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Tenké zdi a nejistoty ve V˘chodním Hollywoodu

Jsou spousty ‰patn˘ch a bezv˘znamn˘ch dramatikÛ, o kter˘ch
si mÛÏete pﬁeãíst celé stohy materiálÛ. A potom jsou vynikající, ba i v˘znamní dramatici, o kter˘ch se toho zas aÏ tak moc
nedozvíte. Tﬁeba takov˘ Timothy McNeil (*1958); o nûm dokonce s urãitostí nezjistíte ani to, jak se vlastnû správnû jmenuje
kﬁestním jménem, protoÏe plakáty inscenací jeho her jej stﬁídavû uvádûjí jako Timothyho i jako Tima. Nemá heslo v Ïádné
encyklopedii, nevy‰la o nûm monografie, prakticky nedává
rozhovory. A pﬁece je to jeden z nejv˘raznûj‰ích divadelníkÛ
amerického Západního pobﬁeÏí: nejenom dramatik, ale také
reÏisér, cenûn˘ herec a pedagog herectví. K jeho dramatice se
teì vût‰ina z nás dostává poprvé, natoÏ abychom si do Los
Angeles zaletûli na nûkterou inscenaci ãi na jeho lekci. Jako
herce jsme jej pﬁesto pravdûpodobnû uÏ vidûli, tﬁeba jako ‰ilhavého muÏe v Zemeckisovû Forrestu Gumpovi nebo jako jednoho z expertÛ ve Hvûzdné pûchotû Paula Verhoevena – role
sice moÏná ve v˘sledku zapamatovatelné, ale kaÏdopádnû
rozsahem zanedbatelné. Je to logické. TûÏko ﬁíct, co vedlo rodilého Texasana do Kalifornie a ke studiu herectví, tﬁeba to
pÛvodnû byla touha uchytit se u filmu – ale tûÏi‰tû jeho práce
bylo a je v divadle. A nevystudoval jen tak nûkde: je absolventem losangeleské Konzervatoﬁe Stelly Adlerové (dne‰ním
pln˘m názvem Stella Adler Academy of Acting and Theatre),
kde je‰tû zaÏil samotnou Adlerovou, legendu amerického
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divadelního herectví a pﬁedev‰ím herecké techniky, k jejímuÏ
vlivu a inspiraci se McNeil dodnes otevﬁenû a vdûãnû hlásí.
Na tomto místû snad neu‰kodí drobn˘ exkurz do americk˘ch divadelních dûjin: kdyÏ v letech 1922–1923 ve Spojen˘ch státech hostoval Konstantin Sergejeviã Stanislavskij
s Moskevsk˘m umûleck˘m divadlem, coby mladá divadelní
hereãka vidûla jeho pﬁedstavení i Stella Adlerová. Pod vlivem
tohoto záÏitku se zaãala zajímat o jeho hereckou techniku,
pozdûji se stala ãlenkou American Laboratory Theatre, jehoÏ
ãlenové se technice uãili od b˘val˘ch Stanislavského spolupracovníkÛ (vãetnû Richarda Boleslavského), a je‰tû o nûco
pozdûji spoluzaloÏila slavné newyorské Group Theatre. Mezi
jeho nejv˘raznûj‰ími pﬁedstaviteli byl tﬁeba Elia Kazan, kter˘
pozdûji mimo jiné reÏíroval divadelní i filmovou Tramvaj do
stanice Touha, a hlavnû Lee Strasberg, vedle Adlerové druhá
ikona americké pedagogiky herectví. Ze Stanislavského vycházeli oba, nakonec z nûj ale kaÏd˘ vy‰li jin˘m zpÛsobem
a Adlerová, která mezitím pﬁímo u Stanislavského v PaﬁíÏi
studovala, se tak se Strasbergem po ãase zase rozchází. Silnû
zjednodu‰enû ﬁeãeno, technika, kterou Strasberg rozvíjel ve
svém Actors Studiu a kterou dnes americké divadlo zná pod
lapidárním oznaãením „The Method“ (pﬁípadnû jako „method
acting“, coÏ se nejãastûji pﬁekládá prostû jako „herecká metoda“), se zakládá na práci s emocionální pamûtí: herec si vybavuje, kdy sám cítil nûco podobného, co v dané chvíli cítí
postava, kterou na jevi‰ti pﬁedstavuje. Stella Adlerová (a spolu
s ní i jiní, napﬁíklad dal‰í vûhlasn˘ pedagog herectví Sanford
Meisner) se nakonec od tohoto pﬁístupu odvrátila. S oblibou
se cituje její v˘rok: „Stavût roli na emocích, které jsem zaÏila,
tﬁeba kdyÏ mi zemﬁela matka, je zvrácené a schizofrenní. Jestli
je tohle herectví, potom ho nechci dûlat.“ Místo toho (stále
notnû zjednodu‰enû ﬁeãeno) by mûl herec ãerpat z dramatické
situace, která se na jevi‰ti odehrává. McNeil, kter˘ je dnes jedním z pﬁedních pedagogÛ na své alma mater, to v nedávném
rozhovoru s reÏisérem Johnem Jackem Rogersem pojmenovává je‰tû trochu jinak – zpÛsobem, kter˘ souvisí s tím, jak potom jako autor vnímá moÏnosti dramatu a divadla. „Herec téma
nehraje,“ ﬁíká, „tématu musí rozumût – a pomocí jednání jej
nasvítit.“ Jinak ﬁeãeno: charakter postavy není pﬁi tomto zpÛsobu herectví jednoduch˘ a od poãátku jasn˘, ale mûní se,
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nebo se alespoÀ mûní zpÛsob, jak˘m jej herec prezentuje a jak˘m my jej nazíráme.
