
Realismus Jonesov˘ch, zvûstování smrtelnosti a absurdní hra
o smysl slov

„âím se ãlovûk li‰í od zvífiat? Slovy. Co chrání lidstvo pfied
vyhynutím? Slova. Co nám brání, abychom se pozabíjeli?
Slova. A co se stane, kdyÏ nás jazyk zaãne zrazovat?“ 

Tímto sledem otázek a pádn˘ch, jednoslovn˘ch odpovûdí
pfiedstavila recenzentka ãasopisu Variety Marilyn Stasiová v˘-
chozí premisu nové hry u nás zatím neuvedeného amerického
dramatika Willa Ena Îivot podle Jonesov˘ch (v doslovném
pfiekladu zní titul Realistiãtí Jonesovi), kterou v dubnu 2014
úspû‰nû debutoval na newyorské Broadwayi, v Mekce ame-
rického divadelního prÛmyslu. (Svûtová premiéra se uskuteã-
nila pfiesnû o dva roky dfiíve, 26. dubna 2012 v Yale Repertory
Theater v New Havenu.) Diváck˘ i kritick˘ úspûch byl zãásti
zásluhou mladého, vynalézavého reÏiséra Sama Golda a vprav-
dû hvûzdného obsazení: ve ãtyfiech rolích tohoto komorního
dramatu se objevili Tracy Letts – v âechách znám˘ jako autor
neménû úspû‰n˘ch a kriticky oceÀovan˘ch her Srpen v zemi
IndiánÛ (August, Osage County), kterou v roce 2009 insceno-
valo Stavovské divadlo, a Zabiják Joe (Killer Joe), uvedené
u nás uÏ desetkrát –, dále seriálov˘ „Dexter“ Michael C. Hall
a drÏitelky Oscara a Zlatého glóbu Toni Coletteová a Marisa
Tomeiová. Tato zku‰ená herecká ãtvefiice si podle uznal˘ch
slov zmínûné recenzentky „vychutnala kaÏdou slabiku textu,
jako kdyby to mûla b˘t jejich poslední“. 
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A je rozhodnû co vychutnávat: právû slabiky mnohdy obtíÏ-
nû hledan˘ch slov jsou tím jedin˘m, co drÏí pohromadû jak
strukturu dialogÛ, tak vûdomí kontinuity ÏivotÛ postav, byÈ
prostupované sílícím pocitem, Ïe tento stav nebude trvat
dlouho. 

Na první pohled nic nenasvûdãuje tomu, Ïe by mohlo dojít
k eskalaci silného dramatu, v nûmÏ doslova „pÛjde o Ïivot“:
Bob a Jennifer Jonesovi, manÏelé stfiedního vûku, si v úvodní
scénû zdánlivû vychutnávají poklidn˘ veãer na zahradû svého
malomûstského domu a jejich banální rozhovor je ozvûnou ty-
pické „unavené“ komunikace dlouholet˘ch partnerÛ, vyprázd-
nûné zvykem a ãast˘m opakováním. „Jen mi pfiipadá, Ïe si
nepovídáme,“ postûÏuje si ponûkud nelogicky Jennifer hned
v úvodu. „Tak co dûláme teì? Matiku?“ opáãí ironicky její
manÏel. Na jeho rezignovan˘ souhlas: „Ale no dobfie, poví-
dejme si,“ zareaguje manÏelka neãekanû fatální, existenciální
otázkou: „Z ãeho má‰ nejvût‰í strach?“ Dal‰í vrstvení om‰e-
l˘ch replik, jakoby postrádajících vztah k proÏívané situaci,
dává po chvíli tu‰it to, co zÛstává nevyfiãeno, za hranicí slov,
v hlubinách existenciální úzkosti ze ztráty partnera, fyzick˘ch
sil a vûdomí integrity vlastní osobnosti. Vychází najevo, Ïe Bob
„má problémy se zdravím“, popsané jako „HarrimanÛv-Lea-
veyho syndrom“, jakési nervové degenerativní onemocnûní
hrozící postupn˘m rozpadem intelektuálních schopností
i emocionálního proÏívání. Proto ta zjevná zmatenost a ne-
spojitost jeho replik, proto Jennifefiina tûÏko skr˘vaná úzkost
a nápadná pozornost vûnovaná manÏelov˘m reakcím. 

