
          
 
 

Tereza Boučková: Nuda ve varieté 
 
 Na rozlučkový večer s námi, spisovateli stipendisty, 
naplánoval náš wiesbadenský řídící, pan Holzapfel, návštěvu 
frankfurtského varieté v místě zvaném Tigerpalast. Protože 
varieté prý vždycky patřilo a zase znovu neodmyslitelně patří 
k tradici německé kultury. Tak abychom to viděli. 
 Ne že by se mi tam chtělo. Očekávala jsem, nevím proč, 
něco mezi pokleslými obhroublými vtipy bavičů, chtějícími se 
zavděčit i tomu nejhloupějšímu, špatně naloženému divákovi, a 
čísly vysloužilých, obtloustlých artistů. 
 Jaké bylo moje překvapení, když program varieté začal 
živou jazzovou muzikou a chytrým nepodbízivým humorem průvodce 
večera, mladého kluka - klauna, výborně žonglujícího se slovy.  
 Ve svižném tempu se ve dvou hodinách představení střídala 
artistická, baletní, kouzelnická a klaunská čísla. A já se po 
chvíli přistihla, že zírám na pódium s dokořán otevřenou pusou 
jako udivené, pobavené, nevěřící, rozesmáté dítě, které nikdy 
nepochopí, jak mohl kouzelník vykouzlit z rukávů svého saka 
několik holubic, malého papouška, většího papouška a nakonec 
úplně obrovského papouška, spíš papucha, který se nad námi 
ještě ke všemu proletěl.  

A jak to, že artistka, skákající na pružném úzkém prkně 
jako na trampolíně do výšky, aby nám nad hlavami vytočila 
všemožně krkolomná salta, zase na prkno, které nesli dva muži 
na ramenou, bez nehody dopadla? Až se mi tajil dech!  

A co to báječné číslo s klobouky, kterými balancoval na 
špičce doutníku muž, aby si pak ty klobouky házel stále 
rychleji a ve stále větším počtu střídavě na hlavu, na špičku 
boty, na doutník, na čelo. S otočkou kolem své osy, s dvojitou 
otočkou... A vůbec, jak může taková blbinka někoho napadnout? 
A jak skvělé a vtipné to bylo! 
 A ten něžně smutný klaun, který vkráčel na jeviště 
s kamennou tváří Bustera Keatona a za ním přijela jako pejsek 
za pánem suknem potažená židle a on tu židli podrbal na zádech  
a ona se k němu jemně přitulila. A co ti dva muži na hrazdě? A 
princ z Labutího jezera? A a a...? 

Koukala jsem na vystoupení, která měla šmrnc, vtip, 
nebezpečí i tajemství a všem těm šikovným Rusům, kteří zdejší 
německou varietní tradici až na drobné výjimky produkují, 
horlivě tleskala spolu s nadšeně bouřícím publikem.    

Ti se mají! Pomyslela jsem si a obrátila se na svého 
francouzského spisovatelského kolegu, zírajícího s otevřenou 
pusou na jeviště stejně jako já: Že my musíme mít tak 
nevýslovně nudné povolání? Sedíme celé dny tiše za stolem, 



sami jako kůly v plotě, a občas ťukneme do klávesnice. A často 
do ní dokonce ani neťukneme. No fakt!  

Představte si nás ve varieté...   
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