
SATURNIN
MMMMMLMMMMMLMMMMMLMMMMMLLMMMMML      PREMIÉRA 8. ŘÍjna 2005 V RAKOVNÍKU      LMMMMMLMMMMMLMMMMMLMMMMMLMMMMMM

Vzrušující obsazení.
Vypravěč Jirka Suk
Saturnin Pavel Tajčovský
Slečna Barbora Marcela Škábová
Teta Kateřina Lída Strejcová
Milouš Ondra Lemon
Dr. Vlach Petr Čolič
Dědeček Milan Lukeš
Zdravotní sestra Jana Dvořáková
Saniťák Pavel Polakovič
Trenér taky Pavel Polakovič
Světla Jarda Kodeš ml.; Fanda Mutinský, taky ml.

Zvuk Pavel Mařík
Hudba Brass Band Rakovník
Výtvarno Štěpánka Rácová & spol
Kostýmy Marie Zamazalová
 Hana Pilíková
 Dagmar Moutelíková
Scéna Jirka Suk
 Jindra Matuška
Rekvizity Jana Dvořáková
Režie Jirka Suk
Scénář Adam Doležal
 Jirka Suk

V představení i v tomto programu je štědře 
užíváno citací z románu Zdeňka Jirotky 

„Saturnin“

Vzrušující grant.
Představení mohlo vzniknout díky 
přispění Města Rakovníka,
respektive jeho grantu.

Děkujeme

Představení mohlo vznikat
i za deštivého počasí pod ochrannými 
křídly, respektive střechou
Kulturního centra Rakovník.

Děkujeme

V noci na neděli 6. srpna vnikl do vily 
 historika a sběratele prof. Ludy neznámý lupič 
a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž 
prof. Luda uschovává některé cenné zlatnické 
 starožitnosti. Nežli mohl schránku otevřít, byl 
vyrušen domácím zaměstnancem p. Saturninem. 
Co se pak mezi oběma muži udalo, je předmě-

Vzrušující příhoda s lupičem.
tem vyšetřování. Když se totiž policie, povolaná 
telefonicky, dostavila na místo činu, nalezla 
lupiče v hlubokém bezvědomí s velkou tržnou 
ranou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud 
neobvykle. Tvrdil, že lupič se zranil sám, a to 
řemdihem ze sbírek zbraní profesora Ludy. Na 
této podivné výpovědi umíněně trval. Lupič se 
v nemocnici probral k vědomí, ale tvrdí, že zapo-
mněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřo-
vání se zdá, že se událost zběhla takto: vyrušený 
lupič se pokusil zastrašit p. Saturnina ostře nabi-
tým revolverem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil 
z ruky a vyhodil ji oknem do zahrady, kde byla 
později nalezena. Potom pronesl p. Saturnin delší 
řeč, ve které se snažil vyložit lupiči, že boj dvou 
nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil 
ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popi-
suje jako tyč a kouli na řetěze, a sám si vzal také 
takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách do-
šlo k boji, ve kterém byl lupič zraněn. Zajímavé 
je, že zraněný nevylučuje možnost, že si ránu na 
hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi 
těžko ovládat a že několikrát se jen taktak uhnul 
roztočené kouli své vlastní zbraně. Mimoto prý 
měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. 
Celkem je rád, že to tak dopadlo. Po skončení 
vyšetřování neopomineme podat čtenářům naše-
ho listu zevrubnou zprávu.

Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhod-
nější formou roztržitosti je, když se lidé zapomí-
nají radovat ze života. Když přijímají královské 
dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. 
Probudí-li se ráno člověk zdráv a svěží v čisté 
 posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou 
snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal,
a aby zazpíval píseň díků, nebo napsal oslavnou 
báseň na krásu života.

Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor 
Vlach, přestaneme ji vnímat, a osud by nám 
 prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl 
za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom 
nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, 
 nýbrž na to, že hřála.

Je však rozumné bláhově věřit, že osud vše 
zařídí za nás? Jistě, že ne. Váš dobrý přítel, diva-
delní spolek Tyl Rakovník, se o vás postará a výše 
uvedené dobrodiní vám prokáže vlastním přičině-
ním. Inu – prožili jste idylku? Prožili! (první půle 
představení). Vážili jste si jí? Nevážili! (málo po-
tlesků na otevřené scéně, naprostá absence „standing 
ovationu“).

Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, již s nej-
větší pravděpodobností dochází k zahoření diva-
dla, ve kterém se právě nacházíte. Tuto osudovou 
laskavost vám poskytuje náš divadelní spolek tím, 
že oheň, který zažehl těsně před přestávkou, 
a který v průběhu přestávky dále hoří na jevišti, 
nikdo nestřeží. Přítomní hasičští preventisté leží 
svázáni, s roubíkem v ústech v šatnách umělců.

Však vy ještě rádi přijdete v ohořelých šatech 
po uhašení požáru na druhou půlku představení, 
a té si budete jinak vážit!

Zrušující přestávka
právě začíná,
užijte si jí.

Zde pozorně sledujte přímý přenos z průběhu přestávky. Pečliví čtenáři našeho programu tak budou ve výhodě 
oproti čtenářům nedbalým, nebo dokonce nad těmi, kteří nad programem ohrnou nos. Z přímého přenosu zís-
kají dostatek informací o tom, jakým tempem požár budovy postupuje. Snadněji, dříve než vypukne osudová 
panika, budou schopni uchránit své holé životy. A to si pozorní čtenáři opravdu zaslouží.
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Říkali jí květinka Marta.
čili psychologický román pro náročné čtenářky

Říkali jí květinka Marta. Stávala za pultem 
mezi kyticemi růží, karafiátů a šeříků a balila květy 
do hedvábného papíru. S nesmělým úsměvem je pak 
podávala elegantním mužům, kteří je odnášeli jiným 
ženám. Měla oči jako fialky, pleť jako lilie, ústa jako 
rudý mák a zoubky jako sněženky. Měla hlubokou 
duši a vážnou známost. Pavel nebyl tak elegantní 
jako muži, kteří kupovali koše květin operetním zpě-
vačkám, bylť dělníkem v dolech. Ve dne pracoval na 
šachtě a večer čekával na květinku Martu na rohu 
Vodičkovy ulice a Václavského náměstí. Milovali se 
horoucí láskou, čistou jako studánka, a Martě neva-
dily jeho čisté sice, ale ošumělé šaty. Měla upřímně 
ráda toho velkého hocha s šedýma očima, který žil jen 
pro ni a nelekal se žádné oběti, aby ji učinil šťastnou. 
Ale, jak se říká, štěstí je vrtkavé, nemá žádného 
stání. Martin sen o lásce se rozplynul, rozbil se o zá-
ludnost a faleš světa, o nastražená úskalí, o kterých 
důvěřivá dušička květinky Marty neměla ani tušení.

Osud tomu chtěl, že se setkala se svou student-
skou láskou z měšťanky, s démonickým a cynickým 
Oskarem. Omámil ji vášnivými slovy, ďábelsky před-
stíral, že od dětství nosil v srdci její obraz, a sliboval 
jí lásku nepomíjející a věrnou až za hrob. Člověk je 
křehký, a Marta odolávala dlouho jeho falešným ře-
čem, ale nakonec podlehla. Byla tak mladá a nezku-
šená, a není možno ji odsuzovat, neboť jest psáno, kdo 
jsi bez viny, udeř.

Jistě by se byla po tomto mladistvém poblouznění 
vrátila k milovanému Pavlovi, neboť jen on byl slun-
cem jejího života, ale nebylo tak souzeno. Když od-
cházela s Oskarem z jeho mládeneckého bytu, spatřil 
je Pavel. Marta zbledla a kolena se pod ní podlomila. 
Chtěla zavolat za odcházejícím Pavlem, ale bolest jí 
stáhla hrdlo a všechno se kolem ní kácelo. Sen jejího 
štěstí ležel v troskách a cítila, že nemá proč žít. Byla 
by omdlela, kdyby ji Oskar nebyl zachytil do náruče. 
Květinka Marta se zachvěla odporem, udeřila svůdce 
pěstí do tváře a utekla pryč.

Dlouho bloudila prázdnými ulicemi a drásala 
své srdce pohledem na místa, která byla svědkem 
schůzek s Pavlem a jejich společného štěstí. Jen nábře-
ží se vyhýbala, protože si nebyla jista, že by odolala 
volání řeky, která ji vábila do svého objetí.

