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Z Chicaga aÏ na Broadway

Úspûch premiérové inscenace hry De‰tivé dny (A Steady
Rain, 2007) amerického dramatika Keithe Huffa v komorním
divadle Chicago Dramatists pﬁi‰el natolik neãekanû a v takovém rozsahu, Ïe zaskoãil i samotného autora. Byl pﬁesvûdãen,
Ïe tím jeho oslniv˘ vstup na divadelní scénu také skonãí. Ani
mu nepﬁi‰lo na mysl, Ïe by se tato sv˘m zpÛsobem minimalistická hra mohla dostat aÏ na Broadway, natoÏ Ïe by její popularita mohla pﬁesáhnout hranice zemû a na‰la si obecenstvo i ve
své mexické, ﬁecké, nûmecké, francouzské, ‰panûlské, maìarské, argentinské, japonské a dnes i ãeské verzi. Navzdory poãáteãním pochybám se dnes Huff stává nepﬁeslechnuteln˘m
hlasem své divadelní generace, av‰ak o tento úspûch musel
dlouho bojovat.
Keith Huff se narodil v Chicagu, av‰ak na poãátku sedmdesát˘ch let je‰tû jako dítû pﬁesídlil s rodiãi do Wisconsinu a do
rodného mûsta, se kter˘m je dnes neodmyslitelnû spjat jeho
profesní i osobní Ïivot, se vrátil aÏ v rané dospûlosti, kdyÏ nastoupil na Chicagskou univerzitu ke studiu anglistiky a práv.
Bûhem sv˘ch studentsk˘ch let si pﬁivydûlával jako uvadûã
v divadle Steppenwolf, kde se hned zpoãátku setkal s hrou
Lanforda Wilsona Balzám z Gileádu (Balm in Gilead, 1965).
Pﬁedstavení reÏírované Johnem Malkovichem ho i po nûkolikerém zhlédnutí pokaÏdé natolik emocionálnû zasáhlo, Ïe
okamÏitû s jistotou vûdûl, Ïe se sám chce divadlu vûnovat
také. „Je zvlá‰tní, Ïe na mû zapÛsobila ani ne tak hra samotná,
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jako spí‰e jak˘si pocit lidské sounáleÏitosti, skoro aÏ duchovního spojení, jaké Ïivé pﬁedstavení v divácích vyvolává. Zní
to sice jako pﬁí‰erné kli‰é, ale nûco takového u filmu nenajdete,“ vzpomíná. Ve snaze svÛj sen uskuteãnit zaãal studovat
divadelní vûdu na Iowské univerzitû, odkud si odnesl magistersk˘ titul, a souãasnû se stal ãlenem divadelní spoleãnosti
Chicago Dramatists, usilující o profesní rozvoj zaãínajících
autorÛ.
Zde se jiÏ od konce osmdesát˘ch let minulého století neúspû‰nû pokou‰el zaujmout sv˘mi divadelními hrami diváky
i kritiky. „Moje první pokusy na divadle nestály za nic,“ tvrdí
po letech, „nenechal jsem se ale odradit. Na to, abych se v‰ím
seknul, jsem moc velk˘ paliãák. Nebo pitomec.“ V tûÏké konkurenci se tak musel smíﬁit s nejedním zklamáním. Snad právû v dÛsledku profesní frustrace si dnes uÏ nedokáÏe vybavit
název své první hry. Z nûkolika následujících, jimiÏ v‰ak na
sebe pﬁíli‰ neupozornil, jmenujme napﬁíklad bizarní, ale
ambiciózní drama Leon a Joey (Leon and Joey, 1995). Hlavní
postava tohoto pﬁíbûhu, Joey, zam˘‰lí vzápûtí poté, co svému
mentálnû postiÏenému bratrovi Leonovi obstará peãovatele,
spáchat sebevraÏdu. Od tohoto úmyslu jej odradí aÏ seznámení s Ginou, vûãnou optimistkou, jíÏ nevzal radost ze Ïivota
ani fakt, Ïe po brutálním útoku násilníka zÛstala zohavená.
Huff v této hﬁe propojuje prvky fra‰ky, absurdního dramatu,
magického realismu a ãerné komedie. Na rozdíl od sv˘ch pozdûj‰ích dûl, a to vãetnû De‰tiv˘ch dnÛ, zde v‰ak je‰tû nepracuje se Ïánrov˘mi oãekáváními a nepokou‰í se je nijak
pﬁevracet.
JelikoÏ by Huff jako neznám˘ autor pouh˘m psaním her
nemohl uÏivit sebe a pozdûji ani svou rodinu, byla pro nûj
dlouho práce pro divadlo jenom vedlej‰ím zamûstnáním.
U zaãínajících dramatikÛ to není nic neobvyklého. Úspûch se
bohuÏel ãasto neodvíjí od literárních ãi dramatick˘ch kvalit
dûl, ale mûﬁí se témûﬁ v˘hradnû poãtem prodan˘ch lístkÛ –
v pﬁípadû Chicago Dramatists jde navíc o lístky do nevelkého
sálu s maximální kapacitou pûtasedmdesát míst. Dokud autoﬁi
nezaãnou podobné sály vyprodávat, nevydûlají si psaním
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skoro nic. Vût‰ina z nich proto pﬁes den chodí do práce a divadlu se vûnují po veãerech. Ani Keith Huff tedy nebyl v˘jimkou: více neÏ dvacet let pracoval pro Americkou akademii
ortopedick˘ch chirurgÛ coby ‰éfredaktor jejich ãasopisu a pozdûji internetov˘ch stránek. Kromû této práce na pln˘ úvazek
a psaní dramat se neúspû‰nû pokou‰el prosadit i jako herec
a do ‰uplíku rovnûÏ napsal nûkolik románÛ, v‰echny údajnû
v ich-formû – díky nim si pr˘ uvûdomil, Ïe kdyÏ uÏ se mu podaﬁí nûjakou postavu rozmluvit, ustoupí radûji jako autor
do pozadí a nechá ji jako na divadle dovyprávût její pﬁíbûh.
Aãkoliv ani jeden z tûchto románÛ dosud nevydal, v roce 2009
zdramatizoval svÛj ‰estisetpadesátistránkov˘ titul Ptáãe a pan
Banks do podoby pûta‰edesátistránkové stejnojmenné hry.
„KaÏd˘ autor podle mû vyniká v nûãem jiném,“ tvrdí v této
souvislosti. „Tﬁeba Vladimir Nabokov napsal i nûkolik her, ale
ty nikdy Ïádn˘ úspûch nezaznamenaly. Myslím, Ïe i James
Joyce jich pár napsal, ale kdo o nich kdy sly‰el?“
Prav˘ zlom v Huffovû kariéﬁe tak pﬁi‰el skuteãnû aÏ s De‰tiv˘mi dny. Ty byly poprvé uvedeny roku 2006 bûhem letní
sezóny divadla New York Stage and Film, tehdy je‰tû v rámci
dramatického workshopu – v tomto stadiu se divadelní hry
sice jiÏ hrají pﬁed publikem, ale dají se je‰tû povaÏovat za rozpracované; na pﬁedstavení nejsou zváni kritici, herci mohou
stále zdokonalovat své v˘kony a autoﬁi texty podle ohlasÛ divákÛ dodateãnû upravovat. Proã New York, kdyÏ byl Huff tak
úzce spjat s Chicagem? „Mûsto, které nikdy nespí“, je nejen
divadelním centrem USA, ale pro Huffa bylo i jedinou volbou
a v˘chodiskem z nouze. PÛvodnû doufal, Ïe hru zaﬁadí do
svého repertoáru nûkteré z chicagsk˘ch divadel, nikdo v‰ak
o ni neprojevil zájem. V rozhovoru s Markem Bazerem autor
popisuje, jak mu po‰tou pﬁicházely zamítavé dopisy, vût‰inou
zaãínající slovy: „Tato a tato stránka hry se nám skuteãnû
velmi líbí, ale…“ Nejvût‰í problém pr˘ spoãíval v tom, Ïe producenti ve hﬁe nevidûli komerãní potenciál. „Jen tam spolu
celou dobu klábosí dva chlapi. Kdo na to pÛjde?“
Newyorské pﬁedstavení v‰ak u divákÛ zaznamenalo obrovsk˘ ohlas a umoÏnilo Huffovi pﬁenést hru o rok pozdûji zpût
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do Chicaga a inscenovat ji v pÛvodní reÏii a se stejn˘m obsazením na prknech domovského divadla Chicago Dramatists.
