astně jen jméno r'ole -- začnese v tío.'eku kdesi cosi sbírat - drobounké

krvstalk'v, sráŽející se ko1em nejmihavějšíclr nitek povědomí o postavě'
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Člověk třeba stojí a najednou upraví svalový tonus postoje ,,jakoby Ham-

let,,. Udělá pár kroků _ Hamlet jde. Hamlet se dívá. Hamlet přemýšlí.

A samozřejmě: Hamlet se chystá Ťíci ,,být nebo nebýt". J. to jako nějaká

dětská hra ,,na Hamleta" - tak-v si hned nato připadnu komický' Přitom

vim, žeto všechno nemusí, ale může mít nějakou Cenu, byť sebenepatrnější'

Začínátu prostě nějaký proces. Chystají se jakési nejobecnější rysy chování'

Když si ovšem uvědomím, co si pamatuji z Hamletů, které jsem viděl,

j" to ,rlurtně právě určiý vnější obrys chování. Je pravda, že Cluns, Olivier
"a 

Kazanov mluvili cízim jazykem, nepamatuji si jejich slova' Ale ani

u Hlavatého - jediný český Hamlet' kterýho jsem viděl - mi neutkvělo

po těch letech v paměti kus Ťeči, pronesené slovo, a\e zas jen jeho nervní,

.r1'u,rs.re chování. Má tedy chování v hereckém projevu dominantní po-

,tu.r"r.í, nebo je to dok]ad větší ýdrže optických dojmů, nebo jsem prostě

optický typ? Ňeplyne z toho zatim nic víc než dvojí upozornění - jak

a'tt.zite je chování (optická složka), když se tak vývá do paměti - a jak

důležité le nepřekrýt chováním ostatní s1ožky, to jest, jak silně by mělo

zazníts]ovo nesoucí myšlenku - má-ii (a má)! Hamlet taky co Ťíci'

První setkání s Pleskotem už dalo tomu jemnému chaotickému pohybu

určitá krystalizační centra. Mluvil stručně a lapidárně: Hamlet jako hra

společenská, Hamlet bez záhad,, Ham]et jako k1adný hrdina: člověk myslící

mezi lidmi jednajícími. To se mi 1íbí a běží z toho jakési obrysové čáry'

Stejně: hra o strhávání masek - všechny postavy ve hře budou nazírány

Ha]]lletovirma očima a ,,nolmální, slušní lidé" - vykolejeni Hamletem

z konvence _ jsou demaskováni. ,,Propátrat zločinnou duši až do dnal

K tomu je ta hra," Ťíká sám Hamlet'

Taky nový překlad napovídá mnoho o ce]kovém stylu představení, je

přirozeně mluvný, s'o""*it"l''i' na první poslech' Všechno přispívá

L strhující-r, do;-., naprosto kompaktního, hutného příběhu - takže

člověk čt" 3.dr'í* dechem. To tak docílit v ry/tmu představení! (Pleskot

ovšem Ťíká, že zvlášt od ,,hry lrercťr o Gonzagově zavraždění" to musí

být smršť!)

Jinak z četby nejvíc rezonují místa s aktuáIní příchutí. Věci, které by

člověk rád. Ťíkal,uňlur. Myslím ovšem trochujinak, než jak jsem se do toho

vžd'ycky položil v A]cestovi' A uvidět jsem několik. míst: ,,.Jdi do kláštera'

of.iie'; - Hamleta takřka tr.ri.ir'o (na patách) před tím čisťounkým

a nevybaveným stvořením, nehodícím se do tohoto světa. (Kohout v be-

sedě připomněl, že u Hilar a to znarnenalo ,,jdi do háje, jsi tak nudná ' ' ' "

I{e.) A pak mě strhla scéna na hŤbitově až k vrclrolu ,,Co jsem vám udělal?
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\{ěl jsem r'ás rácl." pojatá šíŤe, ne jen jako r.ýčitka Laer'tor'i - něco' co

n]uví o vztahu Hamleta ke všem ostatním"

Na čtené zkoušce jsem bral text na jazyk tak uctivě, Že jsem začalr'vslovovat

,,jsem" - ažjsem se sám ]ekl a pobavil. Při tom opatrném čtení lrrozný

pocit, že to je asi r'šechno, co s tím textem dor''edu, že už snad víc neumím -
co bude?

