
Zkouška.
Přečetl jsem Pleskotovi své poznámky z četby. Pobuřuje ho má představa
Hamleta ,,na hradbách". Hamlet není v konci ,,malý, slabý,,. Éleskot hovidí zvichřeného hněvem, v prudkém gestu a v pevně odhodianém postoji.

K dalším obrazům poznamenává:
Obraz 9

Sklíčenost aktivní - ne filozofická meditace nadčasové hodnoty, ale mázaznít konkrétně, ve vztazích velmi reálně. Nevychází ze zajíÁavého in-
telektuálního smutku nad tváří světa, ale z reálného vztahu k jedinečné
situaci. okamžiý zážítek a prožitek. Samozřejmě ne átie - ne hrát -podstatné je, co se říká - být nebo nebýt...

Scéna s ofelií není vyložena jednoznačně, je v ní všechno, co tam být
může' Chyba _ nazirat jijen ze stanoviska Hárnleta. Brát v potazi oreíit
gfel_ie jde splnit pŤ1kaz - při vrácení šperků pokus o revoltu - chce pře-
chodem uchránit Hamleta od špehování. Hamlet cosi tuši, ažsi uvědomí:
,,Kde je váš otec?" _ odchází poprvé, aby se podíval _ zjístí,z. p"'i"".r,a
i král _ z toho mluví napřed' pro ofelii, pak áokonce i pro králel Zjišťuje:
Jsem špehován!

V příštím obraze stejně odhalí i Rosencrantze a Guildensterna - jak
fizlují před rozhovorem s Horaciem.

10. obraz
Horacio je při scéně s herci. Přes bakchanálie je Hamlet schován zaherecký
paraván a začíná vběhnutím na střed s úklonoujako prolog.

Jarmareční chuť komentáře ke hře ,,Myší pasl atd._,,. VJ sntu j" pry_
chologická reakce Ham1etova na r.".isledek h.y _ mělo by se tr"rkirlt
jednáním: vtipy, sarkasmus, odrhovačka, hrtnná rad'ost - určiý vrchol,
přestávají platit normální zákony.
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. Herecky z nejtěžších míst po formální stránce: kaskáda, rachejtle bezjediného zastaveni. Příbuznost této scény se scénou po odchodu ducha.
(Ještě do mne chvíli mluv a já vám to ve vší zdvořilosti vrátim - říkámjá - je to hrůza, ale prej utěšit mě může, že jakje to náročný, tak je to

vděčný.)
ll. obraz

Podstata: Hamlet nedokáže zabit. Ne otázka viny a trestu, ale z toho, co
řek] Duch: nebuď jako oni. Udělal by to, co udělal Claudius a sám - co?Uvolnil by si cestu na trůn vraždou - i když celý motiv následnictví není
plastický.

12.obra< - S matkou
Hamlet zabije - vydrážďěn i tím, že je špehován.
,,jen" Polonia _ přece jen zabil. Scéna s matkou
jeJi chápána Ve YÍlq!-i (po produkci herců atd.).

Důležité: jak vykládat vyznění scény p.o Ge.t.udu. Gertruda je až ďo
konce rozpolcena (jak říká) a nemůže si iec vyřešit - jedině umrit. Mučí
se aŽ do konce dramatu, kolísá, nemůže vyřešit. (Probtémy tu prej nebudou
žáďný jiný, nežjak to udělat.)

13. obraz
Bezbranný Hamlet se zmocní knifem zbranějednoho z ních a s tou zbtaní
se žene na krá]e - Hamlet je honěn policajty.

14. obraz
Hamlet je odzbroj.'' . ,rypovězen.

15. obraz
Hamlet je eskortován tlupou ozbrojenců. V konci monologu Rosencrantz
a Guildenstern pokynou - není možn á vzpouta - tak se tu ,,pečuje o jeho
bezpečnost".