Lístky na v‰echna pﬁedstavení z celého ‰estit˘denního cyklu
se beznadûjnû vyprodaly, kritika si De‰tivé dny doslova zamilovala a sám Huff nabyl pﬁesvûdãení, Ïe tímto úspûchem
dosáhl vrcholu. Zm˘lil se. PrestiÏní cenou Tony odmûnûn˘
scénograf Richard Hooper, s nímÏ Huff spolupracoval v New
Yorku, náhodou potkal na Manhattanu divadelního producenta Raye Gasparda právû ve chvíli, kdy mûl u sebe text De‰tiv˘ch dnÛ. Hooper mûl zájem pﬁevést hru na filmové plátno,
ale uvûdomil si, Ïe se mu právû naskytla skvûlá pﬁíleÏitost
vyuÏít ãerstvého úspûchu. Proto Gaspardovi hru s doporuãením jednodu‰e pﬁedal. Gaspard byl z De‰tiv˘ch dnÛ nad‰en˘ a okamÏitû k nim zakoupil práva.
Huff se následnû s producenty dohodl, Ïe prodlouÏí De‰tiv˘m dnÛm pobyt v Chicagu – inscenace se v únoru roku 2008
pﬁesunula na vût‰í scénu divadla Royal George. Pﬁedstavení
znovu uchvátilo diváky i kritiku a dokonce získalo Cenu
Josepha Jeffersona za nejlep‰í novou hru a nejlep‰í produkci,
jeden z hercÛ (Randy Steinmeyer) pak za nejlep‰í muÏsk˘
v˘kon v hlavní roli. Pﬁes v‰echna ocenûní se v‰ak producenti
nepﬁestali poohlíÏet po dal‰ích moÏnostech, jak pﬁedstavit
dílo ‰ir‰í veﬁejnosti.
Ideální pﬁíleÏitost se jim naskytla aÏ díky Barbaﬁe Broccoliové, pro kterou Huff v té dobû psal jiÏ tﬁetí verzi filmového
scénáﬁe k De‰tiv˘m dnÛm. Broccoliová, dnes známá pﬁedev‰ím coby producentka filmÛ s agentem 007, ukázala text hry
svému spoleãníkovi Fredericku Zollovi, kter˘ ji druh˘ den pﬁedal Danielu Craigovi. S Craigem – a pozdûji s Hughem Jackmanem – se hra na podzim roku 2009 pﬁesunula na Broadway.
Pﬁeobsazení ústﬁední dvojice bylo logick˘m krokem. PÛvodní
herci v rolích Dennyho a Joyeho se sice osvûdãili, ale pﬁedstavení by v prestiÏním centru amerického divadelního Ïivota
nepﬁilákalo zdaleka tolik divákÛ.
Craig s Jackmanem davy do divadla skuteãnû pﬁitáhli a z De‰tiv˘ch dnÛ se stal hit. Tracy Letts, americk˘ dramatik pÛvodem rovnûÏ z Chicaga, se dokonce musel pot˘kat s neãekan˘m
56

HUFF_ZLOM.QXD:Sestava 1

2/26/14

2:27 PM

Stránka 57

problémem. V dobû, kdy se hrály De‰tivé dny, mu totiÏ v sousedním divadle uvádûli inscenaci Skvûl˘ch koblih (Superior
Donuts, 2008), jejichÏ druhé dûjství bylo den co den naru‰ováno halasem venkovního davu pﬁíznivcÛ Craiga s Jackmanem,
ãekajících na autogram sv˘ch oblíben˘ch hvûzd. S nov˘m
obsazením a rapidnû narÛstajícím poãtem divákÛ se v‰ak také
zaãaly objevovat první negativní ohlasy. Aãkoliv kupﬁíkladu
ãasopis Time zaﬁadil De‰tivé dny do svého seznamu nejlep‰ích divadelních her roku 2009, nûkteﬁí recenzenti se nemohli
pﬁenést pﬁes údajnû nedokonal˘ chicagsk˘ pﬁízvuk obou hercÛ, zatímco jiní hﬁe vyt˘kali aÏ pﬁíli‰ ãasté uÏívání Ïánrov˘ch
kli‰é. Huff se ke kritice postavil dosti pragmaticky: „Zámûrem
kaÏdé inscenace, obzvlá‰tû pak na Broadwayi, je prodat v‰echny lístky, a my je udali do posledního.“
Po tomto úspûchu zaãal b˘t o nadûjného dramatika zájem
a jedna lukrativní nabídka stﬁídala druhou. Mohl si tak po
letech dovolit podat v˘povûì u Americké akademie ortopedick˘ch chirurgÛ a nakrátko se i s rodinou pﬁestûhoval za
prací do Los Angeles, kde na poãátku roku 2010 nastoupil na
pozici koproducenta a scénáristy v tvÛrãím t˘mu stojícím za
úspûchem seriálu Mad Men (Mad Men, 2007–). Tato spolupráce vydrÏela sice pouze nûkolik mûsícÛ, ale otevﬁela
mu cestu k pozdûj‰ím nabídkám. Ty v‰ak uÏ pﬁijímal opût
z Chicaga. V dílech Keithe Huffa má toto mûsto jakoÏto nejãastûj‰í místo dûje nezastupitelnou roli – jako chicagsk˘ rodák, dÛvûrnû obeznámen˘ s jeho historií a chodem, dokáÏe
sv˘m pﬁíbûhÛm vtisknout vysokou míru autentiãnosti, místním dialektem poãínaje a lokálními popkulturními naráÏkami
konãe.
Odchod z centra americké kinematografie se na Huffovû
kariéﬁe nijak negativnû neprojevil, ba právû naopak. JiÏ v roce 2011 se podílel na pﬁípravû hned tﬁí seriálÛ. Prvním z nich
je dosud neuveden˘ projekt stanice HBO nazvan˘ Bratﬁi Buczakov‰tí (The Brothers Buczakowski), v nûmÏ se Huff nechává
v pﬁíbûhu tﬁí bratrÛ, usilujících o pﬁevzetí otcova stavebního
podniku, volnû inspirovat Dostojevského Bratry Karamazov˘mi. Druh˘ projekt, pojmenovan˘ DÛvod bojovat (Why
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We Fight) a vznikl˘ ve spolupráci se Stevenem Spielbergem,
také bohuÏel dodnes neodvysílan˘, údajnû pojednává o experimentu z roku 2009, pﬁi nûmÏ se americká vláda pokusila
sníÏit „úmrtnost“ chicagsk˘ch ‰kolákÛ tím, Ïe kaÏdému byl
pﬁidûlen poradce, kter˘ mu byl cel˘ den k dispozici a pomáhal mu ﬁe‰it problémy ve ‰kole i osobním Ïivotû. Tﬁetí jeho
dílo, politické drama DÛm z karet (House of Cards, 2013–)
odehrávající se ve Washingtonu, s Kevinem Spaceym v hlavní
roli, jiÏ na obrazovkách uvedeno bylo. Krátce po premiéﬁe
(únor 2013) na sebe navíc upozornilo, kdyÏ se na populárních
stránkách IMDb (Internetová filmová databáze) stalo divácky
nejlépe hodnocen˘m seriálem v‰ech dob. Kromû práce pro
televizi se Huff vûnuje také psaní filmov˘ch scénáﬁÛ, av‰ak
napﬁíklad o jeho celoveãerní pﬁíbûh chicagského sériového
vraha, rozvíjející jeden z motivÛ De‰tiv˘ch dnÛ, zatím Ïádné
hollywoodské studio zájem neprojevilo.