Zatím Pavel seděl ve svém pokoji s hlavou v dla-
ních a zdálo se mu, že to nemohla být skutečnost, že 
to byl ošklivý sen, ze kterého se probudí. Jeho Marta, 
jeho květinka Marta zapomněla na jejich lásku a je-
mu nezbývalo než přijmout tuto ránu osudu. Potom 
vstal a s kamennou tváří spálil dopisy, fotografie 
a všechny vzpomínky, které mu dosud byly tak drahé. 
Jen Martin obraz v srdci nedovedl spálit. Ubíhaly 
měsíce, uběhl rok a druhý, ale rána v Pavlově duši 
se nezhojila. Procházel se sám a zasmušilý ulicemi 
města a přátelé ho nepoznávali. Večery trávil hovory 
se svou bytnou, moudrou to stařenkou, ženou z lidu, 
která ho milovala jako vlastního syna. Těšila ho, jak 
dovedla, a vyprávěla mu obsahy přečtených románů, 
v nichž se milující srdce nakonec přece jen spojila 
k tichému štěstí, ale Pavel se jen smutně usmíval a ří-
kal, že život není román. Trvalo to dlouho, než ze slov 
moudré té ženy pochopil, že nejednal správně, že jeho 
povinností bylo odpustit. Jen tak by byl dokázal svou 
opravdovou lásku a hloubku své duše. Vždyť vlastně 
všechno zavinila jeho prokletá vášeň hrát šachy. Proč 
se květince Martě víc nevěnoval, proč ji nechával 
každý čtvrtek samotnou a spěchal do kavárny, aby 
sehrál několik partií? S hanbou v srdci vzpomínal na 
to, jak úplně propadl své náruživosti, jakmile zasedl 
k šachovnici, a na to, že v těch chvílích mu snad byl 
uvolněný pěšec, bůh mne netrestej, důležitější než 
květinka Marta. Proč nechával jednou týdně Martu 
samotnou a tím ji přímo vehnal do Oskarova náručí? 

Ano, tak tomu bylo a ne jinak, a v tu chvíli Pavel již 
neváhal a rozhodl se, že Martičce odpustí, vždyť jeho 
bytná měla pravdu, když pravila, že můj bože, jed-
nou není vždycky.

Ale život zatím nečekal. Pozdě, Pavle, příliš 
pozdě jsi pochopil, co bylo tvou povinností. A tak se 
stalo, že Pavel marně hledal květinku Martu v závo-
dě, kde byla před dvěma lety zaměstnána, a nenašel 
ji ani v bytě, který tenkrát obývala. Byl všecek zou-
falý, ale osud ho neušetřil ani toho nejtvrdšího pona-
učení a zavedl ho před Staroměstskou radnici zrovna 
ve chvíli, kdy pobledlá a smutná Marta opouštěla 
obřadní síň jako žena muže, kterého Pavel nikdy ne-
viděl. V tu chvíli Pavel omdlel a jeho světlý svrchník 
se potřísnil blátem ulice.

Marta nebyla v manželství šťastna. Nemilova-
-lať svého muže, a jen myšlenka na to, že snad jí osud 
dá dítě, jehož čisté oči by léčily bolest její duše, dala jí 
sílu, aby snášela svůj těžký úděl. Než její touha byla 
marnou. Měsíce ubíhaly a Marta se necítila mat-
kou. Jedinou její radostí byla hudba. Komponovala 
smutné písně a psala dlouhé dopisy Janu Kryštofovi, 
slavnému hudebnímu skladateli.

Její muž ji miloval, ale byl poněkud příliš jed-
noduchý a nemohl pochopiti hloubku a složitost její 
citlivé duše. Již se zdálo, že Martino štěstí je navždy 
ztraceno, když Prozřetelnost sama zbavila ji jejích 
pout. Po krátké nemoci zemřel její muž, a paní Mar-
tě, ačkoliv upřímně želela jeho smrti, zasvitl paprsek 
naděje, že snad přece jen není vše ztraceno.

