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Daniel Keyes dostal za Růže pro Algernon
v roce 1960 Huga – cenu rezervovanou pro
nejlepší sci-fi povídku roku. Isaac Asimov
se kdysi Keyesovi svěřil s tím, jak velký
dojem na něj tahle povídka udělala. Takovou
povídku bych také jednou strašně rád napsal,
řekl Asimov. „Já také,“ odpověděl Keyes.
„Až přijdeš na to, jak se mi podařilo napsat
Růži pro Algernon, nezapomeň mi to vzkázat.“
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divadlo Rokoko. Na konci prázdnin 91, když už
jsem skončil rehabilitace, přišel k nám Jakub
a najednou z něho vylezlo, jestli bych s nimi
nechtěl zkoušet.
Jan: Kamarádi z Kašparu byli prostě lidi.
Bezprostřední, chvílemi odzbrojující,
protože jsem byl jeden z nich. Ale když jsem
potřeboval pomoct do schodů, okamžitě někdo
přišel a bez řečí pomohl. Byla to normální
komunikace, nesmírně potřebná a užitečná.
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Už dlouho jsem neslyšel po premiéře takový
potlesk.
Jan: O tom se špatně mluví, to musí posoudit
každý sám.
Dobrý pocit jsi ale měl, ne?
Jan: Měl. (Ústa se roztáhla k širokému
úsměvu.) Je to krásná hra a moje životní
role. Líbí se mi postava Charlieho Gordona,
kdy na ploše přibližně devadesáti minut
prožívám celý lidský osud. To je jedna věc,
která mne přitahuje, a druhá, že v sobě
objevuju nové možnosti, nové výrazové
prostředky.
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Jakub: Hodiny jsme strávili vymýšlením
a zkoušením, co všechno vlastně může. A může
toho hodně. Jeho role je fyzicky velice
náročná, nejen na dýchání, mluvení a výdej
energie. Na jevišti provádí často dost
krkolomné věci – dobře, že je divák tak
nevnímá! Pro Honzu bylo těžké zvyknout si
na určité postupy, pro mě vymyslet a uhlídat,
aby se při zkoušení nijak nezranil.
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Co vás na představení a roli Charlieho
Gordona po dvanácti letech pořád ještě baví?
Každý večer s Růží pro Algernon je pro mě
událostí, svátkem. Od prvních krůčků až
do finále. Fascinuje mě Charlieho otevřené
srdce. Jeho odvaha i ochota stále znovu
a znovu začínat, překonávat překážky,
nadchnout se, jít za svým snem. Nezdolná
naděje a důvěra v život i radost z něj, s níž
se zmocňuje svého příběhu, je přímo inspirací
a návodem na šťastný život. Naplněný život.
Asi jsme se díky Jukubovi Špalkovi setkali
ve správný čas a na správném místě. A setkat
se už po pětisté, to už stojí za to!
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Změnila se Růže pro Algernon za tu dobu, co
ji hrajete?
Snažíme se, aby byl tento silný příběh
na jevišti živý. Samozřejmě, že se v průběhu
času proměňuje. Navíc pokaždé hrajeme pro
jiné diváky, v jiných prostředích – nejen
v divadlech po celé republice, ale i na
hradech, v klubech. Přicházejí noví kolegové
jako alternace do rolí lékařů, máme nové
řešení scény…
A Růže mě baví, nás všechny. Moc. A doufám,
že i diváky. Chceme ji hrát dál!
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Premiéra 10. února 1993 v divadle Rokoko
tento program byl vydám u příležitosti
500. reprízy inscenace.

Jaká byla tvoje cesta ke Kašparům?
Jan: Nápad vznikl na konci školy. Měl
jsem už první kroky v divadlech za sebou
a samozřejmě jsme o tom s klukama klábosili.
Jakub byl na DAMU o dva roky níž, cítili
jsme to podobně a chtěli jsme dělat divadlo
trochu jinak. To byly první dotyky. Pak jsem
se vyboural, ze všeho vypadnul a putoval
po nemocnicích. Najednou jsem se dozvěděl,
že se klukům podařilo udělat skvělého
Cyrana – to už byl spolek Kašpar a že mají
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