I pﬁes své aktivity v televizi a u filmu v‰ak Keith Huff nadále zÛstává znám˘ pﬁedev‰ím jako autor divadelních her.
Sv˘m stylem b˘vá ãasto pﬁirovnáván k jinému chicagskému
dramatikovi, Davidu Mametovi, u nás oblíbenému pﬁedev‰ím
díky hrám Glengarry Glen Ross (Glengarry Glen Ross, 1984)
ãi Sexuální perverze v Chicagu (Sexual Perversity in Chicago, 1974). Ray Gaspard se o Huffovi vyjádﬁil následovnû: „Mám
dojem, Ïe Keith je takovou lep‰í verzí Mameta. U Mameta
mívám ãasto pocit, jako by lidi, o kter˘ch pí‰e, snad ani nemûl
rád. Zato Keith umí s kaÏdou svou postavou, aÈ uÏ je jakákoliv,
navázat lidsk˘ kontakt.“ Aãkoliv jsou si ale oba autoﬁi v lecãems podobní, nejsou takováto srovnání obecnû vzato pﬁíli‰
namístû.
V tvorbû obou dramatikÛ je pﬁedev‰ím nutno vyzdvihnout
rozdíl v zacházení s divadelními Ïánry a kli‰é. Zatímco David
Mamet pravidel ÏánrÛ vyuÏívá, jak o tom svûdãí napﬁíklad
jeho hra Romance (Romance, 2005), jeÏ je ve své podstatû ãistou fra‰kou, ãi jiÏ zmínûné klasické vztahové drama Sexuální
perverze v Chicagu, a postavám ãi situacím, které by snad
mohly hraniãit s kli‰é, se pﬁi psaní snaÏí vyh˘bat, Keith Huff
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Ïánrová pravidla naopak rád podr˘vá, samotné Ïánry ãasto ve
snaze udrÏet obecenstvo v napûtí libovolnû kombinuje a kli‰ovit˘m situacím se nikterak nebrání. Ve sv˘ch hrách s nimi
naopak bûÏnû pracuje a k pﬁekvapení divákÛ je pﬁekrucuje
a pﬁevrací. Právû De‰tivé dny jsou variací na známé paradigma
hodného a zlého policisty, které bylo pﬁedev‰ím v seriálech
a filmech vyuÏíváno tak ãasto, aÏ nabylo charakteru kli‰é: jenÏe
neÏ aby obû své hlavní postavy vykreslil podle jeho pravidel
ãernobíle, Huff v De‰tiv˘ch dnech celou situaci relativizuje
a pﬁeklápí.
Mametovy hry nepracují v takové míﬁe ani s násilím, aÈ uÏ
otevﬁen˘m, ãi naznaãen˘m. Je sice pravda, Ïe napﬁíklad závûreãné zbití vysoko‰kolské studentky profesorem v Mametovû
Oleannû (Oleanna, 1992) je ãinem nezmûrné agresivity, i tato
dramatická scéna v‰ak ponûkud bledne v porovnání s Huffov˘m kanibalismem a zastﬁelen˘m podezﬁel˘m v De‰tiv˘ch
dnech nebo zohavenou Ginou v Leonovi a Joeym. Zatímco
u Davida Mameta je pﬁípadn˘ motiv násilí souãástí psychologického prokreslení postav a uzavírá dramatick˘ oblouk
jeho her, pro Huffa jde ãasto o nástroj groteskního pobavení
publika.
De‰tivé dny – aÈ uÏ si to jejich autor uvûdomuje, ãi nikoliv –
mají v‰ak s dílem jeho chicagského kolegy pﬁece jen mnoho
spoleãného. (Nutno v‰ak ihned dodat, Ïe v kontextu Huffovy
tvorby zaujímají zcela jedineãné místo a Ïe motivy v nich
rozpracovávané se v takové míﬁe v Ïádném z jeho dal‰ích textÛ jiÏ neobjevují.) Mametovy divadelní hry jsou zalidnûny
témûﬁ v˘hradnû muÏsk˘mi postavami, jejichÏ maskulinitu
a vzájemné vztahy – moÏnost ãi nemoÏnost existence pﬁátelství na stranû jedné a hádky, souboje a rozepﬁe na stranû druhé – zkoumá dramatik se zaujetím sociologa. Pokud se v jeho
díle vyskytne Ïenská postava, ve vût‰inû pﬁípadÛ je to pouze
proto, aby naru‰ila zavedené stereotypy Ïivota muÏské komunity ãi se nûjak˘m zpÛsobem jejich maskulinitû vzepﬁela. Také
Keith Huff zobrazuje v De‰tiv˘ch dnech fungování muÏského
svûta, zamûﬁuje se ov‰em v˘hradnû na vztahy mezi muÏi,
v tomto pﬁípadû mezi dvûma celoÏivotními pﬁáteli. Postava
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Dennyho manÏelky Connie by se dala interpretovat jako klín
vraÏen˘ mezi oba hrdiny, jenÏ je v kombinaci s ostatními
neblah˘mi okolnostmi nakonec rozdûlí.
Dal‰ím z poznávacích znakÛ Mametovy tvorby je vysoká
koncentrace vulgarismÛ. MuÏské postavy se v dílech tohoto
dramatika snaÏí pomocí agresivního jazyka vydob˘t ãi udrÏet
své postavení ve spoleãnosti dal‰ích muÏÛ. Ani v De‰tiv˘ch
dnech postava Joeyho a pﬁedev‰ím Dennyho hrubou mluvou,
motivovanou stejn˘m úãelem, ne‰etﬁí. V ostatních sv˘ch dílech Huff ov‰em s vulgarismy pﬁíli‰ nepracuje – zasazení dûje
této hry do testosteronem nabitého policejného prostﬁedí si
ale jisté zmûny pﬁi v˘bûru lexika nepochybnû Ïádalo.
Pomineme-li v‰ak spojitosti s Davidem Mametem, sám
Keith Huff se jako o svém divadelním vzoru zmiÀuje pﬁedev‰ím
o Edwardu Albeem, u nás známém kupﬁíkladu bﬁitk˘mi dialogy ve hrách Kdo se bojí Virginie Woolfové (Who's Afraid of
Virginia Woolf, 1962) ãi Koza aneb Kdo je Sylvie? (The Goat,
or Who Is Sylvia?, 2002). Snad nejvût‰í vliv na jeho tvorbu ale
mûl jiÏ jmenovan˘ Vladimir Nabokov, jehoÏ Huff obdivuje pro
nenapodobitelnou schopnost nechat své románové hrdiny
vyprávût pﬁíbûhy zpÛsobem, kter˘ ãtenáﬁi umoÏÀuje zdánlivû
nevûdomky poodhalovat jejich psychologii. Napﬁíklad o Nabokovovû románu Bled˘ oheÀ ﬁíká: „Mnohovrstevnatost toho
úchvatného pﬁíbûhu je obdivuhodná. Rád bych ve sv˘ch
hrách docílil podobného efektu.“
Pﬁedstavme si nyní Huffovy hry uvedené po roce 2006,
tj. po prvním v˘znamnûj‰ím úspûchu De‰tiv˘ch dnÛ v newyorském workshopu, trochu blíÏe. PﬁibliÏnû ve stejné dobû,
kdy sklízel ovace za De‰tivé dny, uvedl Huff v New Yorku na
malé scénû neziskového divadla Stageworks/Hudson hru Vtipy
pod psa (Dog Stories, 2006), jejíÏ anglick˘ název odkazuje na
v˘raz „shaggy dog story“, tedy mimoﬁádnû dlouh˘ vtip se
slabou ãi dokonce absentující pointou. V této pikareskní hﬁe
sledujeme cestu mlãenlivého vdovce Iry a jeho vûrného psa
Sebastiana (ztvárnûného lidsk˘m hercem na v‰ech ãtyﬁech)
od hrobu Irovy manÏelky aÏ na kalifornskou pláÏ, bûhem níÏ
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se oba protagonisté musí v krátk˘ch, na sebe navazujících
epizodách vypoﬁádat s kaÏdodenními nástrahami v podobû
letadel, vlakÛ, autobusÛ, taxíkÛ a nejrÛznûj‰ích podivínÛ.