Enovo drama ov‰em není jen dokumentární, „realistickou“
psychomedicínskou studií vlivu nemoci na rozklad rÛzn˘ch
sloÏek osobnosti; „realismus“ v anglickém názvu má ‰ir‰í
pfiesah a sloÏit˘m, vnitfinû paradoxním zpÛsobem naráÏí na
obecnûj‰í otázky komunikace a jejích limitÛ, tedy na jedno
z ústfiedních témat moderního divadla a moderního umûní
jako takového. Will Eno v Jonesov˘ch rozvinul poetiku sv˘ch
her ze stejného období, pfiedev‰ím Otevfieného domu (The
Open House) a Názvu a skutku (Title and Deed), které mûly
premiéru v letech 2014 a 2012. Jeho star‰í drama Middletown
z roku 2010 podobn˘m zpÛsobem jako Jonesovi reflektovalo
atmosféru amerického malomûsta a dosud nejúspû‰nûj‰í dílo,
monodrama Thom Pain (podle niãeho) (Thom Pain (based on
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nothing)), které se v roce 2004 stalo absolutním vítûzem me-
zinárodního divadelního festivalu v Edinburghu a poté se hrá-
lo v Lond˘nû a cel˘ rok v New Yorku, Willa Ena pfiedstavilo
jako talentovaného autora pfiesn˘ch, rafinovan˘ch monologÛ
o Ïivotû a smrti, zrození a umírání, tedy o „mezních Ïivotních
situacích“ s nepfiíjemnû obecnou platností. Drama se navzdory
své „nedûjovosti“ a filozofickému tónu setkalo s nad‰en˘m pfii-
jetím; recenzent divadelního serveru theatremania.com Dan
Bacalzo ho, pravda, nazval „jednou z nejdivnûj‰ích her, které
jsem kdy vidûl – a Ïe jsem divn˘ch her vidûl dost“, ale záro-
veÀ s uznáním konstatoval: „V závûru si divák moÏná nebude
úplnû jist˘, ãeho to byl vlastnû svûdkem a co to v‰echno mûlo
znamenat. Je Thom Pain meditací na téma zklamání? Nebo
divadelní etudou o marnosti ve‰kerého lidského snaÏení?
MoÏná je obojím. Ale jedno je jisté: tfiebaÏe tato hra není za-
loÏena na niãem, jak tvrdí její podtitul, její nekonvenãní styl
z ní dûlá daleko zajímavûj‰í zku‰enost, neÏ jakou nabízí vût-
‰ina toho, co je dnes na divadle k vidûní.“ 

UÏ v této charakteristice jsou patrné typické prvky drama-
tického stylu Realistick˘ch Jonesov˘ch a Enova rukopisu v˘-
mluvného a pfiesvûdãivého autora, kter˘ dokáÏe pÛsobivû
sladit realismus s jeho zdánliv˘m opakem – s absurditou, pro-
timluvem a neuchopitelností skuteãnosti. O úãinnosti jeho
moderního zpracování tohoto „vûãného problému“ svûdãí
i mezinárodní úspûch hry: drama Thom Pain uÏ bylo insceno-
váno nejen po cel˘ch Spojen˘ch státech, ale i v mnoha dal-
‰ích zemích, mimo jiné v Itálii, Nûmecku, Dánsku, Norsku,
ale také v Brazílii, Mexiku a Izraeli. V roce 2005 se navíc do-
stalo mezi finalisty Pulitzerovy ceny. 

