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Jaká byla va#e cesta k !e#tin$, !eské 
kultu"e a &eské republice? 
 Bylo to kv#li lásce. Lásce osobní, která 
se zanedlouho roz$í%ila i na lásku k zemi,

kultu%e a jazyku. Roz$í%ila se tak moc, a& si 
ob'as myslím, &e to, &e te( ne&iji v )eské 
republice, je skoro náhoda.

Mezi lety 2005 a 2015 jsem &il st%ída-
v" mezi )eskou republikou a !pan"lskem 
a pracoval jsem zárove* v obou zemích. 
V Praze jsem m"l p%íle&itost uvést hru 
Origami v Divadle Ungelt 
s velk+mi hv"zdami, jako 
jsou Vilma Cibulková, Pa-
vel Bat"k, Helena Dvo%á-
ková a Vojta Kotek, a to 
díky jeho %editeli Milanu 
Heinovi. Na tomto projektu 
jsem pracoval ruku v ruce s tlumo'níkem, 
m+m kamarádem Petrem Gojdou. Potom 
se pokra'ovalo v uvád"ní m+ch her na tak 
r#zn+ch scénách jako MeetFactory, Divadlo 
NoD, Werichova vila a dal$í.

A tímto zp#sobem ta láska rostla také 
v profesní oblasti. A a, trvá i nadále!

Dokázal byste jmenovat n$co konkrétní-
ho, co vás k !esk%m díl'm a !eské kultu"e 
p"itahuje? &ím myslíte, (e jsou jedine!ná, 
speciáln$ pak pro #pan$lské publikum?
Nerad zobec*uji, ale existuje n"co tak blíz-
kého a zárove* tak vzdáleného p%i objevo-
vání 'eské kultury, &e to 'lov"ka fascinuje. 
Tím blízk+m mám na mysli to jasné a tím 
vzdálen+m to temné.

Myslím, &e ka&d+ si m#&e najít k 'eské 
kultu%e svoji vlastní cestu. Já jsem se za-
miloval do Hrabalov+ch Post!i"in a Pábitel#, 
do )apkovy Továrny na absolutno, do sou-
'asného dramatika Zelenky a jeho P!íb$h# 
oby%ejného &ílenství a také do autor#, kte%í 
jako nap%. Ka-a, ani& by psali 'esky, p%esa-
hují jakoukoli klasi.kaci; Meyrink m" uvrhl 
do permanentního Stendhalova syndromu, 
co& se mi d%ív stávalo jenom s Flaubertem.

A nem#&u zapomenout ani na neuv"-
%itelné divadelní re&iséry, 
jako jsou Morávek, Havelka, 
SKUTR… Já jsem se v pra&-
sk+ch divadlech dostal mno-
hem dál ne& kdekoli jinde.

Mnozí 'e$tí um"lci jsou 
dosud pro $pan"lské publi-

kum velkou neznámou, 'áste'n" kv#li ne-
dostate'nému $pan"lskému vzd"lání a 'ás-
te'n" z geopolitick+ch d#vod#; ale )eské 
centrum odvádí chvályhodnou práci v $í%ení 
pov"domí o 'esk+ch um"lcích ve !pan"lsku.

Díky vám m$li studenti !e#tiny v Mad-
ridu v lo)ském a leto#ním roce jedine!-
nou p"íle(itost zhlédnout p"edstavení 
R.U.R. Jak se zrodila my#lenka p"ipravit 
práv$ toto p"edstavení? 
Díky )eskému centru v Madridu. M#j 
vztah s )eskou republikou byl navázán 
v obou sm"rech, pracoval jsem pro Insti-
tuto Cervantes v Praze a brzy jsem za'al 
pracovat také pro )eské centrum ve !pa-
n"lsku. A byli to práv" oni, kdo za mnou 

S Carlosem Be jsme si povídali nejen o divadle a jeho 
sou!asn"ch, minul"ch i plánovan"ch projektech, ale také 
o jeho vztahu k !eské kultu#e a k !e$tin%. Podrobn%ji jsme 
se dozv%d%li, jak vznikala adaptace dvou zásadních !esk"ch 
d%l, která byla ve &pan%lsku jeho zásluhou v posledních 
letech uvedena, a to 'apkovy hry R.U.R. a Havlov"ch Dopis! 
Olze. Záv%rem nám Carlos zanechal i nádhern" a siln" 
vzkaz ur!en" p#edev$ím zahrani!ním student(m !e$tiny. 

odkaz k p%írod" je nahrazen Bo&í v#lí; navíc 
úpln" chyb"la souvislost s tou ostrou a zá-
rove* jemnou 'eskou ironií.

