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Když jsem v bratislavském divadle Aréna navštívila inscenaci Kapitál poprvé, všimla 
jsem si, že po skončení diváci neprchají jako obvykle ke svým autům, aby co 
nejrychleji opustili nehostinné okolí divadla trčícího v území nikoho mezi petržalským 
sídlištěm a pravým břehem Dunaje. Hodně jich ještě postávalo v hloučcích 
a diskutovalo – jakoby si před odchodem do soukromí domovů chtěli vzájemně 
všelicos z toho, co právě zhlédli, ujasnit, vysvětlit, jakoby se chtěli ve společnosti 
přátel vypořádat s něčím, co je nahlodalo a rozrušilo. Zkrátka, splněný sen každého 
divadelníka. 

Když jsem navštívila představení podruhé, všechno se opakovalo, ale přibyly i reakce 
publika přímo v sále: Při slovech „musí sa to niekde začať/ musí sa to niekde začať/ 
prečo nie tu/ prečo nie teraz“ se ozval masový potlesk na otevřné scéně. Přátelská 
klaka, shoda okolností? Možná. A možná vítaná příležitost, jak vyjádřit rozhorčení 
z hlavní zprávy toho dne: Nezávislý liberální deník SME, ten deník, který se před lety 
slavně vypořádal s pokusem mečiarovské vlády o jeho zničení, obládla mocná 
finanční skupina Penta, propojená a spřátelená s vládou Mečiarovy soft-verze, 
Roberta Fica. Že by se po čtvrtstoletí v divadle zadělávalo na další revoluci? 

Tak žhavéto bohužel asi nebude, nicméně argumentační naléhavost Čičvákova 
a Lomnického projektu je pozoruhodná. A to přesto, nebo spíš právě proto, že 
rozhorčeně spílá a burcuje k činu způsobem hravým, místy hodně ironickým 
a vrcholně teatrálním. 

Herci nastupují na scénu z chodby, spojující hlediště s foyerem. Už cestou hlasitě 
diskutují o běhu dějin, zaslechneme cosi o pádu zdi, překřikují se, pijí, vzrušeně kouří 
jako praví romantičtí revoluční anarchisté. Rychlé staccato řeči, zatím žádný 
divadelní znak, jen proud slov. Ale text sám hraje, drží atmosféru, žije. 

Čtyři muže (Braňo Deák, Martin Hronský, Tomáš Palonder, Marián Prevendarčík) 
střídá na jevišti mladá žena, označená v textu hry jako Rich Bitch. Atmosféra se 
mění, namísto úsečných výkřiků nastupuje klasický, „logický“ monolog: Kristína 
Greppelová stojí u popelníku, hlava nachýlená, dlouhé rozpuštěné vlasy padají přes 
tvář. V jedné ruce cigaretu, druhou nechává v mondenním gestu volně viset od 
zápěstí, ztělesněná vybíravost a povznesenost. Cigareta jí vyhasíná, znovu si 
připaluje, rozhání dlaní dým. A žvaní. O sobě, o štěstí, které našla na gauči 
psychoanalytika, o módě, o smyslu života, o mužích, o víře, o lásce, která je tak 
nehygienická... O komarádce Ize, která dělá všechno špatně – například stále znovu 
jezdí k moři, ale nesmočí tam ani prst. Slova se sypou v kaskádách gesta jsou mírně 
nadsazená. Plynule přechází z řeči do zpěvu a zpět. Ptá se řečnicky na „podstatu 
touhy“ a ve snaze o důraz spojuje palec a ukazovák. 

Popelník, u kterého Rich Bitch stojí, je jedním z mála předmětů na scéně. Nad ní je 
do kruhu seřazená baterie reflektorů, pozadí stojan s reproduktory. Podstatné místo  
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zabírá vlevo v popředí mixážní pult a živý dýdžej (DJ Reverend). Jeho sety 
podbarvují atmosféru večírku levicových bohémů – kouř z cigaret, červená boa kolem 
hrdel křičících revoluční hesla, vztyčené pěsti, obscénní gesta. A kosmatá Marxova 
hlava, kterou mává jeden ze zúčastněných. Skandování o tom, co jsou to „štandardy“ 
kapitalismu, se odehrává na pozadí slavného jazzového standardu Take Five. 
Marxovu hlavu si postavy házejí jako při vybíjené. Bavíme sa a ani si 
neuvědomujeme, že při všem tom pateticko-parodickém reji vlastně probíhá úderná 
ekonomická přednáška. Na slova „vždy sme v kapitále/ nikdy nemôžeme byť mimo 
kapitálu/ kapitál je náš živel/ náš život/ naša prirodzenosť/ uvduch/ univerzum“ řečníci 
žonglují s pěnovými bonbóny. 

