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Běsi
„Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl Bohem stvořen.“ To by podepsal i ďábel.
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Přinášíme Vám ještě více emocí!
Román Fjodora Michajloviče Dostojevského z roku 1872 je autorovým předposledním
a nejkrutějším dílem. Dozrává v něm k poznání temných pohnutek lidské duše a vyvolává
otázku, jak a zda vůbec se jeho milované Rusko vyrovná s démony. Inspirován procesem
s anarchistou Sergejem Něčajevem, jenž jako zastánce bezbřehého teroru zavraždil svého
oponenta z ilegálního hnutí, vytvořil spisovatel rozsáhlý portrét generace, která ve snaze
vymanit se z pokrytecké morálky a z přežitých norem společenského řádu svých rodičů
váhá mezi módním mysticismem a pragmatickým rozumem. Mezi rozvracečským násilím,
pokornou vírou a bohapustým nihilismem. Tuto rozevírající se hodnotovou polaritu
reprezentuje čtveřice mužských protagonistů:
dandy Stavrogin, cynický pletichář
Verchovenskij, depresivní radikál Kirillov a nerozhodný idealista Šatov, jejichž výstřelky jsou
podrobovány obecnějším zkouškám cti a lásky.
Divadelní adaptaci Dostojevského Běsů pro divadlo Reduta připravili dramatik Roman
Sikora a režisér Martin Čičvák, kteří již pro NdB vytvořili originální inscenaci Lysistrata/
Aiás.

O autorovi
Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821 – 1881)
Ruský spisovatel se narodil v roce 1821 v Moskvě, v rodině lékaře. Vystudoval vojenské technické
učiliště, ale poté se rozhodl pro literaturu. Patřil do skupiny utopického socialisty Michaila Vasiljeviče
Petrašovského. V roce 1849 byl Dostojevskij se všemi členy této skupiny odsouzen vojenským
soudem k trestu smrti. Těsně před popravou jim byl trest změněn na nucené práce na Sibiři. Zde
strávil Dostojevskij deset let, první čtyři roky na nucených pracích a poté jako voják. Byl psychicky
a fyzicky na dně, trpěl epilepsií. Jelikož si sám prošel peklem, dokázal se vcítit do lidí s narušenou
osobností. Po návratu ze Sibiře absolvoval Dostojevskij dva delší pobyty v západní Evropě. Zde
pochopil, že pokrytectví a morální úroveň zdejší společnosti je špatná. Na druhé straně mu
vyhovovala svoboda, a naplno propadl své přehnané hráčské vášni. Neuznával racionalismus,
bezohledné jednání podnikatelů, jejich sobectví a bezbřehou pýchu. Svým publicistickým
a literárním dílem bojoval za proměnu Ruska. Zásadní potřebu změny viděl ve vnitřní proměně
jedince, v návratu k pokoře, v respektování ruských tradic. Těmito názory si získal přízeň cara. Stále
ho však pronásledovala carská policie. K sebevraždám a k násilí ve společnosti docházelo podle
Dostojovského zejména vinou ztráty náboženské opory a přehnaným individualismem. Přál si
změnit společnost podle křesťanských a socialistických ideálů, radikálního převratu se ale bál.
Dostojevskij a jeho bratr Michail vydávali v letech 1861-63 časopis Čas a poté časopis Epocha.
Michail zemřel a beztak věčně zadlužený Dostojevskij musel splácet i jeho dluhy. Tím se dostal do
vážných existenčních problémů.
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Ve svých dílech psychologicky rozebíral zločince, revolucionáře, prostitutky a lidi s duševními
poruchami. Viděl kolem sebe víc hrůzy než lásky, více anarchie než řádu. Fjodor Michajlovič
Dostojevskij byl rozporuplnou osobností, lidé ho obdivovali a litovali zároveň. Odmítal se sžít se
soudobým Ruskem. Usiloval za každou cenu o nápravu společnosti, ale tím se bezmyšlenkovitě
zříkal i vymožeností vyspělé Evropy. Lidé ho považovali za psychologa, což on odmítal. Přesto se stal
zakladatelem psychologické prózy a výrazně ovlivnil filozofii dvacátého století. Fjodor Michajlovič
Dostojevskij zemřel v roce 1881 v Petrohradě.