To je v pﬁípadû dramatiky Timothyho McNeila kvalita zcela
klíãová. Dopustím se teì ãiré spekulace, ale mám dojem, Ïe
kdyby v jeho hrách, odehrávajících se zpravidla ve ‰pinavém,
neutû‰eném bytû nûjakého Ïivotního ztroskotance ãi ztroskotancÛ, v‰echno zÛstalo tak, jak se to jeví na první pohled po
zvednutí opony, a postavy by se na celoveãerní plo‰e zmítaly
ve svém ne‰tûstí, nejspí‰ by se nena‰lo mnoho divákÛ, kteﬁí
by s tím mûli trpûlivost. Ono ostatnû asi není náhodou, Ïe celá
ﬁada pﬁedních pﬁedstavitelÛ amerického dramatu, které si nejrÛznûj‰í ztroskotance a odpadlíky od „amerického snu“ bere
za hrdiny nápadnû ãasto, má herecké vzdûlání, hereckou
zku‰enost ãi alespoÀ úzk˘ kontakt s praktick˘m divadlem.
Eugene O’Neill byl synem herce a ﬁadu sv˘ch her, zejména
v zaãátcích, psal pro divadelní spoleãnost, jejímÏ byl ãlenem;
Tennessee Williams mûl blízko ke Strasbergovu Actors Studiu; Arthur Miller a David Mamet pro‰li kurzy zmínûného
Sanforda Meisnera; renomovan˘m divadelním i filmov˘m
hercem je dodnes Tracy Letts, mimo jiné autor Srpna v zemi
indiánÛ. S poslednû jmenovan˘m toho má McNeil spoleãného více: oba jsou pﬁinejmen‰ím v ãásti své tvorby pokraãovateli této americké „‰koly“ psychologického dramatu (Letts
v pﬁípadû Srpna dokonce na „staromódním“ pÛdorysu velké
rodinné hry) a oba mají nesmírn˘ cit pro obecnou angliãtinu,
hovorov˘, neﬁkuli pﬁímo vulgární jazyk, kter˘ do sv˘ch dialogÛ vkládají se smyslem pro rytmus a hlavnû jakousi paradoxní
poetickou kvalitu. Divadelní kritik David C. Nichols ve své
recenzi na ·loma v L. A. Times na to konto pí‰e: „Mnohovrstevnaté dialogy hry pÛsobí dokonale Ïivotn˘m dojmem,
zároveÀ jsou ale i nápaditû tvarované.“
Jazyk tu pﬁitom není jenom stylotvorn˘m prostﬁedkem, ale
sám o sobû prozrazuje na postavy mnohé, ãeho bychom si
jinak pravdûpodobnû nev‰imli. Napﬁíklad Maureen, jedna
z hlavních postav hry pojmenované podle (fiktivního) jiÏanského malomûsta, v nûmÏ se odehrává, Crane, Mississippi
(premiéra 2001). KdyÏ se s ní na zaãátku setkáváme, je to Ïivotní troska: nûkdej‰í kráska, dnes tûÏká alkoholiãka, která
Ïije v zanedbaném domû plném ‰píny se svou rovnûÏ alkoholickou, zlostnou a panovaãnou sestrou Heloise a bratrem, kter˘
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je pravdûpodobnû mentálnû naru‰en˘ a zcela jistû, jak se postupnû dozvídáme, tak trochu pedofil. KdyÏ ale do mûsta pﬁijede Walter, Maureenina stﬁedo‰kolská láska, kterou její otec
kdysi zapudil a nejspí‰ tím zniãil její nadûji na fungující
vztah, a pozve Maureen na zahradní party, nûco se zmûní.
Nabízí se tu mytologická paralela, kterou McNeil nikdy nevysloví, ale tím není o nic ménû pﬁítomná: m˘tus o Orfeovi,
kter˘ si (je‰tû o poznání nápadnûji neÏ v explicitnû pojmenovaném Sestupu Orfeovû Tennesseeho Williamse) pﬁichází do
jiÏanského pekla pro svou Eurydiku. Nadûje poprvé probleskne právû skrz jazyk – dosud strohá, pﬁíkrá, nekomplikovaná
ﬁeã postavy se najednou vzedme k neokázal˘m metaforám
i stﬁízlivému, ostrému vyhodnocení Ïivotní situace. Na rozdíl
od ﬁeckého m˘tu i od Williamsovy hry je tady moÏné, Ïe to
s Orfeem a Eurydikou dobﬁe dopadne. Pokud ano, coÏ McNeil
v závûru nedosloví, bude to ale hoﬁk˘ happy end navzdory:
v proklamované vÛli konat dobro, chránit Maureen, která
poslední roky prakticky nevycházela z domu, pﬁed vnûj‰ím
svûtem, jí její sourozenci fyzicky brání v odchodu, a tak její
nadûji na ‰tûstí málem niãí podruhé.