Na$t"stí jsem v nejslo&it"j$ích momen-
tech, které nastaly, mohl po'ítat s pomocí 
Ivety Gonzálezové, která je nejen mou ka-
marádkou a zástupkyní %editelky )eského 
centra, ale aktuáln" také mou p%ekladatel-
kou do 'e$tiny.

Ve va#í realizaci &apkova dramatu fi-
gurují pouze !ty"i herci, a v#e se navíc 
odehrává na miniaturním prostoru. Jak 
jste si s touto stránkou poradil? Jak moc 
jste p'vodní verzi dramatu modi*koval 
a konkrétn$ v jak%ch aspektech?
Vyu&il jsem toho, &e já sám 
jsem hru re&íroval, a vy-
%e$il jsem mnoho pasá&í 
adaptace tak, &e jsem se 
opíral o znalosti re&ie, jako 
nap%. kdy& se horda robot# 
zmocní Ultima nebo masa-
kr lidstva na konci druhého 
d"jství.

Zredukoval jsem také 
dramatis personae na deset, 
ztvárn"n+ch souborem 'ty% 
herc#: Joan Bentallé (jako 
Domin a Radius), Carmen 
Mayordomo v alternaci s Iriou Moreno 
(jako Sulla a Alquist), Rosana Blanco v alter-
naci se Sandrou Ortiz (jako Helena Gloryová  
a robotka Helena) a Javier Arribas (jako  
Marius, Gall, Nana a Primus).  

Také jsem p%idal úvodní monolog Sully, 
historicky prvního robota, abych tak hru 
zasadil do kontextu. Vypráví o dráze textu, 
o kritikách, kter+ch se mu dostalo, o plagiá-
torství a o tom, jak si tento text n"kte%í, jako 
Isaac Asimov, p%isvojovali, o cenzu%e a o ne-
blah+ch osudech autora textu a jeho bratra.

Jinak myslím, &e jsme uctili )apka adek-
vátn"!

La Cripta Mágica, ve které se inscenace 
realizovala, je prostor velmi speci*ck% 
a vskutku magick%. Pro! jste se rozhodli 
zasadit p"edstavení práv$ do tohoto pro-
st"edí? A jak myslíte, (e toto prost"edí 
ovlivnilo v%slednou podobu hry a její 
vyzn$ní? 
Pro Criptu to byla nabídka site speci'c, a'-
koli jsme hru uvedli také na italsk+ zp#sob 
v divadlech v Ciudad Real a v Leónu. Cripta,  
jak správn" %íkáte, nás obdarovala v$í svo-
jí magií, a prom"nila tak p%edstavení ve 
v+jime'n+ zá&itek pro omezené mno&ství 
divák#.

V 'e$tin" byste to nazvali komorní diva-
dlo, a'koli v tomto divadle se od jeho slav-
nostního otev%ení v roce 1987 uvád"la v+-
hradn" kouzelnická p%edstavení. Díky jeho 
skv"lé majitelce Anibel Vecino jsme m"li tu 
'est b+t první divadelní spole'ností, která 
dostala p%ístup do tohoto prostoru.

Cripta spolu s Ester Lucas, která m"la 
na starosti kost+my, dovedly p%edstavení 
velmi vhodn" sm"rem k retro-futuristické-
mu um"ní.