Poirovor s reŽisérem.
Pleskot mlur,í o koncepci a přístupu ke studiu postarry i lrry'. Zaznarne-

návám v bodech:
Ánamnéza postau2 - u<tah Hamletůu k otci a stýci:

HAMLET St. - rytíř - jedná podle etického kánonu
CLAUDIUS - politik - jednáataktízuje
HAMLETA určuje - rytířské ovzduší otcova clr'ora] *-.*,"

--humanistická',;;; 
_}rrtířducha(gentleman)

(HAIVILET st. - gotika, CLAUDIUS - renesance, HAI{LE,T - ba-

roko?)

pondčlí
i " prosinct:

Hamlet - (do sr'é třicítky)
sahcm donucen objevovat

život spíš introvertně, br'utáInínr zá-
souvislosti a Svou zodpovědnost za

tráví dosud
společenské

spo1ečnost.
Ergo: Smyslová spontaneita, či řídící intelekt?
obojí in extremis! (Rytířskákázeí uložená žhavé sm'vsiovosti.)

Není problém otázka akcesclropnosti. V obrovském záva]u událostí není

čas rozvažovat, zda tozvažovat, či jednat.
Í|ztah k oÍelii - Hamlet není schopen Ťešit - a to je naše i'ešení. Scéna

. ofeiií není hrána pro 4 za závěsem.

Horacio - víta.' Hum]etem stejně jako Rosencrantz a Gui]clenstern, jeho

cena Se objevuje Hamletovi až průběhem zkouškr'.

I-ztah k matce - r' průsečíkové pozici.
Čím jasnější, přirozenější bude Hamlet, tím lépe. Dir'ák br' ho neměi

',nímat objektivně, jako něco mimo sebe (ale s pocitenr: Hamlet je rnůj)'

Praktickv to znamená: popíránr. yy-]gĚry!! Ham]etova typ9 - je to

prostě kladný lrrdina (l,' tomto pŤíbělru p]ném mordů vlastně poctivý

iiovboj).

Pleskot: PředběŽné poznámkv k jednotlir'Ým obrazům:
2. obra<

PŤi nástupní řeči nor'él'ro krále Ham]et není|. Zánlěrně. Ale pŤijcle. Záměrně.
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5. obra<

,,Za vtaŽLdu! _ Zápisník paměti teď očistím " '(' - a jde se podívat na

všechno novýma ori-u. První do rány mu pŤijde Horacio, přítel -- a přesto

náhle nedůvěra či odňatá důvěra a potřeúa přísahy. ,,Doba se pomátla!"

Závétprvního dílu. Při nástupu Hamlet ještě neví, co od této chvíie ví!

6. obraz

Kniha v Hamletových rukou' Hodí se - nehodí .- k čemu?

Hamlet pŤichází - nečte' Teprve až se objeví Polonius' Je to rekvizita

jeho šílenswi. rortytuje mu možnost všude být, všechno slyšet"' (proto

taky ,,slova, slova, ,íouá" - to není odsuclek literatury, ale celkem upřímné

sdělení) 
_^*x_ .,o ,,rytq..l i a Guildensternovi'Najít okamžiky proměn ve vztahu k Rosencrantzov1

Vtipj.vtomprekvapit,vyvéstzkonceptu,postavitdruhémimokonvenci.
H^-i.t neustJle jako v šermířském střehu _ napětí - vystřeluje'

Absolutní nesentimentálnost Hamletova' jeho sarkastický vtip to

(Mémístojetady)lIkdyžzatimn1v'í,codál.Iritujejaksvounepřítomností,
iak přítomností. Už tim, že tu je jako živý vykřičník'

3. obraz

Polonius, Laertes, ofe]ie -- tak jak je zná dosud Hamlet - opatrná ro_

dinka.
4. obraz

Kiíčová věta: Volá mě můj osud! -
daný úkol (,'co máme učinit?")'