17. obraz
Z toho plyne i všechno, co Se Stane pak ._ útěk k pirátům - odeslání R
a G - ano, na smrt' a návtat tragického hrdiny, t ter1r ví, do čeho jde - vi,
že jde na smrt.

odtud scéna s hrobníky a lebkou, není vyděl ená árie. oč je najednou ýš
(v psychologii), jak je ji"ý - vyrovnaný, vědoucí. (Jediný výbuch: ofe]ie),
jinak jen smířený, aIe rozhodnutý, od'evzd'any,'vi, jeho ,,tušení,, atá.

JeJi sám určen smrti - může vykonat úkol naprosto hladce, bez rozpaktl,
bez podezŤeni z ,,pohnutek nízkých a nečestných,,.

Resumé:

Co souvisí s inscenací, se stylem atd., postava Hamleta musí být z kvádru,

Hamlet, i když zabije
naprosto srozumitelná,

t73XVII



nelomená, bez drobnokresby, bez ornamentu, psychologických malůvek'

bez snalry o 'uji^u'ost' 
Slolitost je taková' že - paradoxně -- 'ií dáme

nejlíp zaznítu utrň*í prostotě. To si musíme jeden druhému připomínat'

Vprácijsemznač.nézpoždén'Pleskotaranžtlje-vpátekužbudehotov.středa
Abeseduje.Snísiprowépředstaveníhereckýprojevmonumentálněpros-17.prosince
tý: d,ynam ický aŽi ."uttu.i , aiebezr.o,,rrr'o "aú křeče, silný bez násilí'

rytmický, p.,raryr, )i" r.rijíl', ,rrritř.'ě ,rozi 1', ale formálně jednoduchý'

nadaný uměním )ur^ruv,nárr'ý, ale ne ozdobný, stylizovaný, ale ne vy-

pulírovaný d. pó;;;, uráiry, ui" ,'," civilistický a šedivý' Moderní' prav-

u'ť; 
je tu spole č,.,ý' Zpopisu s1ovem.by:i11.:':': l'i"HJ:5::T3

.Irochu člověk i tuší důsledky pro práci. j" to ovšem' tak krásné ' že se zdá

nepravděpodobné přitáhnout ,ru p*iri'r, z této nádherné ryby víc než

kostru. t ' '-! ^i^^ÁĚL qe hlásí samv ke
Upozornil mě hned na herecké žejbry' které'mimoděk se hlásí samy 1

slovu. Nemám se vůbec Starat'o *,:"'r. í"au co hrát'Nelraději si zkus říkat

text sám pro ,.b._Jo t-y. rut Jur.r.o ovšem ještě nejsem' Pokračuji

v četbě.

Četba Hamleta - pokračování:

,\y;:^:rní ofeliina je zřejmé, že Hamlet vešel k ní v mimořádném psy-

chickémStavu-stál,prohlížel,i.1i,"u.,11ě|h]1vou,vzdychlaodešel.Pro
co si šeI Hamlet?"i+r"ja důvěrr'íř. a viděl: Ne -- toto stvoření neunese

tajemství u poslJr'í. Nebo, "*,rč.r. 
obtazem své matky ' jenž Se mu s\ává

portrétem u".,ri'r'",ruec, hledal:"r'á-!i""" prapod'obu rra tváři ofeliině

(je to srovnání ;;#;''" ..,nvrtatt'auorr, p'o'o ie už tady' pod tím čistým

čelem,vtěchtočistýchočích,natěchtočistýchrtech,sed.ajíobjevitzá-
;kr koketérie, smyslnosti' sobectví atd'

Fakt je, ze taď'y sá Hamlet s olfelií rozloučil'

oi.u';:7rr^ururz 
paměti ofelii nebylo jednoduché, pro to svědčí vlastní

Hamletovy clopisy ofelii, čtené 
^ 

P;í.'i"r'. ,,Nekorrečně krásné ofelii'

bohyni "'"jí 
d;š;; nevěř ,l rrr"i, ".uěř 

pravdě, :* j'" mt4 že se tě ne_

vzdám - Žete ""*i"'c' "'to'"r"e 
*it'l.3i ' ' ' " |fonie všechno nejde jen

tak vymaz^, )r-)^rrsrríku p.-ě;_Jl" .o l"'' ":'^.Ťí,, 
zatatasit - bojovat

s tím. Tohle všechno je přítomn.'"J ,.e"uĚn , or'ni -- i když navenek se
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Hamlet chová jinak - právě proto se clrová násilnicky sáni k sobě a k vlast-

nímu citu.

