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25. října 2016 v Českých Budějovicích 

Přisámbůh! 

Robert Askins 

Česká premiéra 27. října 2016 od 19.30 hodin, Jihočeské divadlo - Studiová scéna Na Půdě 

Řadu letošních činoherních premiér v Jihočeském divadle spojuje téma „co všechno si  člověk myslí, že 
může v životě ovládat, a ono…“. První z nich je černá komedie Přisámbůh!, kterou uvede Jihočeské 
divadlo v české premiéře. 
 
Tato novinka (v originále Hand to God) měla svoji úspěšnou premiéru na Broadwayi teprve před 
dvěma lety a okamžitě získala 5 prestižních nominací na cenu Tony, včetně nominace za nejlepší hru. 
V Jihočeském divadle se režie inscenace v překladu Jakuba Škorpila ujal Janusz Klimsza, který se 
zdejším činoherním souborem již v minulosti nastudoval inscenace Bambini di Praga (2015) a 
Čarodějky ze Salemu (2009) . 

 
V černé komedii Přísámbůh! si všichni řeší své problémy, bohužel většinou na úkor svých blízkých. 
Margery, která přišla o manžela a absolutně neví, co se sebou, se rozhodla realizovat se jako režisérka 
křesťanského loutkového kroužku. Pastora mnohem víc než její loutková verze příběhu o svedení Evy 
zajímá ona sama. A herci – děti jsou všechno jen ne poslušné loutky v jejích rukou. Puberťák Timothy, 
stále v černém, touží stejně jako pastor po Margery a chytrolínka Jessi by se raději věnovala 
stínovému divadlu z Bali. Jediný Jason, syn Margery, se umí do práce s loutkou vžít. Možná až moc. 
Jeho prodloužená paže Tyron ožije a vymkne se  kontrole. Nemilosrdně nutí svého pána, aby přestal 
být nesmělým, hodným maminčiným chlapečkem a začal říkat a dělat opravdu to, co chce. Bez ohledu 
na všechno a na všechny.  

 
V inscenaci účinkují Tomáš Havlínek v roli Jasona, Věra Hlaváčková v roli jeho matky Margery, Tomáš 
Drápela jako oživlý maňásek Tyron, dále Tereza Vítů, Teresa Branna, René Šmotek a nová posila 
činoherního souboru Jakub Urbánek. 

 
Anotace: 
Ruka teenagera může být dost nebezpečná, když srostla se šíleným maňáskem, který se vymkl veškeré 
kontrole. Bude to případ pro exorcistu? 
 
Překlad:  Jakub Škorpil 

 
Inscenační tým: 

Režie / Janusz Klimsza 
Dramaturgie / Olga Šubrtová 
Scéna / Michal Syrový 
Kostýmy / Marcela Lysáčková 
 

Osoby a obsazení: 

Tyrone / Tomáš Drápela 
Margery / Věra Hlaváčková 
Jason / Tomáš Havlínek 
Jessica / Tereza Vítů 
Timothy / Jakub Urbánek 
Pastor Greg / René Šmotek 
Jolene / Teresa Branna 
 

Nejbližší reprízy: 1. 11. / 18. 11. / 9. 12. / 21. 12. 2016 
 



 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

 

Janusz Klimsza studoval herectví na Státní vysoké škole divadelní v polské Vratislavi a divadelní režii na pražské 

DAMU. Režíroval v českých a polských divadlech, je také autorem jevištních výprav a divadelních adaptací. Byl 

pedagogem oboru herectví na Janáčkově státní konzervatoři v Ostravě. V letech 2001 - 2004 působil coby 

umělecký šéf ostravského Divadla Petra Bezruče a v letech 2004 - 2008 byl uměleckým šéfem činohry 

Národního divadla moravskoslezského. Od roku 2008 pracuje v NDM jako kmenový režisér činohry. 

Spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem a věnuje se také literární tvorbě. V Jihočeském divadle 

inscenoval Millerovy Čarodějky ze Salemu (2009) a Hrabalovy Bambini di Praga (2015). 

 
Robert Askins se narodil v roce 1980 v Cypress v Texasu. Po problematickém dospívání po smrti otce, plném 
alkoholu, trávy a sebedestrukce, našel zdroj inspirace v divadle, především v díle Sarah Kane, Sama Sheparda a 
Davida Mameta. Do New Yorku se přestěhoval v roce 2005. Živí se jako dramatik a barman. Z jeho her byly 
uvedeny například Princes of Waco, Matthew and the Pastor's Wife, Doll Parts. Úzce spolupracuje především s 
divadlem Ensemble Studio Theatre. 
Hra Hand to God měla premiéru v říjnu 2011 v Ensemble studio Theatre, obnovenou premiéru pak v témže 
divadle v únoru 2012. V březnu 2014 ji uvedlo Lucille Lortel Theatre. V Booth Theatre na Broadwayi měla černá 
komedie Hand to God premiéru 7. dubna 2015. 5. února 2016 ji uvedlo londýnské Vaudeville Theatre. 

 

34letý autor komedie Hand to God míval problémy s penězi. Hand to God napsal před pěti lety a hráli ji na Off-
Off Broadwayi v Ensemble Studio Theater. Tehdy měl Askins sotva peníze na to koupit si lístek. Pak se jednou 
objevil producent Kevin McCollum… 

Robert Askins napsal 12 her, devět z nich nebylo nikdy uvedeno. Než potkal Kevina McColluma, vydělal si sotva 
7500 dolarů svým psaním. Off-Off Broadwayská divadla platí autorům velmi málo. Dostat se na Broadway je 
umělecký průlom, který má samozřejmě i finanční efekt. A když je hra úspěšná, začnou se o ni brzy zajímat i v 
zahraničí. 

I přes svůj divadelní úspěch nehodlá skoncovat s prací na baru. Baví ho, že tahle práce zpestřuje jeho jinak 
samotářský život za počítačem. Lidé, se kterými se v baru setkává, ho inspirují k dalšímu psaní, například teď 
73letý svérázný realitní agent, který bývá občas trochu vztahovačný.  

Askins vstává každé ráno v šest, nebo sedm hodin, každý den napíše svých deset stránek doma, nebo v kavárně 
a v deset hodin vyráží čtyřikrát týdně do baru v Tex Mex restauraci.  
Hand to God napsal během deseti dnů. Impulsem pro něj bylo setkání se třemi přáteli – herci, kteří si přáli hrát 
společně. Úvodní monolog, kousavý pohled loutky Tyrona na historii světa, napsal za noc. O loutkách toho ví 
dost, jeho matka vedla křesťanské loutkáře v jeho rodném městě Cypress v Texasu. Jako dítě hrál ve sboru. Ve 
hře Tyronův vlastník, nesmělý teenager Jason truchlí pro otce, který zemřel náhle na srdeční selhání. Když bylo 
Robertu Askinsovi 16, jeho otec zemřel ze stejné příčiny. Aby zapomněl, měl Askins alkohol, Jason Tyrona. 

Po otcově smrti se Askins začal příležitostně modlit, ale říká o sobě, že není běžný křesťan. Jen ho církev 
probudila, aby začal o některých věcech přemýšlet. Divadlo je pro něj církev, ale bez dogmatu. Jeho hry jsou 
většinou o sexu, krvi a Ježíšovi, repliky někdy znějí jako modlitby, opepřené kletbami. Jeho nejnovější hra 
Permission, uvedená v dubnu 2016 v Lucille Lortel Theater je o sadomasochistických křesťanech. 
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