Křičí se s rukama sevřenýma v pěst („zisk – ten úžasný motor vo mne...“), tancuje se 
v kruhu a krákorá tónem konferenciéra v cirkuse („Ľudia sú zúfalí/ frustrovaní...“), při 
slově „peniaze“ jeden z herců kreslí do vzduchu oblouk gotické katedrály. Ve 
strhujícím tempu se přechází z nálady do nálady, z pohybu do pohybu. Zatímco 
jeden z herců tančí, druhý mu sprejuje na tričko bojovná hesla.Ve vztekle parodické 
pasáži o moderních prefabrikovaných potravinách a jejich nebetyčné trvanlivosti, 
o potravinách převážených z jednoho konce světa na druhý, herci každé představení 
improvizují a střídají množství různých informací. Jáj sem si užila blažené kvílení 
„konečne je vo všetkom cukóóór!“, při kterém se herec chytal za břicho jako při 
střevních potížích. 

Řádení na jevišti postupně zanechává čím dál větší spoušť – za výkřiku „som to, čo 
vás zničí“ se herci přiopile potácejí v závějích pěnových bonbónů, rozsypaných 
chipsů a konfet, kterými se vzájemně obhazují. Šťouchají do sebe, porážejí se, ječí... 
konzumní Valpuržina noc. „budú vám hovoriť/takto to bolo vždy/ takto to bude vždy/ 
a nič sa nezmení...“ – křičí jeden z rozhněvaných mladých mužů, kterého ostatní vší 
silou drží, aby nevyrazil proti publiku. „Kapitalizmus je totálny“, řve se až do 
ochraptění... A najednou střih, a zazní nevinné, sladké disco, které zformuje čtyři 
rozlícené rebely do žoviálního, lascivního barového tanečku. „Vy nie ste proti 
bohatým/ nikto nie je proti bohatým/ vy by ste chceli zbohatnúť/ vy by ste chceli byť 
bohatými/ chceli by ste byť medzi nimi/ možno ich nenávidíte/ ale len preto, že nie ste 
medzi nimi“ – Pozice autora/autorů se obratem ruky mění: ty, které burcovali ke 
spoločnému činu, stíhají ironickým výsměchem. 

Na scéně stojí opět osamělá žena. Je to Iza, ta, co o ní Rich Bitch na samém začátku 
představení mluvila s pohŕdáním jako o ženě, co nezvládá vlastní život. Iza nedrží 
cigaretu, ale sklenku vína. V druhé ruce má vědro, kterým polévá velrybu, zabalenou 
v rybářské celtě. Dýdžej odchází, z reproduktoru se line jen velrybí zpěv. Táňa 
Pauhofová je ve výrazu zřetelná, se svým typickým zjitřeným, nalomeným výrazem, 
s nezaměnitelnou artikulací, která měkčí i tam, kde by neměla (riba místo ryba). Její 
postava vypráví příběh o vlastní rodině, vznešeně tragický příběh o moři, kde její otec 
– rybař našel  hrob. Když popisuje matku, která vchází do vln za otcem, úplně cítíme 
tu chladnou vodu, která bezmocné ženě sahá nad pás. Herečka se chvěje celým 
tělem, natahuje se za prstem, zabodnutým někam nad hlavy diváků. „To more/ 
zapáchajúci čas/ náš nekonečný hrob...“ Devadesátiminutová rozhořčená obžaloba 
globálního kapitalismu končí zlověstnou předpovědí jeho sebezničení. 
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Inscenace předkládá základní myslenky a pojmy Marxova díla, ale pasáže z Kapitálu 
přímo necituje. Zmnožuje a zdůrazňuje, se současností propojuje jejich smysl dalšími 
inspiracemi (výčet „citovaných a zneužitých“ filosofů, prozaiků, dramatiků, ale 
i hudebních textů najdou zájemci na konci textu hry). Podstatná část Lomnického 
textu je formulovaná ve tvaru jakýchsi hesel, krátkých rytmických replik, často 
opakovaných a skandovaných v mírných obměnách, které spějí k úderným pointám. 
Mikrofony tesně u úst herců zesilují jejich zrychlený, vzrušený dech, do publika se 
křičí, spílá. Představení se však nikdy nezvrhne v kázání, v masáž ideologie. Jeho 
aktéři se netváří, že jsou vlastníky jediné pravdy, jen se vší energií předkládají tu 
svou: a ty, diváku, ber, nebo nech být. Marx podle Čičváka a Lomnického je zhusta 
drze vtipný, téměř neustále vrcholně politicky nekorektní. A až znepokojivě živý. 

 

 

Karl Marx/Peter Lomnický: Kapitál, napsáno na objednávku Divadla Aréna podle 
konceptu režiséra Martina Čičváka, dramaturgie Martin Kubran a Zuzana 
Šajgalíková, scéna Tom Ciller, kostýmy Nina A. Stillmark, pohybová spolupráce 
Stanislava Vlčeková a Jozef Vlk, Divadlo Aréna Bratislava, premiéra 27.3.2014 

 

 