2' PŤicházejí tu R a G jako nejbližší Hamletovi přátel é, pozvaní králem

a pověřenívypátrat příčinu jeho změněnélro chování. Králi na tom ne-

smírně záIeží - ,r'uj něco tuší - jediný totiž nevyslovuje vlastní výklad'

KráIovna, ta aTLo: že mu zemřel otec, že jsme se tak uspěchaně vzali'

Polonius taky má svou teorii (která mu jistě i lichotí) : zbláznl'I se z lásky

k mé dceři. A král by byl rád, kdvby by1a tato domněnka správná' Proto

51 J1 ChCe overlt.

Obra< B

je mi zatím velnri složitý. Je nejčienitější: je tu procházka, kniha, setkání

, Polor'i.*. Problém jsou Hamletovy odpověcli' Hamlet neříká jerr tak nč-

jaké nesmysly. Jsou to trtrzky hlubokélro přediva myšlenkového podtextu,

'rebude 
snadné najít vžďycky jejich kořeny'

Pro ,,slova, ,loů, slova,, je tu přímá možnost výkladu bez komplikací:

Ham1ef čte jen slova a sa- je nevnímá. Nastaví-li ovšem knihu Poloniovi,

může to znametat: Člověťjako vy, pane' je k nepoučení vší moudrostí

světa,Sepsanoudoknih.Vy,pane,senikdynedopátrátesmysiučehokoli-
pro rras jro., to jen siova, ,lovu. ,,o pomluvy, pane ' ' '" Zrla:mená o p_raYdu'

pane'kterázpoziclidívašehodruhujepovažovánazapomluvy.Sarkas-
lnus. Téma pravdy je Hamletovo téma' ,,I 'y, pane' budete mít jednou

ZÍovnatoiik iet 
"o'ja,, - mflže být ceié vtip, nebo strašný pravdivý pocit

Hamietův, ze vedň tohoto starce (nem1uvněte) se cítí stár - věkovitý -
a obrací to ve vtip s račí chůzí. A,,Nic bych vám nemohldát s větší ochotou,

rrrirno svůj život; je jeden ze zákIaďtLch pocitů Hamletových, průběžných

s kořínky ,rz ,r. a'"ná scéně a plně vyslovený v ,,být nebo nebýt"'

JetuscénasRaG.Hamletjenajednoujakovyměněný-doslovase
zďá, že roztaje krásnou lidskor-r radostí ze setkání s přáteii (stejně jako při

setkání s Horaciem). A hned jako kouzelným klíčk-m pootevřen je uvádí

tra sám prálr svého mysi""i: Dánsko je vězení' ' '

Nařčen ze ct;žád'osti, uvědomuje si: lidé mohou zřejmě čin, který má

před sebou - falešně chápat jako vraždu pro uvoinění trůnu! Hrozné po-

myšlení. Snad i jedna ,, ,Zbrun. Byl by pak jen vrahem - dobyl'ateiem -
tím, čím je strýc ! (otvírá se tu nrožn os't; až se Hamiet doví, že umírá' bude

r'lastně nesmírně šťasten, protože jeho čin teď bude čistý, mimo jakékoli

poclezření z polrnutek nízkých a nečestných')

,,Pro pána, zavŤen d.o skořápky'.'" zní nesmírrrě upřírnně .- ale ,rco

r' Elsinoru děláte?" - tady začitápotřeba zkoumat důvěryhodnost přátel!
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,,Máte-li mě rádi, žád1161g Iež!" PÍíznají se a Hamlet uvolní opět vnitřní

íyšlenkový proud. ,,Řeknu sám, proč poslali. . ''3 - ale neříká to, jen

o tom začí,.á _ a rtáhle vidí nízké úsměvy malých dušiček. ,,Proč jste se

smáli?" - R a G v tomto okamžiku prohráli Hamletovu velkou důvěru

ne proto' že jsou podezřelí, ale protože jsou malí'

žprar'u o pri;iíac.iících hercích b1eskově usměrňuje jeho další aktivitu-'

Bleskově zapaďá,jaí<o chybějící kamínek do skládací hádanky: co dělat?