Aãkoliv kritici v‰eobecnû aplaudovali hereck˘m v˘konÛm
obou hlavních pﬁedstavitelÛ, nûkteﬁí se nemohli ubránit dojmu,
Ïe nekoneãná plejáda narcistních excentrikÛ ve vedlej‰ích
rolích spl˘vá v únavnou teatrální smûsici.
Huffova následující hra, ·edé mûsto (Gray City, 2007), se
pokou‰í nalézt odpovûì na otázku, zda je moÏné milovat, je-li
láska postavena proti rozumu. Hlavními postavami tohoto
pﬁíbûhu, odehrávajícího se v Chicagu osmdesát˘ch let minulého století, jsou dva studenti místní univerzity, Mickey
a Katie. V první scénû sledujeme jejich nepﬁíli‰ vydaﬁenou
první schÛzku v baru, bûhem níÏ sice oba mladí lidé v naráÏkách na ekonoma Miltona Friedmana ãi hinduistickou mytologii ubezpeãují jeden druhého o svém intelektu, neodejdou
z ní v‰ak spoleãnû. Mickey se z podniku sám záhy odporouãí,
protoÏe nechce riskovat, Ïe by se mu kvÛli vztahu s Katie
sníÏil prÛmûr známek a on tak pﬁi‰el o prospûchové stipendium. Av‰ak poté, co je Katie na cestû z této schÛzky znásilnûna, suÏují Mickeyho silné v˘ãitky svûdomí, a proto se rozhodne
ji nav‰tívit. Teprve tehdy si k sobû tento pár najde cestu a zapoãne svÛj roãní dramatick˘ vztah, pln˘ ‰okujících osobních
odhalení. Název této hry má hned ãtver˘ v˘znam: odkazuje
nejen pﬁímo na pﬁezdívku kampusu chicagské univerzity a nepﬁímo na ‰edou hmotu mozkovou, ale také na zmûnu ve zpÛsobu my‰lení, jíÏ jsou podle Huffa studenti vysok˘ch ‰kol
vystaveni. âtvrtou v˘znamovou rovinou titulu této hry je nazírání svûta v odstínech ‰edi.
Nûkolik mûsícÛ pﬁed premiérou De‰tiv˘ch dnÛ na Broadwayi bylo v losangeleském Road Theatre inscenováno v˘‰e zmínûné dílo Ptáãe a pan Banks (The Bird and Mr. Banks, 2009).
V této ãerné komedii s prvky absurdního dramatu jsme v úvodu seznámeni s tûhotnou sekretáﬁkou Annie a se zpoãátku
nevinnû pÛsobícím úãetním panem Banksem, v jehoÏ postavû
se snoubí zábavná absurdita s uvûﬁitelnou lidskostí. Aãkoliv
pan Banks v prÛbûhu hry brutálním zpÛsobem zavraÏdí tﬁi
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lidi a sekretáﬁku následnû pod pohrÛÏkou, Ïe z ní v oãích
policie udûlá svého komplice, v podstatû unese, daﬁí se mu
díky cynické v˘ﬁeãnosti, gejzírÛm slovního humoru a ve‰keré péãi, kterou vûnuje náhodnû nalezenému ptáãeti, udrÏet
diváky po celou dobu na své stranû. I pﬁes nepopiratelnou
paralelu s ptáãetem v názvu hraje Annie v tomto dramatu druhé housle.
Huffovo pﬁedposlední uvedené drama Pronásledováni
‰tûstím (Pursued by Happiness, 2011) si klade podobnou otázku jako ·edé mûsto: dokáÏe se láska pﬁenést pﬁes osobní minulost? Hra zaãíná suchopárn˘m setkáním obou hlavních
postav, asociálního biochemika Franka a jeho rezervované
kolegynû Julie, kteﬁí v sobû i pﬁes poãáteãní zdrÏenlivost najdou zalíbení. Pﬁekvapiv˘ zvrat, kdy Frank Julii hned na první
schÛzce poÏádá o ruku, je ihned následován Juliinou podmínkou, Ïe spolu pojedou nav‰tívit jeho i její rodiãe. Huff staví
otﬁepané kli‰é náv‰tûvy rodiãÛ pﬁed svatbou do odli‰ného
svûtla – kromû bleskurychlého zasnoubení stojí také za zmínku, Ïe obûma postavám je jiÏ pﬁes ãtyﬁicet, nedá se tedy hovoﬁit o rozhodnutí z mladické nerozváÏnosti – a zároveÀ
vyuÏívá aÏ grotesknû odpudiv˘ch figur otcÛ a matek obou
hlavních pﬁedstavitelÛ a také v‰ech traumat a tragédií z minulosti, jeÏ pﬁi jejich náv‰tûvách vyplují na povrch, jako
prostﬁedku k zdÛraznûní odpovûdi na otázku poloÏenou na
poãátku. Aãkoliv je obraz rodiny v této hﬁe podán v nejãernûj‰ích barvách, Huff pﬁedev‰ím upozorÀuje na fakt, Ïe ãlovûk
nemusí b˘t zajatcem vlastní minulosti a Ïe láska se dokáÏe
pﬁenést i pﬁes v‰echny dﬁíve napáchané ‰kody. Kromû bizarního dûje a podivn˘ch postav vyniká hra Pronásledováni
‰tûstím pﬁedev‰ím Huffov˘m umûním podávat nepﬁíjemné aÏ
trapné situace komicky.
V ãervnu 2013 uvedl Huff v chicagském Lookingglass
Theatre své zatím poslední drama, nazvané Velké jezero, velké mûsto (Big Lake, Big City, 2013). Tato hra v pﬁíbûhu místních policistÛ, koronerÛ, ale i televizních hvûzdiãek a jin˘ch
pochybn˘ch existencí poskytuje divákÛm satirick˘ pohled na
Chicago v celé jeho „prohnilé kráse“.
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Za námût k tomuto dramatu vdûãí Huff manÏelství s Georgette Hieberovou, jejíÏ otec pracoval cel˘ Ïivot jako policista
v Chicagu. „I ‰vagr se vypracoval na detektiva,“ vysvûtluje
autor. „Oba mi vyprávûli spousty historek o nejrÛznûj‰ích
etick˘ch dilematech, s nimiÏ se musejí kaÏd˘ den v práci vypoﬁádávat.“ Právû tato vyprávûní se stala podkladem nejen
pro De‰tivé dny, ale také pro Huffova pozdûj‰í dvû díla – Vyprávûní o noci (Tell Us of the Night, 2009) a Detektivovu Ïenu
(The Detective's Wife, 2011) –, které dohromady vytváﬁejí
Huffovu tzv. „chicagskou policejní trilogii“. „Aãkoliv na sebe
ty hry nijak pﬁímo nenavazují,“ vysvûtluje autor, „alespoÀ
v mé mysli se odehrávají na jedné a téÏe policejní stanici.“
Místo dûje v‰ak není jedin˘m ãlánkem spojujícím tyto texty,
jelikoÏ celou trilogii zároveÀ prostupuje Huffova práce s kli‰é
a Ïánrov˘mi pravidly. Zatímco v De‰tiv˘ch dnech si Huff
pohrává s pravidly nesãetného mnoÏství pﬁíbûhÛ z policejní
praxe, „v Detektivovû Ïenû se zamûﬁuji na detektivky a v Pﬁíbûzích o noci pro zmûnu na seriály, které do detailu zachycují postup policejního vy‰etﬁování,“ poodhaluje sám dramatik.
