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zvem Vitulka ke 100. výroí narození skladatelky a di�
rigentky Vít�zslavy Kaprálove, pronikla tahle zprávai na stránky bulváru. A není divu,jeji pYíb�h má dramatické

ivskandalm parametry Zena sna~ící se prosadit v mu~ském oboru.
Zena smyslná a atraktivní, její~ milostny ~ivot by byl pobuYu-
jící i dnes. Zena, je~ zemYela pYedasn�, a stala se tak legendou.

Je s podivem, ~e s výjimkou d�l jejího man~ela ]iYího Muchyse dokala významn�jaí reflexe a~ nyní � ve hYe Vítka, ji~ na�
psala pro brn�nské Divadlo Husa na provázku KateYina Tuková.
V románech lelma�m�G�erly Srbnircb a }z't�owé�óo/Jyne' se vypro�
Hlovala coby spisovatelka se smyslem pro silné hrdinky, které pYes
nepYízeH osudu a doby jdou vlastní cestou.Takováje i Vítka, ale
zároveH se pYi etb� pYedlohy nabízí otázka, zda vypjatý obraz
~eny v mu~ském sv�t�, který sledujeme na scén�, nebyl a~ pYília
formován potYebou divadelního ztvarn�ní a re~ií.

Kdy~ 
Filharmonie Brno uvedla v roce 2015 koncert s ná�

Téma stále palivé
Vítka je dramatickým debutem, ale Tuková nevplouvá do ne�

známých vod. Oba zmín�né romány se dokaly adaptací, u nich~

byla k dispozici pro konzultace. Mohla sledovat, jak vystav�t hru,
navíc napsala dv� knihy na pomezí románu a dramatického textu:
Faárz'�a pro výstavu Brna � moravský Manchester a projekt Sochy
7) ulicích. Vítka vznikla pro konkrétní tym v ele
s re~isérkou Annou Petr~elkovou. Spolené úsilí
Tuková popisuje jako snahu o pojmenování n�ko�
lika problémo zrcadhcích se v jednom dechberou-
círn osudu -� a tím hlavním je bezesporu postavení
ambiciózní ~eny v mu~ském sv�t�.

Problém stále palivý, jak ukazují dneaní debaty
o oceHování ~en, o pYístupu ke vzd�láníi sexuálním

vydírání. Souvisejícím tématem je v�domí mimoYádného talentu,
který �lov�ka nutí vae ob�tovat tvorb�, a pak u Tukové tradiní
motiv jednotlivce, který je pYes výjimenost drcen a tvarován sou�
kolím doby. PYitom se autorka pokouaí rozbít idealizovaná pYed�
stavy, je~ se mohou pojit s kYehce vypadající dívkou známou
z fotografo ve fraku, s motýlkem a erným mikádem. Tomu na�
povídá u~ název: místo n�~né Vitulkyje tu úderná Vítka. A hned
v první scén� se v hádce s pedagogem konzervatoYe také pYedsta-
vuje jako nekompromisní dívka: ,Já vám Yíkám, ~e to mo~e byt
jedin� takhlel� Mimochodem, práv� jazyk je jednoznaným Ida-
dem: nezní ani archaicky, ani násiln� aktuáln�, je ~ivý a pYirozený

Výraznými vlastnostmi Vitky jsou ijejí smyslnost a sexuální
~ádostivost. Tento rys ovaem slou~í i jako pom�rn� snadný pro-
stYedek, jak zdoraznit odmítání dobových konvencí, �Provázkov�
ská� poetika, je~ pYeldápí vae výrazné a potenciáln� skandální a~
do podoby karikatury, to jeat� posiluje, a pYedevaím v prvm� poli
tak posobí skladatelka jako sexuální loudilka. To nejde zcela do-

hromady s obrazem sebev�dom� ~eny, pro ni~ je hlavní tvorba.

Ale kdo Yekl

kloudné slovo

o Symfoniet�?
Nikdo!

KateYina Tuková:

Vítka

Host

176 stran

Tuková se nicmén� sna~í vyhmátnout dovody jejího cho�
vání. Zásadm je scéna z Vánoc roku 1923, kdy oba rodice odcha�
zejí za milenci a nechávají malou Vitku samotnou. Prazdnota
a strach z opuat�nosti se stávají hlavní motivaci a útechu nachazi
ve zvucích domu, z nich~ se ji v hlav� rodí melodie. Zásadním
momentem jsou i slova jejího otce, skladatele Václava Kaprala,
o dceYiné hudebním vzd�lávání: �Stejn� se vdá, porodí a kariéru

pov�sí na hYebík � to je zákon d�lohyl�

PYekvapivé moralizování
Vítka tak milence vyu~ívá a vydírá, ale brání se zavazkum.
Z toho plyne i lehková~ný pYístup k UOjíCi potrato, který nás
dnes mo~e paradoxn� aokovat více ne~ její souasníky. Snad

proto je na konci výrazn� naznaeno, ~e spíae ne~ tuberkulóza
to byl práv� neodborný potrat, který zposobil její pYedasnou
smrt. Mirnou autorskou svévoli mo~eme vnímat jako trochu

pYekvapivé moralizování nebo snahu dodat inom následky
a uzavYít ~ivot do logického jeviatního celku. V tom pYípad�
by ale k Vitinu ~ivotu lépe �sed�la� prostá, náhlá a nesmyslná
smrt, která pYichází bez ohledu na sna~ení v �nepYátelském�
mu~ském sv�t�.

jeho dominanci podtrhuje na scén� Vitin zp�v písn� This
Is the Man's World a nejv�taí pochvalou je, ~e skladby nezn�jí

~ensky, nýbr~ mu~n�. Zkouaku s �eskou filharmo�
nií hudebníci sabotují za pomoci lascivních gest
a nará~ek � a snad ka~dý z jejích mu~o nakonec
cht�l, aby skonila s tvorbou. Po londýnském uve�
dení V~y'emkésym oniety si tak Vítka vaímá, ~e o ní
novináYi cht�jí mluvit jako o ~en�, pYípadn� jako
muzikantovi z válkou ohro~ené zem�: �Ale kdo
Yekl kloudné slovo o Symfaniete? Nikdo!� A tuto

poznámku lze uplatnit i na hru. Dramatický textjist� není muzi�
kologickou studií a v inscenaci ukázky zazn�jí, ale nejsou tu samya bez pYedchozí znalosti je asto t�~ké hudbu Kaprálové identi�
fikovat, nato~ docenit. Nedozvíme se, jaká její tvorba byla: v em
byla výjimená jako skladatelka, nejen jako ~ena�skladatelka.

Jist� se to dá pochopit, kdy~ práv� skladatelky a dirigentkydodnes nejsou brányjako samozYejmost, pYesto tenáYe pYed-
lohy mo~e napadnout, jaký by byl výsledek, kdyby Tuková zvo�lila �domácí� formu. Síla jejích próz je krom� pelivých pYíprava reaerai v psychologické kresb� hrdino a jejich vnitYního sv�ta,ale v dramatu se bez t�chto nástrojo musela do velké míry obc-
jít. Dokazem, ~e se jí absolutní kontroly pYece jen nevzdávalo
snadno, jsou rozsáhlé a podrobné scénické poznámky. Díky nim
se dramatický text te lépe, ne~ tomu bývá, ale zároveH u~ tady
vysvítá soustYed�ní na vn�jaí a efektní znaky,je~ hrdinku redukují
spía na svéhlavou mladou ~enu. V románu by Kaprálová mo~ná
byla mén� okouzlující osobkou a víc plnohodnotnou osobností. .

.A utorka je pYekladatelka