EnÛv zájem o existenciální otázky, smysl pro nadhled a ne-
zamûniteln˘ hlas (charakterizovan˘ vlivn˘m divadelním
kritikem Charlesem Isherwoodem v New York Times jako „agre-
sívnû stylizovan˘, pln˘ nekoneãného soucitu, protkávan˘ v˘-
stfiedním ãern˘m humorem“) prozrazuje i název souboru pûti
krátk˘ch her Ach, lidství a jiné v˘kfiiky (Oh, The Humanity
and Other Exclamations), kter˘ mûl premiéru v roce 2007
v hlavních rolích s Marisou Tomeiovou (úãinkující i v broad-
wayském debutu Jonesov˘ch) a Brianem Hutchinsonem. 

Po tomto souhrnném profilu tedy pfiíli‰ nepfiekvapí, Ïe
Charles Isherwood uÏ v roce 2005 nazval Ena „Samuelem
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Becketttem pro generaci Jona Stewarta“ a jeho styl „stand-up
existencialismem“. Will Eno skuteãnû dÛslednû a vûdomû
rozvíjí kosmopolitní tradici absurdního divadla, reflektujícího
zku‰enost a Ïivotní pocit ãlovûka moderní doby, kter˘ popsal
uÏ v ‰edesát˘ch letech minulého století Martin Esslin ve své
klíãové studii Absurdní divadlo (The Theatre of the Absurd):
„Vûdomím dne‰ního ãlovûka západní civilizace proniká pocit
hluboké bezmoci, vyvolávan˘ konfrontací s nekoneãnou slo-
Ïitostí moderního svûta a neschopností jednotlivce uplatnit
na tuto spletitou a záhadnou ma‰inérii jak˘koliv vliv.“ 

Esslin mezi pfiedstavitele absurdní dramatiky zafiazoval
pfiedev‰ím Samuela Becketta, otce zakladatele moderního di-
vadla, Eugèna Ionesca, Jeana Geneta a Artura Adamova; poz-
dûji k nim pfiipojil je‰tû Harolda Pintera, kter˘ zaãal psát aÏ
koncem padesát˘ch let. Vzhledem k tomu, Ïe Esslinova studie
vy‰la poprvé v roce 1961, nemohl v ní logicky pojednat dal‰í
v˘voj a dozvuky tohoto Ïánru v pozdûj‰ích dekádách. V kaÏ-
dém pfiípadû se domníval, Ïe ve Spojen˘ch státech tento di-
vadelní styl nemá a nemÛÏe mít tradici a vliv srovnateln˘
s Evropou: „Styl absurdity vychází z pocitu hluboké deziluze
ze ztráty povûdomí o smyslu Ïivota a jeho poslání, kter˘ byl
pfiíznaãn˘ pro zemû jako Francie a Velká Británie v letech po
druhé svûtové válce. Ve Spojen˘ch státech se projevuje v˘-
raznû men‰í mûrou.“ 