Pﬁíbûhy vyprávûné v rodinû nebyly jedin˘m Huffov˘m
inspiraãním zdrojem. Postava kanibalistického vraha na‰la
svÛj pﬁedobraz ve skuteãném americkém sériovém vrahovi
Jeffreym Dahmerovi, kter˘ mezi lety 1978 a 1991 zavraÏdil
sedmnáct muÏÛ a chlapcÛ. Nápad vyuÏít tento motiv ve hﬁe
dostal Huff po pﬁeãtení novinového ãlánku v newyorsk˘ch
Timesech, pojednávajícího o hádce tﬁí policistÛ ze státu Milwaukee, kteﬁí byli pﬁivoláni ke ãtrnáctiletému chlapci laoské
národnosti. „KdyÏ ho na‰li, byl nah˘ a zdrogovan˘,“ popisuje
Huff, „a pﬁesto ho pak vrátili do opatrovnictví Dahmerovi,
kter˘ ho brzy nato zabil. Vydat mu ho byla stra‰ná chyba.
Mû na tom ale zaujalo, Ïe ti policisté u soudu museli bojovat
o svá místa dávno pﬁed tím, neÏ se ve vazbû octl sám Dahmer.
Jasnû se tím ukazovalo, Ïe aãkoliv veﬁejnost hledala nûkoho,
kdo by se ze zloãinÛ zodpovídal, na konkrétní identitû obÏalovaného lidem uÏ tolik nezáleÏelo. Tento element nespravedlnosti mû velmi pﬁitahoval, a chtûl jsem ho proto prozkoumat
zblízka.“
63

HUFF_ZLOM.QXD:Sestava 1

2/26/14

2:27 PM

Stránka 64

Je zajímavé, Ïe uvést De‰tivé dny ve formû divadelního
pﬁedstavení Huff pÛvodnû vÛbec nezam˘‰lel. Na samém poãátku ‰lo o filmov˘ scénáﬁ, kter˘ v‰ak autor po dokonãení nechal
dlouho leÏet ladem. Po ãase se k látce vrátil, ale tentokrát jiÏ
s úmyslem pﬁepracovat ji do podoby dramatu, které by se i pﬁes
limitovan˘ rozpoãet Chicago Dramatists dokázalo vyrovnat produkci vût‰ích scén, jako napﬁíklad jiÏ zmiÀovanému
Steppenwolf Theatre. âásteãnû i z tohoto pragmatického dÛvodu se hra navrací k síle prostého vyprávûní, v ãemÏ si v podstatû vystaãí se dvûma herci a hrstkou rekvizit.
Jak jsme se jiÏ zmínili, pro Keitha Huffa je typická práce se
Ïánrov˘mi kli‰é. Ta zde není pouhou pﬁidanou hodnotou,
n˘brÏ je pﬁímo zakomponována do samotné struktury hry: formuje charaktery hlavních postav a uvádí do chodu zápletku.
Do pﬁíbûhu De‰tiv˘ch dnÛ jsme tak uvedeni dÛvûrnû znám˘m stereotypem – postavami hodného a zlého policisty –,
jeÏ se v‰ak Huffovi od prvních momentÛ hry daﬁí pﬁevracet.
O pﬁátelském, byÈ introvertním Joeym se záhy dovídáme,
Ïe nejen bojuje s alkoholismem, ale zároveÀ skrytû touÏí po
kamarádovû manÏelce; agresivní a neurvalá postava rasisty
a záletníka Dennyho je relativizována jeho upﬁímnou snahou
o bezpeãí rodiny i starostí o pﬁítele. „Ta hra je zajímavá tím,“
vysvûtluje autor, „Ïe si v momentû, kdy vyjdete z divadla, nebudete jistí, kdo mûl vlastnû b˘t tím hodn˘m a kdo tím zl˘m
poldou. Ukazuje se, Ïe kdyÏ lidem vyprávíte pﬁíbûh v nûjakém
jim dobﬁe známém Ïánru, je mnohem snaz‰í pohrávat si s jejich pﬁedsudky.“ Huff tedy toto v˘chozí paradigma nejen
problematizuje, ale v prÛbûhu hry rovnûÏ pﬁeklápí. Jistû stojí
za pov‰imnutí, Ïe zatímco v úvodu hry je Denny ve vztahu
obou pﬁátel jasnû dominantní, v jejím závûru se role obracejí.
Sluãování ãi v˘mûna identit se tak stává jedním z hlavních
motivÛ hry.
Vyjma práce s kli‰é a minimalistického pojetí v‰ak De‰tivé
dny pﬁedev‰ím vynikají – a to i v kontextu Huffovy tvorby –
autorov˘m pojednáním tématu maskulinity. Ta je sama o sobû
jedním z mnoha témat, jimÏ se sociologové zaãali vûnovat re64
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lativnû nedávno – prakticky aÏ ve druhé polovinû minulého
století. PﬁehlíÏena ãi opomíjena zÛstávala tak dlouho moÏná
i proto, Ïe byla díky silnému patriarchálnímu zpÛsobu my‰lení spoleãnosti v‰eobecnû povaÏována za vûc natolik samozﬁejmou, Ïe si ani nezasluhovala bliÏ‰í zkoumání. Platnost
této hierarchie zaãala b˘t zpochybÀována a pﬁehodnocována
na pﬁelomu devatenáctého a dvacátého století a zvlá‰tû pak
po první svûtové válce. Nástup feminismu tehdy otﬁásl postavením muÏÛ ve spoleãnosti, a tedy i koncepcí jejich pojetí
samotné muÏnosti.
Co tedy v dne‰ní dobû znamená b˘t muÏem? Jak ona maskulinita ve spoleãnosti funguje, jak se utváﬁí? To jsou otázky,
na nûÏ není snadné nalézt odpovûì. TﬁebaÏe bychom maskulinitu nejspí‰ nedokázali pﬁesnû definovat, kaÏd˘ z nás má
pﬁinejmen‰ím urãité ponûtí o tom, co muÏné je, a co jiÏ není.
Podobnû jako ve sv˘ch dílech David Mamet, i Keith Huff s tûmito pﬁedstavami a diváck˘mi oãekáváními v De‰tiv˘ch dnech
pracuje a pﬁevrací je, ãímÏ zároveÀ diváky v jistém smyslu
varuje pﬁed pﬁíli‰nou dÛvûrou v tyto v‰eobecnû roz‰íﬁené fale‰né pﬁedsudky o muÏnosti.
V tomto ohledu Huffa pﬁi psaní De‰tiv˘ch dnÛ jistû ovlivnilo i jeho rodné mûsto, jeÏ s maskulinitou pojí vlastní minulost. V devatenáctém století bylo Chicago mûstem prÛkopníkÛ
a jako takové daleko mimo sféru vlivu novoanglick˘ch snobÛ,
jakousi oázou v nehostinn˘ch pustinách severozápadních
teritorií. Drsn˘ kapitalismus této prérijní metropole udûlal
z mnoha muÏÛ podvodníky a gamblery. Ve mûstû, jehoÏ ãelní
pﬁedstavitelé naprosto zvrátili viktoriánské pojetí úspûchu
coby odmûny za píli, hospodárnost a sebekontrolu, nebylo pro
uhlazené patriarchy místo. MuÏnost se zde zaãala pomûﬁovat
penûzi a kriminální aktivitou, a bohatství se tak stalo odmûnou za odvahu, drzost a vychytralost. V dÛsledku prÛbojnosti
sv˘ch morálnû mnohdy pokﬁiven˘ch obyvatel se Chicago brzy
stalo nejen jedním z americk˘ch prÛmyslov˘ch center, ale na
pﬁelomu devatenáctého a dvacátého století dalo také vzniknout zcela novému, specifickému typu podnikatele – gangsterovi. Jeho zrod byl jedin˘m logick˘m vyústûním slouãení
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chicagské prérijní maskulinity a obrovského mnoÏství penûz,
jeÏ s sebou pﬁinesla prÛmyslová revoluce. Není náhodou, Ïe
zloãinecká kariéra snad nejznámûj‰ího amerického gangstera
první poloviny dvacátého století, Al Caponeho, je spojena
právû s Chicagem. Odraz této dávno za‰lé gangsterské minulosti je v De‰tiv˘ch dnech jasnû vidût v Dennyho nezákonn˘ch
aktivitách, jichÏ vyuÏívá jako kratochvíle i coby zdroje vedlej‰ího pﬁíjmu. Stavûní muÏské identity na zloãinu je zde v‰ak
pouze okrajovou záleÏitostí, samo téma maskulinity je totiÏ
mnohem komplexnûj‰ím problémem.
