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O d letošního února se 
na pražské podkrovní 
scéně libeňského Divadla 

pod Palmovkou, tedy ve Studiu 
Palmof ka, mohou diváci seznámit 
s příběhem devatenáctileté skautky 
Bedřišky Synkové – Bejbiny, která 
byla v padesátých letech odsouze-
na za velezradu, protože ilegálně 
vedla skautský oddíl. Příběh je to 
dojemný sám o sobě. Jiskru a vtip 

mu dodává sochařka Marie Uchyti-
lová, která se rozhodla proti režimu 
skrytě bojovat. Mladá umělkyně 
byla vykonstruovaným procesem 
Synkové pobouřená a na svém ná-
vrhu do tehdy probíhající soutěže 
o reliéf nové jednokorunové mince 
ztvárnila právě Bedřišku. V té době 
již dva roky vězněná dívka na minci 
sázela lípu, symbol Slovanů, a dí-
vala se doprava, tedy z ikonogra-

ického hlediska na západ. Návrh 
Uchytilové snad trochu paradoxně 
zvítězil a mince se začala razit, aniž 
by měl kdokoliv tušení, kdo je na ní 
vyobrazen. Neprávem uvězněné 
děvče, které si v době, kdy mince 
začala platit, odpykávalo čtvrtý rok 
ve vězení, tak mělo malý pomníček 
v kapse každého spořádaného 
občana. Bejbina si nakonec díky 
své matce, která dvakrát požádala 
o zmírnění jejího trestu, odseděla 
ve vězení jen pět let. A když se 
později setkala s Marií, sochařka jí 
tehdy jako dárek dala minci z první 
ražby. Bejbina se navzdory svému 
osudu režimu nezalekla a pokračo-
vala ve skautské činnosti dále, a to 
nejdříve v tehdejším Českosloven-
sku a později ve Švýcarsku, kam 
v roce 1968 s manželem a synem 
emigrovala a kde stále žije. Marie 
Uchytilová zemřela den před začát-
kem sametové revoluce.

Bedřiščin příběh si minulý rok 
vyhlédl reportér České televize 
Vavřinec Menšl a natočil o něm 
reportáž, která obsahuje rozhovor 
přímo s Bedřiškou. V něm vynáší 
pamětnice na světlo šedesát let sta-
rý příběh o hrdinství obou dívek, 
o kterém měl dodnes jen málokdo 
tušení. Autor hry Tomáš Dianiška 
se prostřednictvím Facebooku 
o tomto příběhu dozvěděl a ihned 
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Nová scéna Divadla pod Palmovkou v únoru uvedla divadelní hru Mlčení bobříků z pera Tomáše Dianišky, 
která ztvárňuje příběh devatenáctileté dívky, jež byla v padesátých letech odsouzena za velezradu, proto-
že ilegálně vedla skautský oddíl.
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ho zaujal. Navrhl pak svému 
kamarádovi z DAMU, režiséro-
vi Janu Fričovi, Bejbinin příběh 
zincenovat. Co se popularity týče, 
vede si divadelní hra z pera Tomáše 
Dianišky o něco lépe než již zmí-
něná reportáž. Inscenace vyvolala 
divokou bouři protichůdných ná-
zorů i ohlasů, a možná právě proto 
se do povědomí (nejen skautské) 
veřejnosti dostala tak rychle.

Autoři celou hru pojali jako béč-
kový horor, ve kterém se mísí pár 
absurdních vtipů se spoustou nará-
žek na ilmové klasiky, vulgaritami 
a obscénním humorem. V před-
stavení se život, vzdor i uvěznění 
Bedřišky mění v strašlivou noční 
bojovku „z časů, kdy na Letné stály 
sochy bohů a prostý lid se krčil 
pod jejich krutovládou“. Není po-
chyb, že jediný způsob, jak zbavit 
posedlosti skautingem dívku, která 
zvládne rozdělat oheň bez pomoci 
PE-PO a chystá vlastizradu, je vy-
mítání. Skautské podsadové stany 
se mění ve vězeňské cely a skaut-
ský slib v modlitbu či mantru, 
který hrdinku touto noční můrou 
provází. Komunističtí funkcionáři 
jsou vyobrazeni s nadsázkou jako 
brutální tyrani. Připomínají grotes-
kní igurky v panoptiku a divák si 
není jist, zda má být zhnusen, nebo 
se smát. Herci, kostýmy, světlo 
i hudba jsou děsivé. A nechybí ani 
imitace známých ilmových klišé 
z hororových ilmů Kruh a Hallo-
ween. Režisér Jan Frič na jímavém 
příběhu o vzdoru mladé dívky proti 
režimu, pojatém šokujícím způso-
bem, staví do ostrého kontrastu 
formu a obsah.

Vulgarita a zvrácenost ve hře po-
užité vyvolaly silnou vlnu odporu 
a kritiky. Vzniklo dokonce prohlá-
šení, které označuje hru za pokleslé 
zesměšnění ideálů skautského hnu-
tí. Mezi signatáři je i autor zmíněné 

televizní reportáže Vavřinec Menšl. 
„Tvůrci hry Mlčení bobříků Tomáš 
Dianiška a Jan Frič prezentují uráž-
livě, lživě a vulgárně osobní příběh 
dvou statečných žen odehrávající 
se v padesátých letech 20. století. 
Skautskou aktivistku Bedřišku 
Synkovou představují jako mladou 
fanatičku hájící památku Klemen-
ta Gottwalda, která po uvěznění 
trpí pomateností, a sochařku 
Marii Uchytilovou vykreslují jako 
cyničku, která za vítězství v soutěži 
o podobu korunové mince zaplatila 
sexuální službou. Tyto výplody 
údajné ‚umělecké licence a ironie‘ 
jsou v rozporu s ověřitelnými 
fakty,“ píše se v prohlášení, které 
mimo jiné poukazuje i na historic-
ké nedostatky hry.

Hra vedle kritiky sklidila i pozitivní 
ohlasy. Groteskní podání ukazuje 
perzekuce skautingu v padesátých 
letech způsobem, ze kterého je 
absurdita, nestvůrnost a tupost 
těchto akcí patrná až příliš dobře. 
Za laciným humorem se skrývá 
mrazivá a otřesná historie a v rá-
doby odlehčené hře se jako pachuť 
nese hrůza někdejšího režimu. 
Ačkoliv se v díle vyskytují někte-
ré historické nepravdy a značně 
pokroucené charaktery, původní 
příběh byl zachován. Není problém 

rozlišit pomyslné dobro a zlo ani 
od iltrovat vážně míněná poselství 
od prostého humoru či formy.

Jedná se jednoznačně o silný zá-
žitek, ať už si z něj odnesete pocit 
pozitivní, nebo negativní, pokud 
jste fanoušek divadelní moderny, 
neměli byste si Mlčení bobříků 
nechat ujít. Když prohlédnete svě-
telné efekty, obscénnost a děsivé 
výkřiky a vztáhnete pozornost 
k závažnému tématu, tak si určitě 
odnesete i zážitek z pohnutého 
příběhu dvou statečných žen. 

TIPY

Mlčení bobříků
Režie: Jan Frič
Scénář: Tomáš Dianiška
Dramaturgie: Ladislav Stýblo
Výprava: Lenka Odvárková
Hrají: Tereza Dočkalová, Barbora Kubátová, Tomáš Dianiška, Jan Hušek

bit.ly/prohlaseniMlceniBobriku – text prohlášení k divadelní 
inscenaci Mlčení bobříků
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