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Geisslers
Hofcomoedianten je
nezávislá divadelní
společnost mladých
profesionálních umělců
znovuobjevující barokní
kulturní dědictví českých
zemí a navazující na
výraznou tradici barokního
divadla v Čechách.
Soubor vznikl v roce 2002
při příležitosti založení
festivalu barokního
umění Theatrum Kuks.
Východočeský Kuks se
pak stal jejich domovskou
scénou. V průběhu 13 let
fungování soubor vytvořil
19 inscenací, vydobyl si
uznání publika a kritiky
(opakovaná nominace na
inscenaci roku v anketě
Divadelních novin), navštívil
řadu festivalů v Čechách
i zahraničí (měsíční turné
v USA apod.), založil
putovní festival zámeckých
a klášterních divadel
a zejména si vybudoval
nezaměnitelný a svébytný
nový barokně-divadelní styl.
Více na www.geisslers.cz.
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Sedźal je hólčik na třeše

Program sestavili: Jakub Maksymov a Kateřina Bláhová
grafika: Daniela Eftimiadisová, fotografie: Pavel Veselý

Sedźal je hólčik na třeše,
na nowym šindźelu.
Zedžal so hólčkej dźiwny sónčk,
wo rjanej holíčcy.

Hoch mladý seděl na střeše,
na novém šindeli.
I zdál se hochu divný sen
o krásném děvčeti.

HOFCOMOEDIANTEN

www.geisslers.cz

Čarodějná legenda z lužickosrbska
Na blatech za Černým Chlumcem stojí mlýn, skrčený ve sněhu, temný a výhružný jako mocné, zlé zvíře.
Ale uvnitř se svítí – a kde je světlo, tam musí být i lidé!
Geisslers Hofcomoedianten uvádějí tajuplný příběh z období třicetileté války upředený z legend o Krabatovi,
který si nebezpečně pohrává s černou magií, hýří analogovými projekcemi a variuje lužickosrbské písně.
Poslechnete ten cizí hlas tam uvnitř ve vás a necháte se zlákat? Mlýnské kolo zatím stojí.
Mezi jedenácti havrany sedícími na tyči je totiž jedno místo volné. Krá!
Scénář: Jakub Maksymov a Geisslers (podle lužickosrbských legend)
Výprava: Jitka Nejedlá
Dramaturgie: Petr Hašek
Hudba: Zdeněk Dočekal (úprava lužickosrbských písní a korepetice)
Bartoloměj Veselý (zvuky a ruchy)
Světla: Lukáš Brinda / Lukáš Hladký
PR: Kristýna Šrolová
Produkce: David Gerneš
Režie: Jakub Maksymov
Délka představení: 70 minut bez přestávky
Kontakt: info@geisslers.cz, www.geisslers.cz
Poděkování: Hórnikowa serbska knihownja, Radek Čermák, Jan Maksymov, Hemiš, rodina Nejedlých, Tomáš Hájek, Jan Kubín
a Divadlo ABC za zkoušecí prostor. Velký dík patří zejména Míše a Luboši Kuhnovým za poskytnutí zkušebního azylu v Hostinci
U Zlatého slunce v Kuksu, o který jsme díky rodině Černých a jejich nevelkorysosti přišli v našem kukském Comoedien Hausu.
Mlýn jako archetyp
Mlýn byl v 15. a 16. století vnímán nejen jako výdobytek tehdejší techniky, ale i jako tajemné místo, neboť vždy byl schopen
podivuhodným způsobem transformovat přírodní energii. A to nejen k mletí obilí, ale také k pumpování vody, sekání dřeva,
zvedání závaží a dalším úkonům. Mlýn se tak stával ztělesněním něčeho záhadného a nepochopitelného. Tomu napomáhal
i fakt, že se mlýny často nacházely na samotě mimo vesnici – bylo zapotřebí kopce kvůli větru či potoka pro vodní pohon.
Vesnici tak byl odepřen přímý dohled nad mlýnem a tím pádem se často stával předmětem spekulací a pověr. Čím hlouběji
se v lese nacházel, tím se zdál tajuplnější. Ve středověku bylo zavedeno královské nařízení mlýnům, podle kterého museli
rolníci několika sousedních vesnic mlít své obilí pouze v jednom určitém mlýně. Feudál tak mlynáři poskytoval monopol.
To z něj, třeba když rolníkům zvýšil ceny, nedělalo právě nejoblíbenějšího souseda.
(Klaus Kornwachs)