Tohle: uvítám tot o, t t.r.1 hraje krále, nezůstanu jeho veličenstvu nic dlu-

žen. Je zbytečné zdtžovat se dálíalými přáteti R a G'

Je"tu druhá scéna s Poloniem, hraná s jakousi spěšnou bravurou a pře-

rušená příchodem herců. Vítá je dychtivě, takřka náruživé, pod zorným

úhlem náhle se objevivšího záměru! Hned si dává deklamovat _ o za'

vraždění Priama, a hned sjednává s principálem ,,zkoušku ohněm", hru

,,Gonzago vo zavraždění"'

Silnýdojemzhercovavystoupení.Tojeposlední.úder,kter"ýmseopět
naplno otvírá propast Hamietova nitra: ,,Jsem zbabělec? ZabíIí mého otce,

sďr' i peklo ,rotu3i na mne pomstl ho! a já si jako děvka ulehčuji slovy'

ienom tu spílám atd'." Sem s rozumem a plán: Musím odhalit věcnější

aEá11 t"*-ile ta hra: Zločinnou duši do dna propátrá'

G-aý zábér z aranžovací zkoušky: Prvního herce hraje Eduard Ko-

hout - poslední Hamlet na Národním. Zveďám ho ze zemé, drŽím v objetí

a doporuč,rji nejstarostiivější péči: Herci jsou výtažek o:o''..sama její

stručná kronika. .. Připadío *i to ominózní - rozechvělo mě to a byl

jsem i dojat.

Obraz 9

Králhubuje,žeRaGještěnicnevypátrali-sPoloniempakházejísvou
udičku: ofelii.

Býtnebonebýt...Mělapřitombýtvidětjenrukaadýka.PaksePleskot
dovědě1 od Kohou ta, žeprjrre tak to bylo v Hilarově představení' Ale pořád

to bude s dýkou, poraaio j".r. meditace, aIe akutní zápas na prahu sebe_

vraŽdy. et. proúi Proč Hamlet, tak oživIý novým plánem - znovu sou-

ffi"r *.""i _ je najednou na pokraji sebevraždy,zabývá se jen

sám sebou? Torrnr zatlm nerozumím. Ve filmu si olivier chytře pomohl

přehozenímmonologuzascénus.ofetií.Scénasofeliímádvojíplán:
L. osobní- , or.Iii se rozloučil, ale nedolouči1, bud'e se s ní loučit, pokud

ji uvidí. Z ?ásky,knízlásky, kterou sám v sobě uzavřel, ale která by přesto ne_

snesla, aby milovaná patřitajinému, doporučuje jí - žáďárlaní celibát' jiný

než si vybralá*, p.o .ri ,.hrid.rý, k ní dokonce co nejpřirozeněji patřící'
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chce-li v tomto nečistém světě zachovat Svou krásnou čistotu: její cesta je

klášter, tam patří !

ffi'ri, -it,orrur. - je možné odmítat s tím vrácené dárky. Je možné

říct",,minulý čas" ,.u poj.dr'í chvíli místo přítomného ,,miluji"' Je možné:

být ivrdý, za]hat - zošklivit se. To vlastně dělá - sám sebe psuje, aby

,irátu lásky pro druhého byla méně krutá, únosnější'

2. Vnější - počínající zjištěním ofetiina neklidu a končící odhalením

posloucliajících. Jsou pak nektere myšlenky pronášeny pro nastrčené uši --

pro krile i pro kralovnu (,,Konec manželství ' ' ' ")' Nejsou mi ovšem zdaleka

us..hr.y podrobr'osti textu jasné nedávají mi zatím logickou řadu

(myslím skrytou logiku).