Tušila, že ji Pavel dosud miluje, a doufala, že 
peníze, které jí její muž zanechal, jí umožní, aby 
mohla zlepšit Pavlův těžký život dělníka v dolech. 
Znovu pročítala pečlivě ukrývané dopisy, které jí 
kdysi psával, a zkoumavě hledívala do zrcadla s nevy-
slovenou otázkou, zda se ještě bude Pavlovi líbit. Co 
vymyslila plánů a drobných lstí, aby se s ním setkala, 
a netušila, že to bude chvíle z nejbolestnějších.

Byla to náhoda, která vedla její kroky do Kin-
ského zahrady, kam spolu kdysi chodívali, a tam 
spatřila Pavla. Stál proti ní na cestičce, zbledlý ne-
čekaným setkáním, a tiše se na Martu díval. Dlouho 
mlčel a pak začala Marta tichým hlasem vyprávět 
o sobě, o svém manželství, o tom, že na něho nikdy 
nezapomněla a že je nyní volná, a Pavel jí zádumčivě 
naslouchal a pak pronesl větu, která pohřbila všechny 
Martiny naděje naposled a definitivně. Hlasem, ve 
kterém se chvělo zoufalství, řekl: „Jsem ženat.“

Marta se dívala směrem k přízemní stavbě, 
v níž je umístěno oddělení zemědělského muzea a slzy 
jí stékaly po tvářích. Potom se tiše zeptala: „Jsi šťas-
ten?“ Neodpověděl hned a potom řekl, že žádné man-
želství bez lásky nemůže být šťastné, a on miloval jen 
jednou v životě, ale je téměř spokojen. Má hodnou 
ženu a malou roztomilou dcerušku. Stará rána skoro 
přebolela a je marno vzpomínat na to, co bylo a co je 
nenávratně pryč. Bylo by škoda těžce nabytého klidu.

Když Marta odcházela domů, viděla na cestu 
jen matně, protože měla v očích slzy. A tak se stalo, že 
luxusní dvanáctiválcová limuzína ji zachytila, vlek-
la ji s sebou několik metrů a pak ji odhodila na ob-
rubník chodníku. Z auta vyskočil starší pán ve spor-
tovním obleku a sklonil se nad jejím tělem, ale to už 
Marta neviděla. Probudila se v nákladně zařízeném 
nemocničním pokoji soukromého sanatoria a jen vel-
mi pomalu si vzpomínala, co se s ní vlastně stalo. Jen 
nejasně si vzpomínala na velikou modrou limuzínu, 
kterou závojem slz uviděla v posledním okamžiku, 
a pak už byla v její paměti jen bezbarvá skvrna. Pro-
hlížela si se zájmem bílý pokoj, ve kterém se nalézala, 
když vtom se ozvalo diskrétní zaklepání a vstoupil 
starší muž prošedivělých vlasů a majestátního držení 
těla. Představil se jí jako továrník Skála a pravil, 
že velmi lituje nehody, která jí byla způsobena jeho 
autem. Naštěstí je její zranění jen lehčího rázu a pan 
primář soudí, že nebude mít následků. Prosil Martu, 
aby si nepřipouštěla žádných starostí a byla klidná. 
Pošle jí knihy, víno a ovoce, a může-li ji potěšit trochu 
přátelského popovídání, bude ji denně navštěvovat. 
Samozřejmě považuje za svou čestnou povinnost hra-
dit všechny s léčením spojené výlohy a doufá, že po 
vyléčení Marta neodmítne jeho pozvání k zotavené 
na Sázavě.

Za normálních okolností by byla Marta pozvání 
nepřijala, ale po ranách, kterými ji osud stíhal, tou-
žila po tom, být vzdálena městského hluku, a chtěla 
se pokusit najít v chrámu přírody ztracený klid. Při-
jala, a tak se stalo, že půl roku poté byl ve společenské 
části denních listů ohlášen sňatek továrníka Skály 
s Martou. Bylo ironií osudu, že téhož dne přinesly no-
viny úmrtní oznámení Pavlovy ženy. Továrník Skála 
řekl před svatbou Martě, že si je plně vědom toho, že 
by mohl býti jejím otcem, ale že má velmi pádné dů-
vody k tomu, aby ji požádal o ruku.

