
Petra Maroušková (24 let): ZA OPONOU 

Vzbudila jsem se uprostřed noci ze zlého snu. Po skráních mi do vlasů pomalu stékaly 

kapky potu, hrudník se jen stěží rozpínal, aby plíce mohly nabrat dostatek čerstvého vzduchu. 

Kterého byl, mimochodem, v pokoji akutní nedostatek.  

S namáhavým heknutím jsem ze sebe shodila peřinu a na vratkých kolenou odklopýtala 

k oknu. Otevřít jej znamenalo dostat se branou do úplně nového světa, lepšího, kde se 

v horkých letních měsících aspoň dalo normálně dýchat. 

Ušklíbla jsem se, zapřela se lokty o parapet a zahleděla se k obzoru. Červenec se naplno 

rozhodl ukázat svou sílu, denní teploty hravě překonávaly třicet stupňů a ty noční bohužel 

nešly tak nízko, aby se jeden mohl v klidu vyspat. Upřímně, já léto před zimou nikdy 

neupřednostňovala. Radši jsem se proháněla po zasněžených svazích, svírala ve zkřehlých 

prstech termosku s čajem a nadávala v nekonečných frontách k lyžařským vlekům. 

Vítr mi pocuchal vlhké vlasy. Bezděky jsem se zachvěla a zrakem propátrala budovy, 

tvořící mé rodné město. Tam jsem navštěvovala základní školu, vedle do parku zase chodila 

venčit našeho pesana. V dálce dokonce vykukovala věž kostelíku, v němž si má teta řekla 

„ano“ se svým druhým manželem. 

A konečně… 

Pohled mi padl na divadlo. Obrovskou majestátní budovu v secesním stylu, 

připomínající maják pro zbloudilé duše. Jeho prostor jsem milovala. Pokaždé jako bych… 

vkročila do úplně jiné reality. Souběžně existující s tou naší. Kouzelné, plné zázraků. Na 

prknech, tvořících svět, se mohlo stát opravdu leccos. Ba co víc. Tolik pozitivní energie jsem 

nikde jinde nenačerpala. 

Několikrát jsem očima zalétla k nástěnnému kalendáři.  

23. července. První půlka volna se již nachýlila ke svému konci, natěšení předškoláci už 

začali odškrtávat zbývající čas do onoho velkého dne, zatímco ti starší se v noci budili hrůzou 

z písemek a nečekaného zkoušení. 

Na rozdíl ode mě. Já bojovala s touhou přeskočit prázdniny z úplně jiného důvodu. 

 V sezóně snad nepřešel měsíc, kdy bych nenavštívila alespoň jedno z divadelních 

představení. Muzikál, činohra… Díla klasická i moderní. Pravidelně jsem usedala do hlediště 

a s příjemným chvěním kolem žaludku sledovala nit příběhu, odvíjejícího se na pódiu. 

A nyní… Nyní bude dva měsíce divadlo úplně prázdné. Nebo bych spíš měla říct 

prázdninové? Žádní herci, žádné maskérky, režiséři nebo nebojácní osvětlovači, šplhající po 

strmých kovových konstrukcích. 

Napadlo mě… Jak se asi musí nynější atmosféra odlišovat od té v sezóně, kdy z foyer 

zmizí dětský smích. Kdy odplují všechny lidské rozhovory, diskuze o představeních se 

vsáknou do stěn a navýší tak počet těch, které se tam za století fungování divadla odehrály… 



Koutky úst se mi zvedly v posmutnělém úsměvu. Jinak než plnou života jsem budovu 

vlastně neznala. Jaké by bylo procházet se jí a na vteřinku si představit, že jsem posledním 

přeživším člověkem na planetě? Cítila bych se jinak? Vyplašeně? Nebo bych si naopak 

takovou návštěvu užívala? 

Neubránila jsem se ušklíbnutí. Představila jsem si samu sebe, kterak stojím na pódiu, 

dívám se do prázdného hlediště a pracně z hlavy doluji monology ze hry Cyrano z Bergeracu. 

Okamžitě mě znovu polilo horko. Tak to by nefungovalo… Jak jsem mohla v páté třídě 

moderovat velkou školní slavnost? Dneska bych od takové zkušenosti utekla, jen by se za 

mnou zvedl prach. 

Zavřela jsem oči a čelem se opřela o složené paže. V myšlenkách jsem se toulala 

prázdným divadlem, zkoumala všechna utajená zákoutí, pospíchala úzkými dlouhými 

chodbami, v nichž zněly mé těžké kroky, a nahlížela do šaten a zkušeben, ve kterých jsem na 

každičkém centimetru volného prostoru nacházela stopy po nedávné lidské přítomnosti. Tu 

zapomenuté linky na oči, tamhle lehké pírko z rudého boa. Všechno zalévaly hřejivé paprsky 

slunce, tančily v nich jemné částečky prachu a kouzlily na podlaze nepravidelné třepotající se 

obrazce. 

Ne, prázdné divadlo mi nenahánělo strach. Mohla jsem málem fyzicky cítit energii, jež 

se do mě přelévala. Napjaté očekávání, když se začal připravovat nový kus. Nervozita herců, 

hněv tvůrců, nebyl-li obraz stále podle jejich představ. Spěch před premiérou, hádky, 

nedorozumění, ale i náklonnost, tolerance, euforie z dobře odvedené práce. Všechny tyto 

emoce se přece musely někam obtisknout, ne? A možná… možná právě proto se člověk 

v divadle cítil tak výjimečně. Tak… naživu. Stal se součástí něčeho většího, něčeho, co bylo 

po okraj napěchované láskou a radostí. 

Sdílel duch divadla mou netrpělivost? Těšil se, až se zákulisí opět naplní 

všudypřítomným spěchem, vrzáním prken a stěhováním kulis? Nebo si rád odpočinul od 

lidského plémě, někdy tak devastujícího a politováníhodného? 

Zavrtěla jsem hlavou. Na filosofické úvahy bylo příliš pozdě. Budík na nočním stolku 

ukazoval půl třetí, kromě občasných vozů taxislužby všude panoval málem až děsivý pokoj. 

Ještě chvilku jsem jitřila svou náhle plně bdělou fantazii. Po několika minutách jsem 

však okno tiše zavřela a vrátila se zpátky do postele. Úsměvu, jenž mi seděl na rtech, jsem se 

nedokázala zbavit.  

Asi bych podobné toulky prázdným divadlem měla podnikat častěji…  

 