Obraz l0
bezprostřed'ně navazuje na osmý obtaz (devátý pořád cítím jako vložku),

události se řítí kupředu - staví se scéna, řeč k hercům je na povrchu zájmu'

pokud přímo nesměřuje k zamýšlenému cíli (nastavit zrcadlo především

kráii a královně atd.).

VPleskotověplánutadyHamletzjistí,žeješpehovánRosen'CtaTltzem
a Guildensternem. Zbaví se jich, a tím spíš otevře srdce Horaciovi -- jedi-

trému příteli, který -o "ůstal 
_ formuluje tu taky svůj ideál muže' přl-

jímat ůrry or.rd,, íejně jako jeho přízeň - ,,blažení jsou ti, v kterých se cit
'u roru- mísí tak, J. o"'d nemůže si na ně hrát jak na flétnu, co Se mu

Zarnalte". Muž neotročící vášni! _ a získává Horacia jako spolupozoro-

vatele.SvédalšíchováníHamletpředemtipuje:musímďělatblázna.-
jeexaltovaněveselý,cynickýakruý-vkomentářihryažďryáčnícký,ale
irlavní pozornost jL'rru naíi. Král se prozrazuje - nesnáší podívanou do

,rcadli - prchá _ Hamlet divoce spokojen _ R a G ho zvou k matce'

,,Nemohu!,; it.ď nemohu) a ničí Roser'.rar'.tze nádhernou scénou s flétnou!

ničí Guildensterna - ničí Polonia - všech se zbavuje a nesen strašným

proudemjedovatéhodechu,kteýsevalínasvět,odhazujedýkuajďeza
matkou j ,,ne d.ýkou, ostřím slov ji probodnu"'

Obraz ll
Krái a Rosencrantz a Guildenstern: Hamleta odvezete do Anglie' Polonius

pospíchá ke královně - jde tam Hamlet. Hamlet cestou ke královně spatří

modlícího se krále - prit.zitost je tu, zločin je potvrzen - nálada je tu

-ibystrérozhodnutílaud.ělámto-Aneudělá.Důvodyuvádí:pomoci
mu do nebe není pomsta'.Zasáhni ho pádněji, až bude chlastat atd'

Způsobvyjadřovánítuodpovídákonci10.obrazu-stáleproudíjedo-
vatý dech. Pomsta je v tom, žekráI se modlit nemůže'
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,:';ffrL'rvo'ání ,,Matko,, zatímneslyším. Dochází hned k tvrdé sticho_

mythii. Královna j;;;;;;"zena Polon iem; ,Z:nurta na něj l Hamlet je sám

nabroušen do dýky, obrací rychle její útočné věty'proti ní' takže s ním

nebude zřejmě zaine- potí"ni u královna chce odejít'

Hamlet ji zaďrž| tut, žrkrálovnu přepadne strach oživď _ vteřina pa_

niky zachvátí i Polonia' A v torn 'o"kůmí 
mezi synem a matkou se ozve

skryýnežádoucítřetíableskemsespojívšichnitistálečíhající:Rosen.
ctaÍtz,Guildensterr],^poro"io"'_u:1' 

] v matčině ložnici - král' kteý se

už nemodl i, ui"tiiiiibíížíse kloži smilstva získanému vraždou - král?! _

f.Vt"if f a Hamlet bodne stranou' bodne do tmy'

(Je nejtennějši noční hodina' pukaji hrob1t' jedyaý ilech se uali na saět' teď b1ch

dokázal pít kreu a pá'chat čin1' itsiué pro oči drw! )