Jak je v souãasnosti maskulinita vnímána? Jak je nazírána
ve svûtû spoleãensk˘ch vûd a genderov˘ch studií? Odpovûì
mÛÏeme hledat v trojím pojetí maskulinity amerického sociologa Matthewa Gutmanna. Podle Gutmannova prvního
postulátu, jenÏ je pro svou obecnost bohuÏel pro dal‰í anal˘zu
nepouÏiteln˘, je maskulinní v‰e, co si muÏi myslí a dûlají.
V mnohem vût‰í míﬁe aplikovateln˘ druh˘ postulát, k nûmuÏ
se jiÏ brzy vrátíme, praví, Ïe maskulinita zahrnuje jakoukoliv
ãinnost, jiÏ muÏi vykonávají proto, aby byli muÏi. Postulát
tﬁetí, v nûmÏ Gutmann uvádí, Ïe muÏné je v‰e, co nedûlají
Ïeny, pak polarizuje spoleãnost a rozdûluje ji do dvou nesluãiteln˘ch táborÛ, z nichÏ ten femininní je v patriarchální spoleãnosti automaticky devalvován a upozaìován. Tento jev
vyvolává v muÏské komunitû strach byÈ i jen z naﬁãení z feminity a zároveÀ vede ke stigmatizaci jak˘chkoliv vlastností
a modelÛ chování, jeÏ jsou s Ïenskostí stereotypnû spojovány.
Tuto nepatﬁiãnost feminity mezi muÏi lze v De‰tiv˘ch dnech
sledovat v nejedné uráÏce, jiÏ Denny pronese smûrem k Joeymu, pasáku Walterovi ãi sv˘m nadﬁízen˘m, a do znaãné míry
také napﬁíklad ve scénû, kdy se Joey snaÏí Dennymu domluvit, aby v práci ‰etﬁil rasistick˘mi uráÏkami. „Ach, je tak citlivej,“ zesmû‰ní Denny okamÏitû Joeyho. „Tak jemnej, Ïe jím
mÛÏete vytíuat malejm miminkÛm pud˘lky.“ Zatímco pro
muÏe by zde podle Dennyho mûla b˘t typická emocionální
odmûﬁenost, míra empatie, jiÏ podle nûj Joey vykazuje, je
charakteristickou vlastností Ïen, a proto musí b˘t náleÏitû
potlaãena.
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Podobná úvaha se skr˘vá i za jinou Dennyho replikou v této scénû: „TakÏe ty teì bude‰ taky pﬁecitlivûlej? Mám tû rád,
Joey. Co mám udûlat? Obejmout tû a dát ti hubana na veﬁejnosti? (…) Namasíjovat ti vjabãáãka?“ Aãkoliv je tato ãást dialogu na stranû jedné feminizující a na stranû druhé i homosexualizující, ve spoleãnosti oba tyto koncepty ãasto mylnû
spl˘vají. Mezi lidmi totiÏ panuje pﬁesvûdãení, Ïe homosexualita je jakousi negací maskulinity, a homosexuální muÏi tak
musejí b˘t nutnû zÏen‰tilí. Ve své podstatû se v‰ak jedná pouze o jeden z prostﬁedkÛ stratifikace muÏské komunity a nastolování dominance uvnitﬁ ní.
Pojem hegemonní maskulinita zavedla do spoleãensk˘ch
vûd v osmdesát˘ch letech americká socioloÏka R. W. Connellová. MuÏi byli do té doby povaÏováni za homogenní skupinu, ov‰em Connellová rozpracovala teorii, podle níÏ si
ãlenové muÏské komunity nejsou zdaleka tak rovni, jak by se
mohlo zdát. Samotná my‰lenka muÏské hierarchizace se
zrodila právû ze zku‰enosti homosexuálních muÏÛ s násilím
a pﬁedsudky ze strany muÏÛ heterosexuálních. Hegemonní
maskulinita jakoÏto spoleãenskovûdnû vymezen˘ pojem souhrnnû oznaãuje vlastnosti a vzorce chování, jeÏ urãité skupinû muÏÛ umoÏÀují zaujmout dominantní postavení ve vztahu
k ostatním ãlenÛm spoleãnosti. PﬁestoÏe je tento termín
ohraniãen relativnû volnû, jedná se o jak˘si ideální zpÛsob
chování muÏe, jenÏ v sobû zahrnuje v‰echny prvky, které si
daná spoleãnost v danou chvíli s muÏností asociuje. Z takové definice nutnû vypl˘vá, Ïe pouze hrstka muÏÛ se tomuto
„ideálu chlapskosti“ byÈ jen pﬁiblíÏí. V jejich snaze dostat se
mu co nejblíÏe se v‰ak skr˘vá klíã k celému problému. Aãkoliv totiÏ není hegemonní maskulinita statisticky normální,
coby cíl, o nûjÏ muÏi usilují, je povaÏována za de facto normativní. V˘sledkem v‰ech tûchto snah je jistá stratifikace
muÏského kolektivu, v nûmÏ ti ãlenové, kteﬁí se ideálu hegemonní maskulinity pﬁibliÏují více, zastávají ve skupinû vy‰‰í
a uznávanûj‰í pozice, zatímco ãím více se mu ostatní vzdalují, tím více jsou opovrhováni a za tím podﬁadnûj‰í povaÏováni.
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Mluvit o De‰tiv˘ch dnech v souvislosti s hegemonní maskulinitou je nasnadû, neboÈ mezi obûma ústﬁedními postavami právû Denny zastává dominantní roli. Pro pﬁíklad si uveìme
scénu útoku na Dennyho dÛm, pﬁi níÏ je kusem roztﬁí‰tûného
skla váÏnû poranûn jeho mlad‰í syn. Denny si násilím vynutí
pﬁevahu, vezme celou situaci do vlastních rukou a s rodinou
i kamarádem vyrazí vlastním autem do nemocnice. Pro jeho
dominantní agresivitu si mu krom manÏelãiny prvotní a brysknû umlãené námitky jiÏ nikdo nedovolí odporovat. Podobné
sklony k násilí vykazuje Denny nejen pﬁi stíhání podezﬁel˘ch,
z nûkolika letm˘ch útrÏkÛ dialogu je zﬁejmé, Ïe si tímto zpÛsobem zaji‰Èoval postavení jiÏ od dûtství. „KdyÏ jsme byli
malí, mlátil mû kaÏdej den,“ svûﬁuje se v jedné chvíli Joey
a nám je tom okamÏiku jasné, Ïe pro Dennyho byla agrese jiÏ
od útlého vûku formou budování vlastní identity.
Aãkoliv hegemonní maskulinita b˘vá pﬁeváÏnû spojována
s vlastnostmi ryze negativními – kromû v˘bojnosti a rváãství
mÛÏeme jmenovat napﬁíklad i unáhlenost ãi absenci empatie –,
nesmíme zapomenout, Ïe v sobû zahrnuje nûkolik rysÛ ryze
pozitivních, napﬁ. otcovství a zaloÏení rodiny ãi zaji‰tûní
stálého pﬁíjmu a starost o bezpeãí blízk˘ch. I tyto atributy jsou
Dennymu vlastní. „Musím zajistit bezpeãnej domov pro svou
rodinu! Nic jin˘ho nechci!“ tvrdí sám v této vûci. Maskulinní
snaha o ochranu rodiny, vyvolaná útokem na jeho domov, navíc v této hﬁe uvádí do chodu celou zápletku. V tomto ohledu
je zajímavé sledovat Dennyho vnitﬁní boj mezi kladn˘mi a záporn˘mi maskulinními vlastnostmi. Pro Dennyho je sice rodina v‰ím, ale ani to mu nezabrání fyzicky napadnout svou
Ïenu, kdyÏ se mu vzepﬁe, a zbít i syna, kdyÏ po útoku a náv‰tûvû nemocnice nemÛÏe strachy usnout. Pro blaho své rodiny
by sice udûlal cokoliv, ale je to právû jeho vedlej‰í ilegální
aktivita, jeÏ ohrozí na Ïivotû jeho blízké. Teprve v závûru hry,
kdy se zbaví nejoãividnûj‰í hrozby, si Denny uvûdomí, Ïe nejvût‰í nebezpeãí pro rodinu pﬁedstavuje on sám, a rozhodne se
ji proto ochránit sv˘m posledním ãinem.