Nejvýznamnější díla: Chudí lidé /1846/, Dvojník /1849/, Hráč /1867/, Zápisky z mrtvého
domu /1860-62/, Uražení a ponížení /1861/, Zápisky z podzemí /1864/, Zločin a trest /1866/,
Idiot /1868/, Běsi /1871-72/, Bratři Karamazovovi /1879-80/

O autorovi dramatizace
Roman Sikora (1970)
Dramatik Roman Sikora se narodil 3. července 1970 v Třinci, kde se vyučil mechanikem
automatizační techniky na středním odborném učilišti hutnickém. V Třineckých železárnách pracoval
tři roky jako elektrikář a zámečník. Setkání s režisérem Divadla Husa na provázku Peterem
Scherhauferem ho přivedlo ke studiu na Divadelní fakultě JAMU, 1993 -1999 studoval nejprve obor
režie u prof. Aloise Hajdy, později činoherní dramaturgii v ateliéru prof. Bořivoje Srby. Od roku 1995
pracoval 12 let jako noční recepční v Městském divadle Brno. V roce 1999 spoluzaložil internetový
divadelní časopis Yorick. V letech 2005 - 2009 byl redaktorem Literárních novin, posléze i šéfem
rubriky Umění. V roce 2007 se z Brna přestěhoval do Prahy. Po založení internetového Deníku
Referendum se stal jeho redaktorem pro oblast divadla, posléze vedoucím kulturní rubriky. Od roku
2011 do DR přispívá už jen jako externí autor. Po přesídlení do Prahy začal jako divadelní recenzent
spolupracovat také s Českým rozhlasem 3 Vltava a s Lidovými novinami. Od roku 2011 působí jako
externí pedagog na pražské DAMU. První dramatický text, Kočka na mráčku, napsal v roce 1994
a doposud je autorem dvou desítek her. Výrazného úspěchu Sikora dosáhl tragédií Smetení
Antigony, která byla vyznamenaná druhou cenou v soutěži o původní dramatický text Nadace
Alfréda Radoka za rok 1997. V lednu 2011 měla v pražském Švandově divadle premiéru jeho
divadelní hra Zpověď masochisty napsaná (režie Martina Schlegelová). Hra byla poté přeložena do
několika jazyků a inscenována m.j. v Německu, Polsku ve švýcarském Bernu nebo v estonském
Tallinu. V roce 2012 napsal pro Slovenský rozhlas hru Snídaně s Leviathanem, která zde byla také
premiérově realizována. V rámci projektu inscenačních náčrtů byla v březnu 2014 inscenována ve
foyer Nové scény ND (režie Jiří Honzírek). V roce 2014 uvedla činohra NdB Sikorovu verzi antických
her Lysistrata/Aiás v režii Martina Čičváka, která byla nominována na Cenu Marka Ravenhilla.
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Roman Sikora o dramatizaci inscenace Běsi
„Mým záměrem při dramatizaci Běsů je především polemika s tradičním chápáním tohoto Dostojevského
románu, jako obrazu zvrhlého revolucionářství mladých zběsilců, kteří stojí proti citově autentickému, i
když v mnoha případech rozervanému, světu aristokracie. Běsi jsou podle mě především obrazem
revoluční situace, k níž nám Dostojevskij zručně zamlčuje důvody. Hovoří o duši Ruska, o absenci boha, o
myšlenkách pronikajících ze západu snažících se rozvrátit staletý řád ruské společnosti, ale už stejnou
silou nepromlouvá o útlaku, nespravedlnosti a bezpráví, které se dějí mimo Dostojevského zorné pole.