Čimdalvícjsempřesvědčen,žetojevrchol-l1o.,kekterémuspěje'
v němž se sbíhá u i-ri.ra celá situacl oJ"'ueačení krále "hrou" 

přes od_

ložení trestu .u nJ;"i''u'.'"r.*** r.r"'a snad už všechno rozhodla' Pro

Hamleta je to aŽ''t|e"uc*i"me' že by' io ta.l :"n': !Ý;r_ 
ze úkol je splněn'

trest vykonán. K tomu' k této osvábozující možnosti hledí Hamlet' když

na matčino ,,CoS to spáchal?,, říJ;l;-íuac;.' ,,Sám (ještě) nevím - je

'" ť l|'.,' nav rž en ém u at a',žmá' 
- :Ť^,T:*":";TT;:"ť"":' ;j l'

kráI,, se přesvědčuje, že ..:.Í. 3. to íotonius - bych zůstaI co nejdéIe

v tomto.ruaci.prr,ěm okamžiku -- až k samotnému zklamanému oslovení

Polonia - snad víc výčitky '"z 
o*h"]u y i'nt 'tom: 

Mysleljsem' že jsi víc'

Zlověstněkrásnánadějeserozplynul'a,Zklamáníalamentokrálovnynad
mrtvo'ou takbezvýzHamnou (v tatá chvíli) zvednou prudkou, vášnivou vlnu

hněvu a výčitk1,. í{urr,'.t křičí na *lit".'a říká, co bych rád nahlas říkal:

,,Čin, který spir'i rrs."tnu 1id,skou-;.',..., strhuje lásku z výšin čistoty" '

a svatební 'lib 
;ě;; 't'vasta"i 

falešných hráčů' ' ' "

Miluji tuto myšlenku' |{a,mletův 
hněv' toto vyjádření' tyto verše'

Scéna s portréty má krásu 'y'"il;;ezie 
a''vrcholí geniální gradací:

kdyby zrak se *-ra rozhodova;;;rh*u,u . . . až: nebo jen zbytek jedi-

ného smyslu. oceňuji tu ovie1 ,^;;rriurr.re kvalitu textu' Zjevuje se duch:

posílit zámér,kil_r'ý',r*d1e1. A ,,potnozmatce!" Mluví tu rytíř - otec *

vzor. Mys Lím, Žeily '" 
měl Hami.i .a tohoto okamžiku c[ovat rytířsky

k matce - pokud to jde - ' 
jŤ to' oar'ut"3e jí pravdu o sobě: nešílím' -_

Atozoufalénalehnulípo,,",*í.,,uu'*e*bsyÁo1ogickémpostřehu:
,,Pro milo* il]; ,r"t iret";," ,uor,'a"si útlchou' žĚ nem'uvi' váš zločin'
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ale moje šílenství." A čistá moralita _ kázáni: co činiti a čeho se vystříhati
a ,rdobrou noc".

A vrací se: ,,Jen ještě slovo, paní..." fuká pak to, co chtěl říci? Pak by
se někde uvnitř udál nenadáIý zvrat do kruté, sarkastické nálady _ proč?
Zdá se rr.í,že slovo, které chce dodat, by byto v duchu a v atmosféře celého
odchodu, ale velkou, jitřivou dráždivost má královnino: ,,Co mám dě-
lat?" - když dosud vlastně nemluvili o jiném. Ta nepoučitelná nerozhod_
nost (zvlášť dráždivá pto nerozhodné) může způsobit obrat v chování
a tónu odpovědi, a přece snad po tom podrážděném výbuchu Hamlet
matku pochopí.

Sám ztichne _ jako pan ministr, kterého musí odnést, a je stručný:
Dobrou noc, matko.

Král přichází na zvědy. Bude nutno mnoho zatiď.it, aby se zahladil skandál
a zníčílo doutnající nebezpečí. Hamlet půjde na smrt. Ale matka ho ne-
zradi.

Obraz L3

Strhne se honička, hledají, chytají Hamleta. Hamlet je sevřen - R a G
už jsou pro něj štěnice, jde tu o ohroženou osobní svobodu, tolik potřebnou
pro vykonání úkolu.

Pak ovšem ,,Král ještě není tam, kde mrtvý" _ není jen zmatená slovní
hříčka, ale pobídka - aje možné zmocnit se meče a udělat zoufalý pokus
o útok na kráIe - a tázem,,honba za liškou" není jen bláznivá legrácka.