Ne z1é fatum, ale poslání, předpoklá-

všechno jsou akční složky'

Rozhovor s Pleskotem byl nesmírně zajímavý. Zachyt\ljsem aspoň v po-

známkách. co jsem stačil'
Seděli jsme pak nad papírovou maketou. Ukazoval mi všechny proměny

jednoduché Svobodo,ry ,.e''y - pohyb kovových ploten, pravděpodobné

hrací prostory, nástup Hamletův átd. Může to být výborné. Je tedy nejvýš

načase otevřít knihu u rnorrsi to pořádě přečíst. Představy mají už místo

i směr. Zato já ÍrláÍnpořáď nutká;í ten ožehavý okamžik co nejvíc oddálit'

Ale musím do toho kousnout - tak raději hned'

Četba Hamleta:
Obra< I

Zjevlje se mlčenlivý duch mrtvého krále. Proč? Vysvětlení je (í z tradice

dobového dramatu) celkem nasnadě : ,,ZLé věci asi potkají náš stát'" ("Proč

sobota
6. prosince
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denně odlévají tolik děl a nakupuj í ibraně. v tizině" atd') Už ti na

l-rradbách chápou ducha j.ko rrarorrZni - pŤed'zvěst společenské katastrofy'

A vědí, na koho je třeba se obrátit: na mladého Hamleta!

Obraz 2

Shromážděnýdvůr.Claudiusřečníazačínávládnout.PříchodHamletův
jejehoprvníaktivníčin.Nechceasistovatpřinastolovánínovéhokrále.
(Jeto-nevíffi'"i."',ui..i.,ěiv1ožimatčině-nepatřítam,není
hoden, tuky ..ia zmérnovzduší - bombast a pompa, která náhle rozkvétá

akterévšichnitakochotněslouží,jeprudceoap9rna.;Jemožnéujet-
je tu Wittenberg a ztejmě H"-r.i vyslovil Piání vrátit se tam' protože

první, co na něň konkret''c ct'tcji' 3e"'witte"berg nech bi:"^:+-!119
kaíffir -- třeba bez moci a zatím

bezrad.y.(Jetojakostaro,auonní:,r,,.1'..t;PŤícházít"dyry1b94"'t
přijít' Nic víc. T'á iedi.'e, .o , ,.bo., př"ináší a čím se ostře liší od všech

ostatních, je smutek po otci -- i smutejní šat, který jediný neodložil'

Vidípochopitelněcelýdvůr_takrychlepřeorientovartýnanového
pána,ate především je dva: matku a strýcá. Z jakémyšlenkové pieteně vede

sporný d.ialog s králem a kril3v'nou je zrejmé z monologu' který pak přijde'

A ted'y, žě ,,zvěŤse trápí ž^;;áél"""u že ,,i d.ěvka nadělá víc drahot'

kdyŽrnásněkýmspát..-.,1ěTztíužpři,,opravd'u,paní,béžnávěc.....
a to, co ,""a.á tir.a, není pak jen ob..r'a úvaha o formálním a skutečném

smutku,aleprvnískrytáinvektiva:,,Vyjsteseprojevili!Všichni!Ary
zvlášť!" Text d'ostává přesné, t o"njt"i, ut'ti""i zaměŤení' Z pocitu lry-

jádřenéhopuk*o,,ologem;."r.3*cízamtačenewáŤasklopenéoči:které
ted.ynehledají,,zmízeléstopy""**"rer,ootce..,jakmyslíkrálovna-jeto
prostě ,t..ra, ,r"'i*i logický ,, tJto situaci' Studl A vys1ovený odpor' Když

králsemupřibližujesvou,uut.tablahosklonnoutváŤí,Hamletříká:
,,Slunce r..ru_rrrě dívá příliš zblizka" - ríká"Slunce" a myslí 

"mau;aÍIec" 
*

takjemuod.pornáblízkosttétotvářeaodvracíseod.ní.KráliHamletpak
už neodpov íďá' naj"ho ,".*ori. j" ,. taky řeč, která tečá ro7šafnou blaho_

;ůiňEmilo" ,,moudrostí". Hallet musí trnout pod tím přívalem žvartétí

zeširoka ,,váš otec přece také ztratíl otce a ten ás svého atd' Jsem tu já'

přijměte jako otce rirne!" xu "utitit 
To, co má konejšit, stonásobně dráždí!