Nejen studenti !e#tiny, ale #pan$lské 
pub likum v'bec p"ijalo va#e ztvárn$ní 
hry R.U.R. s velk%m nad#ením. Co mys-
líte, (e diváky nejvíc oslovilo? S jak%mi 
názory jste se setkal?
Samoz%ejm" platnost textu. A'koli je t"&ké 
si to p%iznat, od lidské bytosti není mo&né 
odd"lit tragédii: jsme odsouzeni k tomu, 
abychom trp"li. Jak %íká Radius, kdy& se na-
v&dy lou'í: „Válka je p%irozen+ stav 'lov"ka.“

A dále potom to, &e na$e divadlo je vyso-
ce %emeslné, bez trik#, jdeme p%ímo k pod-
stat". Anibel %íká, &e jsme práv" v Cript", 
proto&e to na$e je také magie. P%i této p%í-
le&itosti zapojujeme i publikum, vyptáváme 
se ho a neustále na n"j d"láme nará&ky. Pro 

diváka je to velmi napl*ující 
a uspokojující zá&itek. Navíc 
v posledních p%edstaveních, 
jak jste si mohla v$imnout, 
za'ala dvojice robot# praco-
vat jako uvad"'i, a to bylo 
parádní. 

Dal#ím projektem z !eské-
ho prost"edí, kter% byl ke 
zhlédnutí v Madridu, bylo 
komorní a velmi emotivní 
dramatické !tení Olga 
a Václav, které bylo k vi-

d$ní nap"íklad v minulém roce u p"íle(i-
tosti v%ro!í Havlovy smrti. Pro! jste se 
rozhodl zpracovat práv$ Havlovy Dopisy 
Olze? 
Ano, je pravda, &e to bylo velice emotivní. Je 
to dramatické 'tení, které jsme uvedli u& t%i-
krát p%i p%íle&itosti v+ro'í, a to v letech 2016, 
2019 a 2021. José Navar a Joan Bentallé byli 
Václav a Ana Fernández, Velilla Valbuena 
a Carmen Mayordomo byly Olga.

Tento podn"t vze$el také z )eského cen-
tra a Dopisy Olze byly jedním z t"ch fasci-
nujících objev#, které sk+tá va$e kultura, 
a velmi cennou p%íle&itostí dát hlas tak silné 
a zárove* tady ve !pan"lsku neznámé &en", 
která toho tolik symbolizovala. 

Ve volné verzi, kterou jsem realizoval, se 
soust%edím na nesnáze, se kter+mi se Olga 
a Václav pot+kali b"hem svého vztahu na 
dálku, abych tak vypodobnil lásku, bolest 
a bezmoc; a zakon'uji to nádhernou Havlo-
vou úvahou o osobní zodpov"dnosti.

Máte v plánu p"ivést do #pan$lského 
prost"edí n$jak% dal#í !esk% text? Na co 
se m'(eme t$#it?
Je tady n"kolik návrh#, které 'ekají na pro-
dukci. Zelenka je prubí%sk+m kamenem 
sou'asné dramaturgie, kter+ je pot%eba 
urgentn" dostat do !pan"lska. Také mám 
na stole Gold/ama, Kole'ka, Drábka a sle-
duji i nové objevy, jako je Diani$ka. Asi to 
bude jejich talentem! Navíc si myslím, &e 
musí $pan"lské scén" hodn" p%inést, a to 
jak odborník#m, tak ve%ejnosti.

A máte n$jak% vysn$n% text z pera n$-
kterého z !esk%ch autor', kter% byste 
si p"ál zpracovat a uvést na #pan$lská 
prkna? 
Mám své oblíbence, ale spolu s t"mi, které 
jsem zmi*oval v+$e, u& 'ítají n"kolik d"l, 
která bych ve !pan"lsku moc rád uvedl.

Va#e díla je mo(né vid$t také v &eské re-
publice, je to tak? Jak intenzivní je va#e 
spolupráce s !eskou divadelní scénou?
Moji agenti jsou )e$i! To mluví za v$e. 
 Aura-Pont.