Obraz L4

Hamlet se přižene útokem s obnaženým mečem. Je zadržen, obklíčen,
odzbrojen, zajat. Zbývá mu jen sarkastický vtip o červech a králích, pro-
zradi, kde je Polonius. A přijímá ,,laskavý" ortel: do Anglie.

Král i Hamlet už vědí oba, oč jde. Jisté je jedno: Hamlet se tu podřizuje
nutnosti (zvlášť mám_li na mysli Pleskotův inscenační plán) a neďává na-
jevo, co si myslí. Je prostě lakonický. Jak je to s tím kalambúrem otec_mat_
ka, má-li zvláštní smysl, ještě nevím. Do Anglie. Pro krále: na smrt! Pro
Hamleta: pryč od všeho!

Obraz 15

Hamlet se tu ,,ubírá" k přístavu, doprovázen R a G, konverzuje s kapitá-
nem. - Všechno mu připomíná pomstu - aie on se ubírá do Anglie, akďyž
se nejvíc rozpIamení, křikne: ,,Krev, chci myslet jenom na ni!" - ale
,,jde za ostatními", jak praví poznámka, do té Anglie.
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Nepochopitelnost jednání Hamletova v tomto obraze odstraňuje Ples-
kotův režíjní výklad:

Řit at jsem mu už při první probírce, že by tu Hamlet aspoň měl končit
zhroucením, abY byl odnesen. Pleskot pak navrhl, že se rozběhne cestou
zpět, odkud přišel, ale je zadržen.

Teď je to krásné: Hamlet je eskortován do r,yhnanství _ a přesto, že
musí zatím do Anglie, umiňuje si nezapomenout na svůj úkol. Taky při
první příležitosti prchne zpět. odmyslíme_li si onen idylický začátek, že
chodec potká armádu a pohovoří s kapitánem o jejich válečných cílech
(to byly časy!), je tu monolog, jehož vnitřní iogiku zattm uhaduji:

Rozumu se má užívat! Přesto pořád jen mluvím a nejednám, ačkoliv
všechno, co vidím kolem, apeluje právě na můj rozum' že tento čin je
naprosto logický (logičtější než celé Fortinbrasovo tažení, vedené lehko-
myslně a pro maiičkost).

Obraz L6

ofelie blouzní, Laertes bouří ,,hrom do přísah a poslušnosti, zbožnost
a svědomí at vezme čert, toužím jen pomstít otce - stůj co stůj !"

ffie mstitel! Ko''t.ast pro ty, kdo považují Hamleta
za ,,váhavce" proto, že mu svědomí brání takhle krásně se rozběsnit.

Doaranžovali jsme - začaljsem memorovat. To pokojové memorování _ středa
nemůže jít víc o text plus krotké pokojové pocity - které pak nechá člověk 7. ledna 1959
ve zkušebně halasit - a je to duté. Udělali jsme znovu první sekvenci,
1.-5. obraz.Prý ,,rnám čekat, nebo jít do tebe rovnou?" Na co bys čekal'
hraju pokaždé všechno, co umím. NechášJi mě, začnu mít podeziení, že
je to v pořádku. Tak jdi hned po mně! ,,Tak dobře."

A dostávám Co proto takřka po každé zkoušce, kdy jsem ,,po škole"
a pucuje se mi žaludek. Už jsem slyšel ledacos. A dnes - zkoušel jsem sám,
pustil se do mne P]eskot hned z výkopu, a tak vim, že:

V pohybu jsem hranatý, rnáIo královský, samozřejmě spousta gest nanic,
zvlášt' kďyž r;rárn velké ruce.

V hlase jak přidám - nelibozvučný.
A vevnitř: buď se jen trápím (,,trápírn se, trápím" á la Šrámek) nějakým

elegantním žalem, nebo jsem ,,chlapácký" - jedu jak auto se sešlápnutou
brzdou (to je zatatábránice: fyzický pocit napětí, to vím).

Prostě by člověk málem žasl, proč s tím vším má Hamleta htát. Trochu
úzko, trochu smutno.

Začali jsme dělat první monolog. Na židli, u klavíru, na scéně, číst, chrlit,
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