Historie ov‰em v tomto Esslinovi nedala tak docela za prav-
du: více neÏ ãtyfii desetiletí po napsání knihy, která Ïánr
absurdního divadla definovala, prokázala, Ïe ani severoame-
rické kultufie se pocit existenciální úzkosti, bezmoci a zmaru
nevyh˘bá; v‰eobjímající globalizace a konkrétnû pfiedev‰ím
události jedenáctého záfií 2001 znamenaly váÏn˘ útok na pod-
statu americké identity, odhalily její zranitelnost a nenapra-
vitelnû naru‰ily optimismus a sebejistotu celé severoamerické
civilizace. Tato v˘vojová kfiivka a zku‰enost modernity jako
takové se následnû nezbytnû projevila v umûní, a tedy i v dra-
matu. Sám Esslin uÏ ostatnû v souvislosti s absurdním dra-
matem jmenoval i Ameriãana Edwarda Albeeho, pfiedev‰ím
jeho hry Stalo se v zoo (The Zoo Story) z roku 1958 a pozdûj‰í
Kdo se bojí Virginie Woolfové? (Who’s Afraid of Virginia
Woolf?) z roku 1962, jejíÏ struktura nûkter˘mi prvky, pfiede-
v‰ím rozvrstvením rozpaãitého a napjatého dialogu mezi dva
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partnerské páry, pfiipomíná Enovy Jonesovy. K dal‰ím ame-
rick˘m dramatikÛm, ktefií rozvíjejí vlivy absurdismu a existen-
cialismu, lze pfiifiadit i Sama Sheparda, Thorntona Wildera,
Jacka Gelbera a ze souãasnûj‰ích tfieba Neila LaButeho – je-
hoÏ hra The Mercy Seat (Místo milosti), která mûla premiéru
v prosinci 2002, byla jednou z vÛbec prvních literárních re-
akcí na události jedenáctého záfií 2001. A nebude to jistû ná-
hodou, Ïe právû Becketta, Wildera, Albeeho a Dona DeLilla
Will Eno explicitnû uvádí jako své bezprostfiední vzory a zdro-
je inspirace. 

Z uveden˘ch pfiíkladÛ vypl˘vá, Ïe i pro americké divadlo
nakonec platí Esslinova charakteristika estetiky absurdismu,
pfiestoÏe byla poprvé formulována tak dávno a v jiném kul-
turním kontextu: „Absurdní divadlo je jedním z v˘razÛ ne-
utuchajícího úsilí skuteãn˘ch umûlcÛ na‰í doby prolomit
dosud neprostupnou zeì sebeuspokojení a automatismu a ob-
novit povûdomí o skuteãné podstatû situace ãlovûka konfron-
tovaného s realitou svého údûlu.“ 

Podstatou modernity a absurdního dramatu jako jednoho
z jejích projevÛ je „realismus“ nového druhu: realismus ja-
zyka, pouÏívaného ne automaticky v referenãním smyslu, ale
jako prostfiedek introspektivní intelektuální spekulace – s více
ãi ménû jasn˘m vûdomím jejích hranic, omezení a nebezpeãí.
„Moderní posedlost ovûfiováním faktÛ je pochopitelná, ale ne
vÏdy je moÏné ji uspokojit. Dnes uÏ neexistuje zfieteln˘ rozdíl
mezi tím, co je skuteãné a co je neskuteãné, mezi tím, co je
pravda a co je leÏ. Ne v‰echno je nezbytnû buì pravda, nebo
leÏ: mnohé je pravda a leÏ zároveÀ.“ 

Snad z podobného pocitu spfiádá John, dal‰í z Enov˘ch
„realistick˘ch Jonesov˘ch“, zdánlivû nesmyslnou úvahu: „Li-
di o vûcech buì mluví, nebo nemluví. Je to opravdu fuk, na ty
vûci jednoho dne dojde, vûci se znovu probudûj k Ïivotu...
Nechápete, co fiíkám. Není to va‰e chyba. Po pravdû fieãeno,
slova uÏ mi opravdu nic nefiíkají. Vnímám uÏ jenom tûla
a svûtlo. Prej Ïe jedin˘ jistoty jsou danû a smrt, coÏ, proã ne,
ale pro mû ne, pro mû jsou to tûla a svûtlo. Vûci se objevujou,
vûci mizí, to je v‰ecko.“ 