Hamlet cítí, žeje to falešne ' r'i"""c' 
jJ-j9:"gle! Hamlet vůbec není roz-

bolavěn tío^,žeotec zemřer, rr._u |'u''i*;ac' v nrvní řadě..trpí jednáním

své matky. To nechápe' na to žárIí'vzastoupení oicově' Ne' žáotec zemŤel'

;iq]E q''h|g je zap9mel!r!' A'p* byt míován!Všemi _ a v první řadě

matkou. J.kJ" to ted.y ,é,k";ilia|í tur.nr e vzala za své u matky? A jak
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je to s hodnotou č]ověka? Tady se rozpolti] a zakýmácei svět! r1$r ia--zirán: 
jako by neměl zad"ý *'ysl- odt"d se piíží myšIenka na únik sebe-

vraždou (hned v prvním monologu, dokonce od samého příchodu). Kr1li,
jenž se vnucuje zá otce, Hamlet neodpovídá. Aie královna je matka: ,,Vás
paní, poslechnu. . . " ovšem proto, že se tak právě sám rozhodl. Musí ovšem

králmít možnost říci: souhlasem i mírností mi Hamletza]r#áI srdce'

Forma prvního monologu je určena i množstvím přeývek, přerušených,

vložených, nedokončených vět. Člověk přestane mluvit v okamžiku, kdy

by ztratíI vládu nad sebou - srdce ať křičí, ústa musímIčet.,,To ne, to

dobře neskončí" - říká Hamlet hned v prvním monologu. A říká to na

špičce útočné řeči - tedy tuší spíš, že k něčemu musí dojít, už se v něm

stírají síIy, cítí už svou tragickou aktivitu - ne pasívní strach z neznámé

katastroý.
A do toho pÍíchází Horacio. Jak ho Hamiet vítá! Služebník? Ne! PříteI!

Je to zŤejměielké, milé překvapeni. Někdo, kďo není pošpiněn timvširn,
co se tu odehrálo. Nese s sebou ovzduší čistého Wittenbergu. V této vteŤině

se přátelský vztah cítí vřeleji, vd'ěčněji. Hamlet rázem i žertuje, snad se

i usmívá : ,,Ževe vás věZí:;r:/LéLk? I\esmysl." Ale Horacio přijelna pohŤeb -
vlastně posled.ní smuteční host, zpož'rlěná kondo1enční návštěva - proto

zvratod ,,žertu" k drásavému sarkasmu ,,To šetřili!. . . " HoTaciova zptáva

o duchu: ,,Na dnešek v noci jsem ho vidě]..." j. první událost určující

první konkrétní cíl Hamletově činnosti: promluvit se zjevenírn a rozřešit

iaďu záhad - zpola tušených i když nevyslovených, zpola naznačených

zrrarrrenírrri, že duch je ve zbroji, tvář bolestná, neodpovídá (projeví se

synovská }áska: Mračil se? - že jsem nebyl s vámi!). První rozhodnutí:

,,Bud'u dnes v noci držet hiídku s vámi" a první ptíkaz k sobě: ,,Zatím
kiid! Zlo nedokáže zrakům uniknout. . . " Statický potenciál rozhodnosti ze

samého začátkuje tedy už v konci první Hamletovy scény zaktivizován do

vzrušené pohotovosti jednat konkrétně za určitýrn cíIem. Vzrušená poho-

tovost si sama hned ukládákázeň': klid! Hamlet zrnobiIizován proti zlu!

Obraz 3 - U Polonia
Laertes rozmlouvá ofelii Hamleta - posuzuje ho pravděpodobně podle

sebe. Z dialogu se dovídám e, že H:arnlet, kudy chodí, tam ji vykiíží a chce

s ní být co rrejvíce sám (Polonius). Že ji často vyznaL lásku, mluvil o ní

mravně (ofelie).
obraz 4 _ Bašta

Kratičká scéna čekání : mtáz, půlnoc, ticho, z dáIí lrlomoz hýřícího dvora -
objeví se d"uch. ,,Kd.o jsi? _ A co máme vykonat?" Hamlet je maximá]ně

-
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vzrušen, ale ov?áďá se. Se samozřejmostí přijímápozvátí, aby ducha ná-

sledovai: ,,oč bych se mělbát - o život? o d'uši?"Ale jak prudce zďolává

hned první překážku: starostlivé, zaďtžlljící ruce přátel: ,,Kdo mě chce

zďtžet, toho změnírn v přízrak!" Neobyčejně tvrd'ý výrokl Ale jak jinak'

kďyŽ cítí: Volá mě můj ásud! Prázďný život se má nap1nit! Rozbitý vesmír

se má scelit! - Tuší, že Se mu d'ostane poslání. ZmoblLizovaná aktivita,

stav vysoké pohotovosti se netrpě]ivě dozffie otevření proudiště' kterým

se má vyvalit - směr a cíl!