V porovnání s Dennym se celkovû umírnûnûj‰í a vyrovnanûj‰í Joey zdá od poãátku b˘t k˘msi druhoﬁad˘m, jenÏ co
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do maskulinity zdaleka nedosahuje úrovnû svého kamaráda.
Je sice pravda, Ïe v sobû má v souvislosti s rodinou stejnû jako
Denny zabudovan˘ siln˘ ochranáﬁsk˘ instinkt, jenÏ si souãasná spoleãnost s muÏností asociuje – av‰ak ona rodina není
jeho. Také nûkolikrát zmiÀovan˘ problém s alkoholem by se
mohl zpoãátku jevit jako argument pro Joeyho muÏnost –
odhlédneme-li od stereotypÛ Joeyho irské národní identity,
v‰eobecnû se traduje, Ïe pití je „chlapská záleÏitost“ –, av‰ak
jeho alkoholismus spí‰e poukazuje na slabou vÛli, neschopnost s pitím pﬁestat. To je‰tû neznamená, Ïe by postava Joeyho
byla zÏen‰tilá. Faktem v‰ak zÛstává, Ïe ve vztahu s Dennym se
bude Joey vÏdy krãit ve stínu svého stereotypnû muÏnûj‰ího
kamaráda.
Nûkolik let po roz‰íﬁení konceptu hegemonní maskulinity
navázala na v˘zkum R. W. Connellové americká socioloÏka
Judith Butlerová svou teorií maskulinity performativní. JelikoÏ podle Connellové muÏi usilují o lep‰í postavení a uznání
ostatních tím, Ïe se maximálnû snaÏí pﬁiblíÏit ideálu hegemonní maskulinity, a protoÏe má tento ideál ãasovû i místnû
nestálé hranice, musejí b˘t muÏi neustále dobﬁe obeznámeni
se souãasn˘mi normami muÏnosti. Toto seznamování s pravidly maskulinního jednání probíhá uÏ od útlého vûku, kdy
mohou b˘t u chlapcÛ kupﬁíkladu korigovány nepatﬁiãné projevy pﬁehnanû emocionálního chování, v‰tûpovány základy
vhodného odívání ãi v˘bûrem hraãek a volnoãasov˘ch aktivit
pﬁednastaveny okruhy zálib a zájmÛ. Aãkoliv v pozdûj‰ím
vûku muÏi nezﬁídka splÀují mnohé z dal‰ích spoleãensky podobnû nastaven˘ch norem rádi a sami od sebe, jiné jim mohou
pﬁipadat nepﬁirozené. V zájmu zachování maskulinní tváﬁe
a svého postavení v‰ak mnohdy musejí i tyto normy pﬁijmout
za své a ﬁídit se jimi, nebo to aspoÀ pﬁedstírat – a právû zde
se dostáváme nejen k jiÏ zmiÀovanému druhému postulátu
Matthewa Gutmanna, ale pﬁedev‰ím ke konceptu performativní
maskulinity. Podle nûj je pohlaví coby spoleãensk˘ konstrukt
jak˘msi pﬁedstavením, jehoÏ v˘sledkem je zdání vnitﬁní rodové podstaty; iluzí, jíÏ lidé dosahují gesty, pohyby, drÏením
tûla, odûvem, mluvou apod. ZpÛsobÛ, jak muÏnost „zahrát“,
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je nesãíslnû, a to pﬁedev‰ím proto, Ïe podmínky takov˘chto
pﬁedstavení se li‰í podle situace. Na prknech hegemonní maskulinity nechává Butlerová muÏe rozehrát pﬁedstavení, jeÏ se
jim neustál˘m opakováním zpravidla zaryje tak hluboko pod
kÛÏi, aÏ si po ãase pﬁestanou uvûdomovat, Ïe vÛbec nûjaké
hrají.
Nahlédneme-li do De‰tiv˘ch dnÛ, nenalezneme lep‰ího
pﬁíkladu performativní maskulinity neÏ scénu následující
v Dennyho vyprávûní ihned po jeho napadení pasákem Walterem a pﬁíjezdu domÛ. Aãkoliv má Denny v tu chvíli váÏnû
poranûnou nohu, pomoc od manÏelky nepﬁijme. Toto odmítnutí je ve hﬁe odÛvodnûno Dennyho v˘ãitkami z jeho nedávné
nevûry, ale celou situaci lze zároveÀ interpretovat jako typickou maskulinní neochotu veﬁejnû pﬁiznat jakoukoliv slabost
nebo potﬁebu pomoci, jeÏ by se jako známka slabosti dala vyloÏit. V klíãovém momentu na konci scény Denny pﬁiznává:
„Zakousl jsem se do ruãníku a sná‰el tu bolest, protoÏe, já
nevím, kluci spali a taky poãítají s tím, Ïe jejich táta nûco vydrÏí, chápete?“ TﬁebaÏe by si od bolesti kﬁikem ãi zakletím rád
ulevil, Denny se zde stále chová jako klasick˘ macho, vzor
muÏnosti, a proto ani v takto vypjatém okamÏiku neodkládá
masku maskulinity a hraje dál.
Jednou z badatelsky nejvdûãnûj‰ích oblastí studia performativní maskulinity v‰ak zÛstává lidská mluva – o ﬁeãi postav
se proto zmíníme i zde, konkrétnû o tzv. genderlektech neboli
rodov˘ch dialektech. V ﬁadách sociolingvistÛ panuje v‰eobecná shoda, Ïe jazyk muÏÛ a Ïen se od sebe nejenom li‰í, ale Ïe
je sám o sobû jednou z nejuÏívanûj‰ích strategií interpretace
maskulinity. Podle antropologÛ Daniela Maltze a Ruth Borkerové se rodovû odli‰n˘m zpÛsobÛm mluvy lidé uãí uÏ v dûtství a bûhem dospívání mají tato pravidla natolik zaÏitá, Ïe je
opût jiÏ ani nevnímají. Abychom hovoﬁili v konkrétních obrysech, na úrovni lexika obsahuje ﬁeã muÏÛ napﬁíklad znatelnû
více vulgarit, v˘razÛ expresivních a hostilních. Tato zv˘‰ená
frekvence uÏití by se dala urãit˘m zpÛsobem interpretovat
jako jakási maskulinní vzpoura pravidlÛm jazyka a spoleãnosti. Na rovinû lexika v‰ak rozdíly mezi ﬁeãí muÏÛ a Ïen
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nekonãí, neboÈ obû pohlaví svou mluvu zároveÀ vyuÏívají
k odli‰n˘m úãelÛm. MuÏÛm jazyk mnohdy slouÏí k hierarchizaci jejich komunity a nastolení vlastní dominance – rádi se
chlubí sv˘mi úspûchy a v˘kony, ‰piãkují se a pﬁedvádí. K tématÛm osobního rázu hovor pﬁíli‰ ãasto nesmûﬁují, protoÏe
ta jsou plo‰nû spojována s Ïenskostí a jako taková v muÏské
komunitû potlaãována. Ze stejného dÛvodu ‰etﬁí omluvami
a komplimenty a namísto nich dávají pﬁednost tvrd˘m faktÛm
ãi líãení vlastního hrdinství. Vlastní autoritu si bûÏnû budují
pﬁeru‰ováním a skákáním do ﬁeãi, uráÏkami, v˘hrÛÏkami a v‰emoÏn˘mi formami verbálních soubojÛ. Naopak Ïeny b˘vají
v hovoru mnohem slu‰nûj‰í, neboÈ si uÏíváním vulgarit nemají potﬁebu obhajovat svÛj spoleãensk˘ status. Skrze jazyk, jejÏ
co do objemu vyuÏívají v mnohem vût‰í míﬁe, spolupracují
a pokou‰ejí se s jeho pomocí docílit v‰eobecného souhlasu.