V sou'asné dob" je v )eské republice 
k vid"ní Margarit$, monolog re&írovan+ To-
má$em Sta*kem a interpretovan+ odvá&nou 
Ljubou Krbovou, z produkce Oldstars. Navíc 
práv" byl za%azen do katalogu mojí spole'-
nosti Plevel aneb Mráz kop!ivu nespálí. Je to 
'erná komedie, která triumfovala v Mad-
ridu a v Národním divadle v Bogot" a kterou 
bych jednoho dne rád vid"l i na 'esk+ch 
jevi$tích. Dr&ím nám palce!

Co byste vzkázal zahrani!ním student'm 
!e#tiny a u!itel'm !e#tiny pro cizince? 
U'itel#m: mockrát d"kuji za va$i práci, která 
mnohdy není doce*ována.

Student#m: a, v&dy, kdy& budou moct, 
doplní svoje studium cestováním. A, pro-
niknou do území, kultury… a do lidí! Je tam 
tolik krásného a v tolika formách. Nakonec 
to budou milovat jako já. Jsem o tom p%e-
sv"d'en+. A mo&ná, stejn" jako mn", jim 
tam z#stane kousek srdce nebo du$e u& 
napo%ád.

Rozhovor byl veden písemnou formou ve &pa-
n$l&tin$. P!eklad zajistila lektorka. 

Myslím, (e ka(d% 
si m'(e najít 
k !eské kultu"e 
svoji vlastní cestu.

!pan"lsk+ spisovatel, dramatik a di-
vadelní re&isér, kter+ má velmi úzk+ 
vztah k )eské republice a 'eské 
kultu%e. Pravideln" spolupracuje 
s )esk+m centrem v Madridu a díky 
jeho adaptacím mají $pan"l$tí diváci 
v'etn" student# 'e$tiny v Madridu 
jedine'nou mo&nost zhlédnout na 
$pan"lsk+ch prknech díla 'esk+ch 
autor#.

Carlos Be

p%i$li s návrhem oslavit stoleté v+ro'í R.U.R. 
jeho dramatick+m 'tením. Studium tohoto 
díla, které jsem ov$em znal u& z d%ív"j$ka, 
m" uchvátilo natolik, &e se nakonec prom"-
nilo v nejnov"j$í p%edstavení mojí herecké 
spole'nosti.  

Sám jste text Karla &apka za tímto ú!e-
lem p"ekládal. Co pro vás bylo p"i p"e-
kládání nejt$(#í? M$l jste n$koho, s k%m 
jste p"ípadné obtí(e konzultoval? 
Jak %íká Walter Benjamin, na p%ekládání 
je nejt"&$í zachytit jakési „zásadní jádro“, 
které je nep%elo&itelné, ale )apek je natolik 
univerzální, &e to p%ekladatel#m uleh'uje. 
P%ekládal jsem a zárove* jsem text adapto-
val, a to s sebou ov$em neslo zna'né obtí&e. 
Kdy& adaptuji, je mojí prioritou p%evést do 
sou'asnosti ten ú'inek, kter+ toto dílo m"lo 
mít na diváka tehdej$í doby, co& je n"co, 
co je v p%ípad" R.U.R. opravdu v+zva, se 
v$emi t"mi zápletkami a strukturou, která 
bo%í jakékoli normy 'i &ánry, a koho jiného 
by také napadlo napsat tém"% hodinov+ 
komick+ prolog p%edcházející t%em tragic-
k+m d"jstvím, p%i kter+ch zem%e dokonce 
i nápov"da.

P%i práci jsem se opíral o n"kolik verzí 
textu v 'e$tin" a porovnával jsem je s ang-
lick+mi a $pan"lsk+mi p%eklady. Kdy& jsem 
zjistil, jak se cenzura, v závislosti na zemi 
a dob", zmoc*ovala t"ch 'i on"ch text#, 
nesta'il jsem se divit. V jednom ze $pa-
n"lsk+ch p%eklad# je nap%íklad Elena Glory 
[sic] dcerou profesora z Oxfordu a jak+koli 

Cht$l bych vzkázat 
student'm, 
a+ v(dy, kdy( 
budou moct, 
doplní studium 
cestováním. A+ 
proniknou do 
území, kultury... 
a do lidí.

Dramatické !tení Olga a Václav v roce 2021 
Foto: Eva Hlavá!ková
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