Zatímco postavy aristokracie, s nimiž se měšťanský divák v jeho díle tak rád ztotožňuje, jsou zde v jejich
osobních neštěstích vykresleny velmi plasticky, postavy revolucionářů jsou většinou pouhými
karikaturami a jejich vůdce Petr Verchovenskij je už jen čirá lidská zrůda. Tak to ale v životě nechodí. Vše
má svou odvrácenou stranu a svůj důvod. A v Dostojevského románu jsou všichni spoluviníky toho, co se
v něm stane. Našimi hlavními hrdiny tedy nebudou noblesní velkostatkáři, kteří svůj blahobyt a moc
vystavěli na hřbetech nevolníků a lokajů, ale mladí lidé, kteří se stávající pořádky snaží změnit anebo
zničit. A míra ničivosti jejich činů je úměrná míře brutality a licoměrnosti společenského řádu, jemuž
Dostojevskij svými Běsy podlézá.“

O režisérovi
Martin Čičvák (1975)
V roce 1999 absolvoval obor divadelní režie na JAMU v ateliéru prof. Aloise Hajdy. Už během studia
zaujal několika výraznými inscenacemi nejprve na půdě domovského Studia Marta (Brechtův Baal,
Baumarchaisova Figarova svatba), ale i inscenacemi vlastních her (Dom, kde sa to robí dobre a Soňa
agentka). Jeho razantní režie a vyhraněný styl sklízely úspěchy i ve Velké Británii. Na College of Arts
v Dartinghtonu inscenoval vlastní verzi Služek J. Geneta, za kterou získal prestižní Cenu kritiky na
divadelním festivalu v Edinburghu (1996). Jeho hru Dom, kde sa to robí dobre uvedli v anglickém
Norwich Playhouse (v režii A. Coopera), následně ji sám Čičvák nastudoval v londýnském Grace
Theatre (1998 – cena Critics‘ Choice časopisu Time Out). Dom, kde sa to robí dobre vzápětí
inscenovali v Košicích, Budapešti, v Srbsku, Lotyšsku, Polsku, Nizozemí…
V letech 1999–2004 působil jako interní režisér činohry Národního divadla Brno. Za svou první režii
Bernhardovy hry Immanuel Kant získal Cenu Alfréda Radoka – Talent roku 1999. Následovaly
náročné inscenace: Ithaka B. Strausse a Zámek podle Kafky, dále Shakespearův Sen noci svatojánské,
Goldoniho Treperendy, Lessingova Emilia Galotti (2004) a Sofoklova Antigona (2007).
Od roku 2001působí jako kmenový režisér pražského Činoherního klubu a intenzivně spoluvytváří
novou tvář tohoto kultovního divadla například tituly: Büchnerův Wojcek (2000), trilogie SuchovoKobylina Proces (2001), dvě hry J. Fosseho Jméno / Noc zpívá své písně (2004). Jeho inscenace
Molièrova Misantropa (2002) pomohla Činohernímu klubu získat Cenu Alfréda Radoka v kategorii
Divadlo roku. Mezi jeho další výrazné režie v Činoherním klubu patří Čechovův Ivanov (2007), U
kočičí bažiny Mariny Carr (2009), Moje strašidlo Felixe Mitterera (2010) a Klíčovou dírkou Joe Ortona
(2013).
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Jako hostující režisér inscenoval v pražském Národním divadle Brechtova Dobrého člověka ze
Sečuanu (2003) a první díl vlastní adaptace Pohádek tisíce a jedné noci (2004). Druhý díl inscenoval v
Národním divadle v Brně pod názvem Zahrada Šahrazád (2005). V roce 2005 pohostinsky režíroval
ve slovinském Národním divadle v Lublani Schimmelpfennigovu hru Žena z minulosti. V roce 2011
v činohře pražského Národního divadla uvedl dvě Shakespearovy hry: Kupce benátského a Zkrocení
zlé ženy.
