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Představení Jak jsem vyhrál válku se v divadle ABC hraje už šestou 

sezónu. To je samozřejmě důkazem, že se jedná o divácky atraktivní 

představení. Bohužel – delší uvádění má i svá úskalí. Jak tato úskalí 

překonal soubor vedený Milanem Schejbalem – to je hlavní otázka, na 

kterou se pokusím odpovědět. 

 

Jak jsem vyhrál válku je dramatizace stejnojmenného románu Patricka 

Ryana, divadelní scénář napsali Milan Schejbal a Hynek Bouček. Příběh 

Ryanova hrdiny Goodbodyho bývá někdy srovnáván s příběhem 

Švejkovým, i když Švejk je satirou, zatímco prostředky Goodbodyho 

příběhu odpovídají spíše grotesce. Goodbody je naivní, neuvěřitelně 

horlivý a smůlovatý chlapík, který je v době druhé světové války povolán 

k službě vlasti. Z výcvikového střediska podle hesla „Nejlépe se někoho 

zbavíme tím, že ho povýšíme“ odchází jako poručík a v této hodnosti se 

svou četou prochází operacemi v severní Africe, Řecku, Itálii a 

Německu. Celé představení je vlastně hrou – Goodbody vede válku, aniž 

by věděl, čeho se účastní. Až v samém závěru procitá a uvědomuje si, 

jak strašná válka je. 

 

Přesně v této linii režisér Milan Schejbal hru důsledně vedl. Je to od 

začátku gejzír scének a gagů, které jsou trochu kritikou armády jako 

systému, trochu úsměvným obrázkem podivných postaviček, ale 

především zábavným zlehčením války. To, co se na jevišti děje, není pro 

diváka „válka,“ to jen nějaký potrhlý chlapík dělá věci úplně jinak, než by 

měly být. O to působivější je potom upřímné Goodbodyho rozčarování. 

 



Tahle charakteristika představení se vlastně nezměnila během oněch 

šesti let, která uplynula od premiéry. Stejné jsou i nápadité kostýmy a 

jednoduchá vojensky zelená scéna Václava Vohlídala, které umožňují 

pružné proměny jevištního prostoru i osob. Poslední složkou 

představení, která nedoznala úhony, je pak hudba. Tu vybíral Dalibor 

Gondík a k trvalému dojmu z představení přispívá například známou 

melodií z filmu Most přes řeku Kwai nebo písničkou Hádej, Matyldo. 

 

Jinak se představení bohužel změnilo hodně. Těsně po premiéře bylo 

dynamické, drželo se dějové linie a dokázalo udržet diváka v napětí. 

Pointa vystřízlivění byla sice nevyhnutelným, ale přece překvapivým 

vyvrcholením celého představení. S postupem času se ale hercům tato 

podstatná charakteristika zajímavé hry ztratila. 

 

Jan Hrušínský, který hraje hlavní roli poručíka Goodbodyho, je 

bezpochyby velkou atrakcí tohoto představení. Ve své roli vytvořil 

prototyp figury, kterou úspěšně použil i v dalších inscenacích, například 

ve Večeru tříkrálovém. Snaživý, prostý, každým krokem směšný hrdina 

je velmi dobře zahrán, jeho zpěvavý hlas je pro diváky nekonečným 

zdrojem smíchu. Představitelé dalších rolí jsou pouze jeho sekundanty, i 

když dobrými. Otmar Brancuzský coby odevzdaný seržant Transom a 

Otakar Brousek mladší a Dalibor Gondík v roli pragmatických vojínů 

Drogua a Clappera mají spoustu příležitostí k pobavení diváků ve chvíli, 

kdy hlavní hrdina mlčí. 

 

Právě na jednotlivé situace, které mají rozesmát diváka, se teď Jak jsem 

vyhrál válku hraje. Herci se soustřeďují na okamžiky a napětí od scény 

ke scéně vymizelo. Jakkoli hlavní protagonisté jsou schopni 

improvizovat, někdy jejich hravost zachází příliš daleko – například když 



přivážou kolegovi batoh k dekoraci a on pak nemůže odejít. Nedbalost je 

ovšem všeobecná. Stane se třeba i to, že se zapomene na rekvizitu a 

musí vypadnout celý obraz, což herce pochopitelně zmate.  

 

Zvláště nevhodné jsou pak dva pravidelné vtípky. V jedné ze scén těsně 

po pauze vede Otakar Brousek z jeviště dialog s chlapcem v první řadě. 

Ten uslintaně natěšený hošík mu v odpověď brouká cosi, co hlediště 

pochopitelně neslyší, a navíc se neúspěšně snaží vtipkovat, což je pro 

herce problém zvládnout.  

 

Nemístným zlehčením byla rozbita i důležitá závěrečná scéna. V jejím 

průběhu Goodbody nalézá lidský rozměr války; ta scéna si zaslouží 

pozvolné zatajování dechu, které vrcholí o několik minut později. Jan 

Hrušínský a Dalibor Gondík si ale přidání vtipů nemohou odpustit. Diváci 

se v tu chvíli sice zasmějí, vyznění závěrečné pointy je ale díky tomu 

nejisté a rozpačité. 

 

Nejsem si jistá, že se toto původně velmi povedené představení dá 

zachránit. Herci by se totiž museli vrátit do počátku, uvědomit si, že i 

když je to především groteska na válečné téma, pouhé padání na 

banánové slupce diváka neuspokojí. 