Obraz 5 -. HradbY
Kažďávteřirra je tu nová - jedna z druhé pramení, nic není určeno předem

(jako třeba rr..1é- druhérrrobraze). Hamlet zaváhá - Mluv! Kdo jsi? -
a siyší: ,,Duch tvého otce! Pomsti mě! Pomsti vražd'u!" Vraždu! (Zřejmě

,'ě"o tukového tušil, i kdyby si to byl sánr nepřiznal')

,,Při pomstě ať tvoje mysl nepodlehne zlu!" (Nezasviň si duši' nebuďjako

oni _ odtud: vá.nání Hamletovo') Nejde o krevní mstu - vraždtt za

vraždu. Duch říká: ,,Nedopusť, aby se nízká neřest zahnízďila do kráIov-

ského lože naší země!" Tedy o vyvrácení z:a pŤímo v srdci této společnosti'

Jde o neřestného krále. ,,Matku ponech Bohu" - třeba mrtvému víc

ublízila'

,,Sbohem, mysli na mne" se vývá d'o paměti jako heslo 'Zmizeni ducha

je okamžik daleko strašnější než objeveií, než ]š":l:" strašná sdělení -
ie to hraniční okamžik Hamietova života --- Rubikon' od té chvíle se
J

Hamlet .iti ,'.3orffisím člověkem: Se svým strašným tajemstvím a ještě

strašnějším úkolem, jemuž je nutno obětovat všechno -- i život! S plným

vědomím Hamlet pri3i-a LkoL jemuž je nutno obětovat všechno, co Se

jeho věci netýká: i jart., k ofelii. Je to áobrovolná oběť! Nutná vzhledem

kvelikostiúkolu,žáďajícísiceléhočlověka.(opětzŤejmé,ženejdejen
o provedení trevni -rú - tak jak velmi rychle abez rozpaků je ochoten

pozďěji svou věc, ,,tať velmi podobnou mé"' provést Laertes') A tedy

irí*uhu "arrretrra!'YzápétíZnovu 
opakovaná a 1rroužící se do modlitby'

PříchodHoraciaaMarcellahobudízextáze.Hamletmluvíměkce'
néžně, žertovně, když zastírá své tajemství - omlouvá se za to - je to

první scéna z Ťaďyjeho bláznivých ,"é., - rodí se samovolně (tak mluví

a žertujíi lidé probouzející se ze spánku) a odtud snad vzniká i nápad po-

užít tohoto prostředku jako přípravné zbrané i ochranné masky pro pro_

vedení úkolu. Nechystjzřejmě t1eskovo.' akci v prvním vzplanutí smyslů'

nechystá pomstu' uí. .ráp..rro, kterou bude nutno promyslet a připravit'

Ate jedno je nutrro "aríEt 
ihrr"á! ochránit a zajistit tajemství! Trojí přísaha'
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že nic z toho, co se stalo, nebude vynazeno. Horaciovi z toho ztstává rozum
stát _ není sám. Jemu i sobě říká Hamlet: ,,Aspoň to v klidu tím líp pro-
myslí." A důvěrně jim sděluje část svého plánu. ,,Budu se asi chovat po_

divně" a novou přísahou si zajišťuje jejich mlčení a končí něžně - ,,chudák
Hamlet" _ a propouští je zcela vyčerpán.

Mám pocit, že se doslova sesouvá pod břemenem, které vzaLna svá bedra.

Malý, slabý, takřka zaskočený človíček (člověk se může cítit zaskočen

i vlastní velkodušností) říká: ,,Doba se pomátla. Pekelný trest, že ztovrLa
já ji k nápravě mám vést."

PLESKo'I ŽIVĚ
NEsoUHLAsÍ

Zkouška. ponclělí

Přečetl jsem P1eskotovi své poznámky z četby. Pobuřuje ho má představa B. prosince

Hamleta,,na hradbách". Hamiet není v konci ,,maIý, slabý". Pleskot ho

r'idí zr'ichřeného hněr'etn' r'prudkém gestu a r- per'ně odhodlaném postoji.