V Činohře Slovenského národného divadla úspěšně debutoval hrou Rolanda Schimmelpfenniga
Arabská noc (2004). Inscenace získala několik ocenění slovenské divadelní kritiky Dosky a Dosku za
nejlepší inscenaci sezony. V roce 2007 navázal na úspěch Arabské noci inscenací Schillerových
Úkladů a lásky, která získala několik nominací na divadelní ceny (Dosku si odnesla kostýmová
výtvarnice Marija Havran). V roce 2008 inscenoval hru Leonce a Lena G. Büchnera, za kterou získal
Dosku scénograf Tom Ciller, v roce 2009 Brechtovu Matku Kuráž. V roce 2010 uvedl slovenskou
premiéru obou částí Goethova Fausta v překladu Milana Richtera, za kterou byl nominován na
Dosky za nejlepší režii sezóny.
Od roku 2004 pravidelně spolupracuje s bratislavským Divadlem Aréna. Pod společným názvem
Špinavá trilogie zde inscenoval v slovenských premiérách hry Koza, aneb Kdo je Sylvie E. Albeeho
(2004), Tatoo I. Bauersimy (2004) a Rodinná slavnost podle stejnojmenného filmu T. Vinterberga
(2006). Za Albeeho Kozu byl v roku 2004 nominován na Dosky v kategoriích Nejlepší inscenace
sezony a Nejlepší režie sezony. Ocenění nakonec získali protagonisté hry – Emília Vášáryová za
Nejlepší ženský herecký výkon a Juraj Kukura za Nejlepší mužský herecký výkon. V roce 2006
inscenoval v Aréně v rámci tzv. Občanského cyklu hru V. Klimáčka Dr. Gustáv Husák, která opět
zaujala kritiku i diváky, a o dva roky později na ni navázal inscenací Klimáčkovy hry Komunizmus
s Jurajem Kukurou v hlavní roli.S mimořádným ohlasem se setkala jeho hra Kukura (2011). Ještě
předtím, než ji sám inscenoval v Činoherním klubu s Jurajem Kukurou v titulní roli, ji v premiéře
uvedlo Divadlo Aréna v režii Rastislava Balleka (obě 2011). Monumentální monolog bilancujícího
umělce, který nastavuje zrcadlo současné kultuře, přinesl autorovi nominaci na cenu Tatra Banky. Za
herecký výkon v postavě inspirované vlastní kariérou byl Juraj Kukura nominován na Cenu Thálie.
Hru v obou inscenačních podobách zhlédli diváci četných mezinárodních festivalů.
V roce 2013 inscenoval Čičvák v pražském Divadle na Vinohradech hru Maxe Frische Andorra, na
tomtéž jevišti v roce 2014 Schafferova Amadea a Camuho Caligululu (2015). Se studenty herectví
prestižní umělecké školy Max Reinhardt Seminar ve Vídni připravil v Schlosstheater Schönbrunn
podle textů Elfriede Jelinek inscenaci Princezničky (Der Tod und das Mädchen: Prinzessinnendramen
). Kromě činoherních režií inscenoval též Belliniho operu Montekové a Kapuleti (2001) a Mozartův
Únos ze serailu (2003), obě v Divadle J. K. Tyla v Plzni, a Mozartovu Cosi fan tutte v opeře Národního
divadla v pražském Stavovském divadle (2010), a v pražské Státní opeře Verdiho Macbetha (2015).
Inscenoval též náročnou „rockovou operu“ - muzikál Rent Jonathana Larsona, kterou v Divadle
Aréna uvedl se živou kapelou v roce 2013. Podílel se také na překladu textů písní.
Čičvákovo výrazné divadelní cítění a fantazie se naplno projevily i v tvorbě pro děti – jeho divadelní
adaptace a režie pohádek pro děti a rodiče profilovaly tvář obnoveného Divadla Polárka v Brně.
Čičvákovy inscenace jsou pravidelně zvány na mezinárodní divadelní festivaly. Od počátku své
divadelní tvorby spolupracuje s vlastním týmem: dramaturgem Martinem Kubranem, s výtvarníky
Tomem Cillerem, Hansem Hofferem, Marijou Havran a s německou scénografkou Ninou A.
Stillmark.
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