Karel Čapek: Bože, zbav dnešní svět lži
Jiří P. Kříž
Adolf Hitler vstal z mrtvých! Na louce v berlínském parčíku. A má se k světu. Zaznamenal to
nejprve synek maďarského emigranta Timur Vermes (*1967) v bestselleru Už je tady zas! Od
16. března se o té události můžeme v režii Matěje Balcara dovědět víc v Divadle Na Jezerce.
Což o to, Němci se s nacismem vyrovnali důsledně, a poučení dvěma prohranými, strašlivými
válkami, je jejich trvání na mírovém soužití Evropy s ostatním světem určitě usilovnější než
jinde. Když on ale ten strejda, kterého hned angažují do televize, umí promluvit z duše!
Hitler lidstvu!
Jeho sledovanost závratně roste. Brzy potře všelijaké národní vyzyvatele, kterým nejde o rasu,
nýbrž jen o vlastní kariéry. Pak dostane nakládačku od magorů z ulice - vidí v něm
nebezpečného židobolševika, protože se svým IQ tykve nevědí vlastně už vůbec nic, jen se
potřebují vyřvat a vyřádit. Ale Hitler je zkrátka tady!
Vermesovi, a teď i Balcarovi Na Jezerce, se podařilo přesně vystihnout, kdo a co může lidstvo
znovu vést k rozkvětu. Začíná to okřikováním, a hned potom nálepkováním protivníků. Těch
je zpočátku dost. Proto hrrr na zvrhlé umělce a na novinářskou žumpu. Lidem vlastně mluví
z duše. Říká hezky za ně, co si i oni v potu každodenní práce myslí.
Spisovatelé, dramatici, výtvarníci, hudebníci, herci, recenzenti, pisálci jedna verbež jsou. A
taky kdysi emigranti, dneska imigranti. Samý podřadný šmejd. A jen nám ujídají z našeho
krajíce. Co na tom, že jim domovy ničí námi dodávané bomby. Nic jiného si nezaslouží! Co
na tom, že hned v sousední zemi jediná akční muslimská bojůvka byla převlečená Konvička!
Ono z té nové Hitlerovy rozpínavosti, v jeho mistrovství vyjadřovat se s patřičným běsněním
v nejjednodušších heslech, vás při vší směšnosti začne mrazit. A nejenom ze zjištění, že
politika partají je ve 21. století hlavně jedna velká, nekonečná televizní show.
Českým vlastencům
Na Jezerce mají Hitlera jak vyšitého: Ondřeje Kavana. Skoro jako v té hře, ve které se ptají,
kdože Vůdce vlastně hraje? No přece Adolf Hitler! V televizním štábu (Kristýna Hrušínská,
Michal Kern, Miluše Šplechtová, Zdeněk Hruška) by posledně jmenovanému neškodilo ubrat
trochu plynu. Přesnou polohu drží naštěstí Daniela Drtinová ve video-záznamu.
Hitlerovo zázemí jeho příštího lidu zastupuje Stánkař (Martin Sitta), „přesvědčenou“ opozici
novinářka Ute Kesslerová (Tereza Němcová). Pointou inscenace je Modlitba za pravdu Karla
Čapka z Lidových novin 25. září 1938, tedy čtyři dny před Mnichovem. Aha, nevíte, kdo to
byl Čapek? Inu, taky takový Ferdinand Peroutka. Uštvali ho ale ještě před březnem 1939.
Čeští vlastenci.
Divadlo Na Jezerce - Timur Vermes: Už je tady zas! Překlad románu Michaela Škultéty.
Dramatizace pro DNJ a režie Matěj Balcar, scéna Jan Balcar, kostýmy Lucie Halgašová,
produkce Jan Hrušínský. Premiéra 16. března 2017.
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