Jak uÏ bylo ﬁeãeno, McNeil nijak zvlá‰È nezveﬁejÀuje své
soukromí (nanejv˘‰ se je‰tû doãteme, Ïe má Ïenu a dvû dûti,
ba dá se dokonce i vypátrat, jak se jmenují), jako by víru Adlerové v to, Ïe je dÛleÏitûj‰í postava neÏ herec, vztáhl i na pomûr
mezi dílem a jeho autorem. Má to jednu v˘znamnou v˘jimku:
v citovaném rozhovoru s Johnem Jackem Rogersem jako jedno
ze sv˘ch v˘razn˘ch osobních témat zmiÀuje, Ïe kdyÏ byl
mal˘m texask˘m chlapcem, spáchala dívka ze sousedství sebevraÏdu. Odtud moÏná plyne nejen to jiÏanské malomûsto,
v nûmÏ se kaÏd˘ zná s kaÏd˘m a v nûmÏ se proto v‰ichni dusí,
ale hlavnû tenké zdi, skrze nûÏ je v bytech McNeilov˘ch postav
sly‰et úplnû v‰echno, a setkání lidí, kteﬁí vedle sebe vlastnû
jen shodou okolností bydlí. Nûkdy jsou to v‰ední banality:
Heloise v Crane, Mississippi donekoneãna pokﬁikuje na souseda, aby uÏ jeho kluci pﬁestali na její stﬁechu házet kamení,
aãkoliv ve skuteãnosti jen veverky shazují ze stromu ‰i‰ky.
Nûkdy jsou ta setkání osudová: ve hﬁe Anything (Cokoliv,
2007) tragicky ovdovûl˘ Early naváÏe právû díky spoleãné
tenké stûnû zvlá‰tní milostn˘ vztah s prodejn˘m transvestitou Fredou – a (opût) dominantní star‰í sestra (opût) v domnû86
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ní, Ïe bratra zachraÀuje, málem zpÛsobí jeho rozvrat. A vlastnû
díky tenké stûnû nakonec mÛÏe Lydie ve ·lomovû soumraku
opustit Jacksona.
Dramatika Timothyho McNeila je dramatikou moderní nejistoty, dramatikou na‰ich drobn˘ch obyãejn˘ch ‰ílenství, se
kter˘mi nakonec moÏná získáme vÛli bojovat. Postavy jeho
her jistû ovlivÀuje jejich prostﬁedí, zároveÀ se ale zdá, Ïe pﬁedpoklady k (ne)‰tûstí mají bez ohledu na nûj. Jak praví jedno ve
Spojen˘ch státech oblíbené úsloví, jinde je tráva zelenûj‰í:
Maureen se moÏná podaﬁí za Walterovy pomoci uniknout z malomûsta, ale kam? Z místa jménem Crane, které mÛÏe a nemusí b˘t oním jiÏansk˘m peklíãkem z Maureenina pﬁíbûhu,
se do Los Angeles pﬁistûhoval i Early, jenomÏe ani Los Angeles není Ïádnou zárukou ‰Èastného Ïití. A zvlá‰È ne V˘chodní
Hollywood, kde Jackson dealuje drogy a Freda ‰lape ulice. Ve
hﬁe Anything to postavy hoﬁce glosují:
EARLY Co se ti stalo s vokem?
FREDA Nûco, co by se mi v podûlan˘m Brentwoodu fakt
nestalo. Pﬁepadli mû.
EARLY Proã?
FREDA Proã? ProtoÏe Hollywood je plnej kriminálníkÛ,
narkomanÛ a sexuálních zvrhlíkÛ. Proto!
EARLY No v‰ak tím je snad slavnej, ne?
Tenhle Hollywood je Hollywoodem bez hollywoodského
m˘tu: Timothy McNeil, právû proto, Ïe je uÏ po mnoho let
místní, na onen m˘tus nehledí. Je to druhá strana mûsta snÛ,
a McNeilovi hrdinové, kteﬁí moÏná kdysi pﬁijeli s podobn˘mi
sny jako v‰ichni ostatní, tu (pﬁinejmen‰ím právû teì) mají
noãní mÛry, anebo prostû rezignovali sami na sebe. Síla McNeilov˘ch her (a ·lomova soumraku, jehoÏ protagonista pﬁi své
nepﬁehlédnutelné inteligenci ztroskotal tak nûjak dobrovolnû,
se to t˘ká zejména) v‰ak spoãívá v tom, Ïe i v té relativní beznadûji mají dynamiku – a nabízejí v˘chodisko. Jsou to dramata citlivá, ale nikoliv sentimentální. A na první pohled moÏná
neutû‰ená, ale nikoliv bezútû‰ná. I proto má smysl se s nimi
potkávat – jak ãtenáﬁsky, tak divácky.
Michal Zahálka
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