John a jeho manÏelka Pony jsou „ti druzí“ Jonesovi Enovy
hry; jsou to noví sousedé Boba a Jennifer, ktefií se právû pfii-
stûhovali a v první scénû se pfiicházejí pfiedstavit, znaãnû
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nestandardním a podivnû neobratn˘m zpÛsobem. Shodou
okolností mají oba páry stejné pfiíjmení – v angliãtinû ostatnû
velmi bûÏné –, coÏ dramaticky naznaãuje zdvojování ãi zmno-
Ïování identit a vzájemné zrcadlení podob v‰ech ãtyfi postav.
„Divnost“ a nesmyslnost promluv Johna a Pony zaãne velmi
brzy nápadnû pfiipomínat komunikaci Boba a Jennifer; jednou
z prvních Johnov˘ch „pfiedstavovacích“ frází je napfiíklad
oznámení: „Obãas na nûco zapomenu. Na druh˘ stranû, obãas
si na nûco vzpomenu.“ O chvíli pozdûji nové sousedy roz‰af-
nû uji‰Èuje: „No nic, jsme rádi, Ïe jsme vás poznali. Je to zvlá‰t-
ní. Pfiistûhujou se noví sousedi. Je to jako nejstar‰í povolání na
svûtû... Chci fiíct nejvût‰í pfiíbûh v‰ech dob. Nejstar‰í, totiÏ.“
Jeho manÏelka pfiispûchá s neménû matoucím vysvûtlením, ãi
spí‰e bezradn˘m komentáfiem: „John a slova – to nefie‰te.“ 

Formální „nesmyslnost“ zdánlivû beckettovské komuni-
kace po ãase dostává „logick˘“ základ, ãásteãnû se projasÀuje
a zrcadlení podob a osudÛ postav pokraãuje: ukazuje se, Ïe
John trpí podle v‰eho stejnou chorobou jako Bob. John a Pony
se zdají b˘t ze své situace je‰tû vydû‰enûj‰í a bezradnûj‰í neÏ
Bob s Jennifer – coÏ ov‰em nejsou schopni pfiiznat ani sv˘m
nov˘m znám˘m a „druhÛm v ne‰tûstí“, ani sami sobû. Jejich
reakcí na bazální lidsk˘ strach o Ïivot je zmatek, zkratkovité
jednání a pfiedev‰ím nesouvislá komunikace, která v mono-
lozích i dialozích postrádá vnitfiní strukturu a logickou kohe-
renci a stává se tak jakousi ozvûnou smutnû rozpaãit˘ch
rozhovorÛ Boba a Jennifer. V jedné chvíli mÛÏe vypadat tfieba
takto: „Pony (ãte): ,Tato vûc, a je poctivé naz˘vat ji vûc, je ener-
gická, neuchopitelná a vysoce smrtelná,‘ fiíká doktor Leavey,
kter˘ také hraje amatérsky na cello. Moje sestfienka hrála na
cello. Málem kvÛli tomu odjela do Anglie. – John: V‰echno
je smrteln˘. – Pony: Ne v‰echno je v‰echno. – John: Tak co je
to potom?“ 

Nejistota ohlednû moÏnosti pochopení podstaty skuteã-
nosti se tu promítá jak v individuální a emocionální, tak
v obecnû racionální rovinû a jazyk, kter˘ je základem lidské
identity, se stává poslední nadûjí a útoãi‰tûm, byÈ ponûkud
o‰emetn˘m. Will Eno v jednom z rozhovorÛ pfiiznal, Ïe právû
reflexe tohoto archetypálního pocitu byla jeho zámûrem:
„Chtûl jsem pfiedstavit specifick˘ problém, kter˘ by byl dosta-
teãnû reáln˘ a jasn˘ na to, aby sám o sobû dával smysl. A zá-
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roveÀ jsem chtûl v pfiíbûhu ponechat dost prostoru na to, aby
symbolizoval ve‰keré obtíÏné a zdánlivû nefie‰itelné prob-
lémy, kter˘m musí lidské bytosti tolikrát v Ïivotû ãelit.“ A na
otázku po motivaci a v˘znamu „realismu“ v názvu hry po-
dobnû odpovûdûl: „V Ïivotû se nûkdy setkáváme s témûfi
nepfiedstaviteln˘mi situacemi a reagujeme na nû rÛzn˘m,
mnohdy ‰ílen˘m chováním, které tím ãi oním zpÛsobem od-
ráÏí na‰i osobnost. Také v‰echny postavy hry zakou‰ejí, jaké
to je, a snaÏí se podle sv˘ch sil vyznat v realitû a nûjak v ní ob-
stát.“ Eno pfiipomnûl téÏ anglick˘ idiom „jonesovat“ (tedy po-
uÏití bûÏného anglického pfiíjmení ve formû slovesa), pÛvodnû
pocházející z narkomanského argotu a znamenající neodola-
telnû, skrytû po nûãem touÏit, a vysvûtlil, Ïe v tomto smyslu
lze název hry chápat jako „realistické/reálné tuÏby“. Realita
v tomto kontextu mÛÏe nab˘vat mnoha podob: „Nûkomu
moÏná budou postavy Realistick˘ch Jonesov˘ch pfiipadat ‰í-
lené nebo nepochopitelné, ale já myslím, Ïe se vlastnû chovají
dost realisticky. Sv˘m zpÛsobem je jejich poãínání realistic-
kou reakcí na to velké mystérium, kterému fiíkáme Ïivot.“ 