Pravil, že trpí těžkou chorobou jater a domnívá 
se, že dříve nebo později zemře. Bude šťasten, bude-li 
mu dopřáno strávit zbytek života po boku milované 
ženy a býti zbaven starostí o to, jak by měl naložiti se 
svým značným jměním, dědiců nemaje. Marta ani 
nemohla uvěřit, že by byl nemocen, vypadalť na svůj 
věk neobyčejně statně. Snažila se rozptýlit jeho oba-
vy, a možno říci, že se jí to dařilo, zvláště když mu po 
roce darovala syna. Továrník Skála byl šťasten a celý 
jako by omládl. Zdálo se, že úplné zapomněl na svou 
chorobu.

Zapomněl, ale nemoc nezapomněla. Továrník 
Skála zemřel, jak byl předpověděl. Po jeho smrti vyšlo 
najevo, že byl daleko bohatší, než se Marta domníva-
la. Skoro se lekla částky, kterou notář vyslovil, a ještě 
dlouho potom nemohla uvěřit, že je opravdu majitel-
kou takového bohatství. Ona i malý Milan mohli býti 
bez starostí o svoji budoucnost, a dokonce mohli občas 
něco darovat i na dobročinné účely.

Marta velmi často vzpomínala na Pavla a ptala 
se v duchu sama sebe, netrpí-li nouzí. V přepychu, 
kterým byla obklopena, stávala se jí nesnesitelnou 
myšlenka, že jediný muž, kterého milovala a dosud 
miluje, musí si vydělávat svůj chléb jako dělník v do-
lech. Snad strádá i jeho dítě. Od té doby, kdy četla 
v novinách úmrtní oznámení Pavlovy ženy, neměla 
zpráv, co se s ním děje. Umínila si, že navštíví ředite-
le dolů, kde byl zaměstnán, a pokusí se zlepšit Pavlo-
vo postavení tak, aby neměl tušení, že zasáhla v jeho 
prospěch. Mohla to lehce učinit, neboť ředitel Horyna 
byl častým hostem továrníka Skály, a mohla se tudíž 
na něho obrátit jako na dobrého známého. Jak se roz-
hodla, tak vykonala. Nařídila, aby byla připravena 
modrá limuzína, svěřila malého Milana pečlivé ošet-
řovatelce a rozjela se do Prahy.

Tentokrát poprvé v životě vkročila do závod-
ních kanceláří a dala se ohlásit u ředitele Horyny. 
Byla ihned přijata a bez váhání řekla, proč vlastně 
přichází. Ředitel Horyna byl pln ochoty, ale jen zpo-
čátku. Potom se tvářil překvapeně a nakonec se začal 
usmívat. Dal si opakovat Pavlovo jméno a pak se ptal, 
myslí-li to milostivá paní vážně. Pak řekl, že nemá 
na šachtě zaměstnance takového jména, ale že pan 
Pavel Kříž, o kterém milostivá paní mluví, je maji-
telem těchto dolů, a tudíž jeho šéfem, a že je naprosto 
vyloučeno, aby mu on, jeho zaměstnanec, zvyšoval 
gáži. Marta jako bleskem pochopila, že Pavel před-
stíral své podřízené postavení proto, aby vyzkoušel 
její lásku, a vlna dojetí ji zaplavila. Dříve než měla 
čas se vzpamatovat, vstoupil Pavel, ředitel Horyna 
ho uctivě pozdravil a taktně opustil pokoj. Buďme 
i my diskrétní a spusťme oponu nad shledáním dvou 
milujících se srdcí, která se přes všechny nástrahy 
osudu a víry života přece jenom nalezla, aby v har-
monickém souzvuku prožívala tiché štěstí manželské-
ho života. Když po krátké době přistupovala kytička 
Marta k oltáři se svým milovaným Pavlem, kráčely 
za nimi jejich rozkošné děti držíce se láskyplně za 
ručičky. -tt ktřn-

(autor je vynikající kuchařkou)

Sbírka novellistických bibelotů zcela 
mimořádné výraznosti a oslňující dějové 
krásy. Teta Kateřina podrobuje tu ostré 
a přímo drásavé 
analyse docela 
zvláštní mimo 
všednost a průměr 
stojící případ lid-
ských osudů a lid-
ských cest
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