Zapoãaté konverzace se za kaÏdou cenu snaÏí udrÏet v chodu,
pﬁípadné konflikty dávají najevo jen nepﬁímo, osobním tématÛm se v‰ak nevyh˘bají – v hovoru mnohem ãastûji rozebírají
partnerské a jiné mezilidské vztahy, a neÏ aby se vychloubaly
vlastními úspûchy, svûﬁují se s nepﬁíjemn˘mi situacemi, jeÏ se
jim udály, a obavami, jeÏ je trápí. Na rozdíl od muÏÛ se rovnûÏ
nebojí emocionálnû se otevﬁít.
V De‰tiv˘ch dnech vyuÏívá Keith Huff genderlektu k charakterizaci hlavních postav. Dennyho zde zpoãátku opût vykresluje jako zástupce muÏské variety: peprn˘mi v˘razy Denny
ne‰etﬁí – zvlá‰È cítí-li se ohroÏen nebo ukﬁivdûn, tedy v situacích, kdy si potﬁebuje dodat pocitu maskulinní pﬁevahy – a jazyk je mu ãasto prostﬁedkem k pﬁedvedení vlastní zdatnosti.
Aplikace obojího je patrná v jedné z úvodních pasáÏí, kde
popisuje svÛj a Joeyho v˘kon v pﬁijímací zkou‰ce na pozici
detektiva. Aãkoliv se Denny chlubí, Ïe ji oba „vystﬁihli jako
velk˘ borci“, moÏnost pov˘‰ení je jim z dÛvodu pomûrného
zastoupení odepﬁena. Dennyho ego, jeho maskulinní identita
tímto dostává zásah, a protoÏe nemá moÏnost, jak situaci jak˘mkoliv zpÛsobem ovlivnit, uchyluje se k jedinému pro nûj
pﬁijatelnému ﬁe‰ení – vulgaritám jakoÏto prostﬁedku znovunastolení maskulinní rovnováhy. Z kapitána Dickersona se tak
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stává „kokot v‰ech kokotÛ“. V Dennyho mysli je vulgárnost
jednodu‰e spojena s machismem, k ãemuÏ se on sám vyjádﬁí
pﬁi jedné z hádek s Joeym. „Do háje?“ ﬁve v tu chvíli na svého
kamaráda. „PromiÀ, ale do háje? S mal˘m, nebo velk˘m, pane
kolego? Prosím, aspoÀ mi prokaÏ tu úctu a mluv pﬁede mnou
sprostû jako chlap, nebo vÛbec ne.“
Tím se dostáváme k postavû Joeyho, jenÏ je jakousi protiváhou Dennyho. Joey je svou mluvou jiÏ od poãátku hry
charakterizován jako ménû maskulinní. Expresivním v˘razÛm
se vût‰inou vyh˘bá – jak koneckoncÛ ilustruje i právû zmínûn˘ úryvek – a jeho repliky zároveÀ obsahují pasáÏe, jeÏ
pﬁekypují citlivostí a nûhou. Pﬁedev‰ím pﬁi popisu Connie
a dûtí volí slova a vyjadﬁuje my‰lenky nesluãitelné s ideálem
hegemonní maskulinity. Jeho doznání („jak jsem ji tak drÏel,
dodávalo mi to sílu, jakou jsem nikdy nemûl, kdyÏ jsem byl
sám“) jej pak pro zv˘‰enou emocionálnost obsahu, a tím i spojení s feminitou, automaticky vrhá ve stereotypní muÏské
hierarchii do niÏ‰ích sfér.
Budeme-li De‰tivé dny sledovat nebo ãíst s koncepty genderlektÛ a hegemonní a performativní maskulinity na pamûti,
zjistíme, Ïe definitivní pﬁevrácení identit Dennyho a Joeyho
není pouh˘m ‰okujícím závûreãn˘m zvratem, n˘brÏ vyvrcholením pomalu gradované zámûny totoÏností. Huff postavu
Dennyho vykresluje na poãátku hry jako osobu dominantní,
honosící se v‰emi atributy hegemonní maskulinity, a Joeyho
jako jedince, kter˘ je mu podﬁízen. JiÏ od poloviny prvního
dûjství v‰ak Denny zaãíná projevovat známky chování s machismem bûÏnû nespojované, napﬁíklad projevuje péãi o blaho
a budoucnost prostitutky Rhondy. Jeho slovník sice i nadále
pﬁekypuje maskulinními vulgarismy, ale ty od urãité chvíle
jiÏ nefungují jako prostﬁedek nastolení dominance, n˘brÏ jako
poslední zoufal˘ pokus o záchranu vlastního postavení.
Denny si s Joeym zároveÀ pﬁedají roli alkoholika, a to dokonce
je‰tû pﬁedtím, neÏ dojde k dopadení vraha. KdyÏ policie kanibala zatkne a pﬁedvede pﬁed soud, kde se odhalí spoluvina
obou hlavních protagonistÛ na smrti vietnamského chlapce,
proÏívá jiÏ tuto ránu nejvíce právû Denny, nikoliv Joey. Ten
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naopak klidn˘m hlasem oznamuje, Ïe se Denny „uvnitﬁ sesypal“. Zámûna rolí obou muÏÛ je pak dokonãena, jakmile Joey
nahradí svého kamaráda v postavení hlavy rodiny. Dennyho
pﬁiznání, Ïe uÏ svou manÏelku a syna nedokáÏe dál chránit,
a prosba, aby se o nû Joey postaral, stvrzuje jeho pád z v˘sluní
hegemonní maskulinity a jeho pﬁeobsazení Joeym. Ve svûtle
tûchto okolností pak Joeyho závûreãné tvrzení, Ïe by pro (nyní
jiÏ svou) rodinu udûlal „v‰ecko na svûtû“, tuto zámûnu rolí
jen potvrzuje.
O úspûch De‰tiv˘ch dnÛ se u nás velkou mûrou zaslouÏilo kritikou i diváky vysoce hodnocené nastudování této hry
v praÏském Divadle Ungelt. Pod vedením reÏiséra Janusze
Klimszy se v hlavních rolích pﬁedstavili Richard Krajão,
ztvárÀující postavu Dennyho, a David ·vehlík jako Joey. Kritici vyzdvihují nejen Klimszovu reÏii, která z této komorní
dvouaktovky uãinila akãní záÏitek a zároveÀ z ní dokázala
vytûÏit aÏ neãekané mnoÏství humoru, ale i v˘kony obou hercÛ – Richard Krajão za nûj dokonce obdrÏel Cenu Thálie za
rok 2012.
De‰tiv˘mi dny, jeÏ zdomácnûly na jevi‰tích celého svûta,
na sebe Keith Huff nejen upozornil, ale také si jimi v dne‰ním
dravém prostﬁedí zábavního prÛmyslu vydobyl jisté renomé.
Sám si je v‰ak vûdom pomíjivosti takového úspûchu a souãasnû nutnosti na sobû neustále pracovat. „Na úspûch si asi
nezvyknu,“ nechal se sly‰et. „Nesmírnû si ho váÏím, a to nejspí‰ právû proto, Ïe uÏ mi není dvacet, Ïe jsem si na nûj musel
dlouho poãkat. Nikdy ho nebudu brát za samozﬁejmost a vÏdycky v nûm budu vnímat jist˘ element absurdity, protoÏe jsem
ho zaÏil tak rychle. Právû teì si kladu otázku, jestli takhle
rychl˘ vzestup není pﬁedzvûstí podobnû rychlého pádu.“
Teprve budoucnost ukáÏe, do jaké míry jsou Huffovy obavy
oprávnûné a zda se mu podaﬁí zopakovat úspûch, jak˘ zaznamenal s De‰tiv˘mi dny, hrou, která se stala jedním z nejpozoruhodnûj‰ích poãinÛ americké dramatiky posledních let.
David Koranda
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