Obstát v této doslova Ïivotní zkou‰ce bezesporu není nic
snadného a platného, „oficiálního“ vysvûdãení za ni se doãká
jen málokdo; není proto divu, Ïe vyãerpan˘ John si v závûru
hry povzdychne: „Pfiál bych si, aby v jazyce bylo míÀ slov.“ 

Znepokojující téma Enovy hry ov‰em neznamená, Ïe jde
o depresivní dílo, vyvolávající jen úzkost a beznadûj. Jazy-
kové klop˘tání v‰ech ãtyfi Jonesov˘ch je ve v˘sledku chytré,
pfiesvûdãivé, vtipné a úlevnû komické. Charles Isherwood
v New York Times obdivnû prohlásil: „Hlas Willa Ena, kter˘
dokáÏe najít poezii i v obyãejnosti a vykfiesat jiskfiiv˘ humor
i z na‰ich drhnoucích pokusÛ o komunikaci, je jedním z nej-
v˘raznûj‰ích v souãasné americké dramatice. Pí‰e o velk˘ch
tématech – pfiesnû fieãeno o niãem men‰ím, neÏ je Ïivot
a smrt –, jako kdyby ‰lo o nahodilé podivnosti, které si za-
slouÏí sarkastick˘ komentáfi, ale Ïádné nabubfielé moralizo-
vání nebo fale‰né pózy.“

Will Eno je v této své hfie skuteãn˘m mistrem absurdního
dramatického slova, ani ne tak ve smyslu ztráty jeho v˘zna-
mu, jako umûní vystihnout hrozbu ztráty slov jako takov˘ch.
Recenzent Chris Kompanek na serveru theatremania.com
popisuje: „Will Eno vyuÏívá k vyprávûní pfiíbûhu samotné
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struktury jazyka. Jeho postavy ãasto jen obtíÏnû nacházejí
ta správná slova pro sebevyjádfiení a seberealizaci a mnoh-
dy zji‰Èují, Ïe taková slova prostû neexistují.“ Toto zji‰tûní
ov‰em nevede nezbytnû k beznadûji a skepsi; namísto toho vy-
tváfií prostor pro pÛsobivou intelektuální hru se slovy, o slo-
va a o znovunabytí jejich v˘znamÛ. Tato (podle Isherwooda)
„neortodoxní, skeãová komedie s pfiíchutí metafyziky“ dává
tu‰it, Ïe i pfies klidné, váÏné, ale nikoli smutné konstatování
Boba Jonese v závûreãné replice: „Myslím, Ïe nás neãeká nic
dobr˘ho,“ ãtenáfiské a divácké publikum Willa Ena ãekají
v budoucnu dal‰í pozoruhodná pfiekvapení. 

Klára Kolinská 
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