Hrají:
Bartoloměj Veselý
Claudia Eftimiadisová
Václav Chalupa
Černý mlýn
Mlýn, do kterého se Krabat dostane, není žádným obyčejným mlýnem. Jeho mašinerie včetně personálu nekoná člověku
prospěšnou práci. Naopak – pracuje proti němu. V tom tkví prapůvodní strach člověka ze strojů, který v legendě
o Krabatovi nachází temný výraz. Legendu o Krabatovi bychom mohli pokládat za reakci na rostoucí technizaci a vzestup
vědy v 17. století. Za techniku a vědu musely být přinášeny oběti, ale na druhou stranu zajišťovaly nadvládu nad přírodou
a konečně i nad ostatními lidmi. Legenda o Krabatovi vzniká během třicetileté války – v době destabilizace, zklamání,
ztrátě domova a zmatení hodnot. Fungující stroj poskytoval člověku útočiště. Ptát se na vedlejší účinky, totiž na cenu,
kterou je potřeba zaplatit, to si člověk v takové situaci nemůže dovolit.
(Klaus Kornwachs)
Původ Krabata
Určitou historickou referenci představuje chorvatský plukovník a majitel panství Johann von Schadowitz, žijící v 17. století.
Toho měl roku 1696 s sebou přivést August Silný za zásluhy v tažení proti Turkům, za které mu poté také věnoval panství
Großsärchen u Vojeřic. Zde žil až do roku 1704. Podle pověsti pocházel z kraje vřesoviště v Eutrichu, poté zemřel
ve Wittichenau, kde je rovněž pohřben. Protože Schadowitz původně žil v Chorvatsku, nazývali ho Krabat – etymologicky
se jméno Krabat odvozuje zřejmě od Kroat (česky Chorvat). Srbům v Lužici pravděpodobně nepřipadal kvůli cizímu zjevu
a jazyku úplně neškodný a na venkově se o něm rychle rozšířila pověst jako o čarodějovi. Farář jménem Schneider
z městečka Wittichenau ve své kronice poprvé zmínil jméno Krabat roku 1848.
(René Schuster a Klaus Kornwachs)
Meotar
Meotar, zpětný projektor, nebo zpětná promítačka je jednoduchý analogový projektor, který slouží k promítání materiálu
na zeď nebo promítací plátno. Funguje na principu prosvícení materiálu, který je soustavou čoček a zrcadel zobrazován
na projekční ploše.
(wikipedie.org)
Lužické Srbsko
V raném středověku bylo toto území osídleno slovanskými kmeny. Na konci 9. století se pravděpodobně nacházelo
pod svrchovaností Velkomoravské říše a od 10. století bylo cílem expanze německých panovníků i postupující
německé kolonizace. V průběhu 14. století se obě Lužice staly součástí volného státního celku zemí Koruny české
jako tzv. vedlejší země. V důsledku Pražského míru, který byl uzavřen v době třicetileté války roku 1635, připadlo území
Lužice saskému kurfiřtovi. Roku 1815 byla pak Lužice rozdělena mezi Sasko a Prusko a později se stala součástí
sjednoceného Německého císařství (1871). V současné době se Lužice nachází na území dvou německých spolkových
zemí – Braniborska a Svobodného státu Sasko. Snahy o připojení Lužice – či alespoň jejích slovanských částí –
k Československé republice v letech 1918 –1919 i 1945 nebyly úspěšné.
(Zdeněk Víšek)
Lužická srbština
Lužičtí Srbové si zachovali svůj vlastní jazyk – lužickou srbštinu. Jde o západoslovanský jazyk, stejně jako čeština. Lužická
srbština se vyvinula z jazyka, který kdysi používali Pobaltští Slované. Ti v 10. století vymřeli, ale jazyk po nich převzali
Lužičtí Srbové. Ve středověku platila různá omezení a zákazy srbského jazyka. Později však vznikly rovnou tři varianty
tohoto jazyka: hornolužická srbština evangelická, hornolužická srbština katolická a dolnolužická srbština. Mezi nejstarší
písemné zmínky patří liturgické texty. Nejstarší překlad bible do lužické srbštiny pochází z roku 1548, tedy z období,
kdy byla Lužice součástí Zemí koruny české. (...) V současné době jazyk kvůli procesu asimilace pomalu upadá.
Počet mluvčích se odhaduje na 60 000 lidí. (...)
Ve slovní zásobě je mnoho staročeských slov a také tzv. všeslovanských slov jako je např. woda, zemja, člowjek, chlěb, …,
dále i slov převzatých z češtiny jako dźiwadlo, wobrazowka…
(Zuzana Kohlová a Tereza Novotná)

