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Text:
Didier Kaminka: Osamělost fotbalového brankáře, překlad Alexandr Jerie, úprava a režie Petr Hájek, Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí, pátek 11. ledna 2002, Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí zhuštěný do jednoho muže a řada spolupracovníků. Hrál Petr Hájek a minimálně dvanáct míčů a bílý budík a umělý trávník a dalekohled a vysavač a civilní brýle. Taková byla realita. 

Sen nebo realita 
I když, jak se ptá šifra ph v divadelním programu: "A co je to realita? Je možné rozeznat hranici mezi snem, představou a realitou?" Hrála i představivost diváků a místa pro ni bylo dost. 
Než se v 65. minutě představení definitivně zbortila hranice mezi snem a realitou, předvedl Petr Hájek notnou dávku humoru i absurdity namíchanou přesně do jeho vlastního způsobu vyjadřování. Ač se potlesk na otevřené scéně ozval, a ne bezdůvodně, na jiném místě, nesporně jej zasluhovala scéna uvozená větou: 
"Člověku to prospěje občas si říct pravdu do očí." V ní protagonista osamělý fotbalový brankář Samuel Blumenberg sám se sebou komunikoval pomocí průběžně se zasekávajícího psacího stroje. A přikrčený, s nástrahami techniky zápolící Petr Hájek byl naprosto neodolatelný, mimo realitu a hodně černě tragikomický zároveň. 

Nasadil laťku vysoko 

Touto rolí však nesporně vyvrcholilo úsilí Petra Hájka o naplnění jeho hereckého "šuplíku" ušlápnutých až zakomplexovaných lidiček, bránících se proti zlobě a opovržení okolního světa po svém, zdánlivě zcela neúčinně a přitom dost často se zdrcujícími následky. Samuel Blumenberg je na nejzazší mezi stojící postavou tohoto typu, v podání Petra Hájka obdařený nápady vážně až bezelstně naivními a zároveň hranice mezi snem a realitou stírající. To vše v patřičné jevištní nadsázce s volně připojenou komickou rovinou. Zřejmě bude pro Petra Hájka v budoucnu těžké přesvědčit diváky, že umí zahrát i něco jiného. Jednak sám sobě, v nelehkém žánru divadla jednoho herce, nasadil laťku hodně vysoko, jednak z celého představení bylo patrné, jak se mu právě v téhle roli líbí a jak moc byla celá tato realizace "jeho". 
Zbývá dodat, že nešlo o premiéru, i když orlickoústečtí diváci, respektivě ti příznivci "Viceny", kteří za ním nedojíždějí na každou mimoměstskou premiéru, měli možnost představení zhlédnout poprvé. 
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