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„Odeber lásku, a země je hrobem.“ - Robert Browning (1812-1889)
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Když v roce 2008 Zdenek Merta a Stanislav 
Moša zahájili svůj poslední projekt, hudební 
trilogii Osudová komedie, rozhodli se zároveň ono 
notoricky známé: Peklo – Očistec – Ráj nahlížet 
zcela nově, vlastníma autorskýma očima. 
 Po hudebním dramatu Peklo, založeném 
na tezi, že skutečné peklo je schopen vytvořit sám 
sobě a svým blízkým pouze a jenom člověk, přichází 
na řadu až kabaretně-pohádkový příběh Očistec. 
 Do nového příběhu nepřecházejí žádné 
postavy z předchozího dílu, stejně jako se změnil 
žánr, mění se i prostředí, jazyk i styl vyprávění. Vazba 
na první část plánované trilogie je pouze tema  cká.

V Lednu jsme opět již tradičně navš  vili 
Městské divadlo Brno, tentokrát se 
představení jmenovalo Očistec. Co to vlastně 
ale Očistec je? Očistec je fáze, v níž se lidská 
duše osvobozuje od svých pozemských 
hříchů a zapomíná na veškeré tělesné 
slas  , aby mohla vstoupit do věčného 
Ráje, většinou prováděná mezi tradičními 
církevními obřady. I přes utrpení a trápení, 
která jsou s Očistcem spojena, dochází 
nakonec k naprostému a zaslouženému 
osvobození. Tato hudební komedie je právě 
o tomto metafyzickém stavu. Čtyřčlenná 
skupina svobodomyslných rockerů je 
vskutku podivuhodná grupa. Každý z nich 
má na sobě co vylepšovat. Avšak tento 
příběh bude z velké čás   pouze o třech 
členech kapely. Jsou to klávesák Deny, 
kytarista Jerry a baskytarista Bas. Čtvrtý člen 
kapely, jejich bubeník Divous se jako jediný 
nenechá zlákat skupinkou pochybných žen, 
které ony tři nešťastníky svedou téměř do 
boje o vlastní život. 

 

 Deny, Jerry a Bas se jednoho rána 
ocitnou v jakémsi podivném klášteře, 
kde jsou najednou nuceni vzdát se všeho 
fyzického/pozemského, co dosud považovali 
za jediný a opravdový smysl svých životů. 
 Ony okouzlující, avšak prapodivné ženy 
je na toto místo odnesou, a snaží se společně 
s ostatními členy řádu snaží prostřednictvím 
přímé konfrontace přesvědčit, že podstatou 
lidského by   má být jakési vyšší poslání.
 V čele s matkou představenou násví   
hříšníkům, jaký by je čekal život, pokud by ve 
svém konání pokračovali tak, jako dosud. Jako 
odstrašující příklady se zde setkají s hraběnkou 
Báthory, s Maharadžou z Dhárí, Pepíkem 
Stalinem a Dol  kem Hitlerem. 
 Shodou okolnos   se však nevyvíjí vše, 
podle jejich plánu. Nakonec vyšlo najevo, že 
naopak onen klášter musí dojít k určitému 
očištění, samozřejmě i včetně členů kapely. 
Do zápletky se ještě připojila nadpozemská 
bytost Anděla, která dosud nepoznala jiný než 
klášterní svět.
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POKOJ 515 - Vojta Kilian
nabízí lekce hry na klavír
domluva přímo u něj

www.facebook.com/vojtech.a.kilian?ref=tn_tnmn
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