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Wigilia
Autor: Jeff Dieterle

“Jaka Wigilia taki cały nadchodzący rok.”
“Jak na Štědrý večer, tak po celý rok.”

   – polské přísloví

Hra o rodině, truchlení, rituálech a kouzelné rostlině.

Pomůcky:
Židle (o jednu více, než je postav, obvykle 5)

Několik velkých jedlých “opłatek” https://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82atek (optimálně něco ve stylu hostie – bílý ne-
kvašený oplatek z mouky a vody, jinak se můžou použít neplněné oplatky nebo grahamové krekry, cokoli plochého a křupa-
vého se dá použít jako náhrada v nouzi) 

Volitelné, ale je hezké mít:

malá rostlina v květináči, baterka, jmenovky

Pro verzi online:
videokonferenční platforma dle volby (proximitní – Spatial.Chat, Gather Town atd. nebo klasické Zoom, Teams, Discord)

volitelně: 

“opłatek”, kostým

Příprava pro online verzi:
Seznámit hráče s vybranou videokonferenční platformou. Proximitní chaty jako Spatial.Chat budou probíhat velice podob-
ně jako klasická hra, avatary hráčů se v ní mohou volně pohybovat. Dá se vybrat a nebo nachystat vhodné vánoční pozadí. 
Nebo celé interaktivní prostředí při použití Gather Town.

Klasické videochaty  (Discord, Zoom) můžou být náročnější při větším množství hráčů, pro první části můžete zvážit vy-
tvoření několika místností (obývák, kuchyň, jídelna). Menší skupiny vytvářejí intimnější atmosféru, ale je to složitější pro 
hráče Rostliny.

Úvod
Babička loni na začátku jara zemřela na akutní ledvinové selhání. Pár týdnů poté Dědečkovi diagnostikovali rakovinu plic, ale on 
už neměl sílu bojovat a za dva týdny zemřel. Rodina ztratila srdce a duši během několika málo měsíců.

Každý truchlí jiným způsobem. Někteří z nás to drží v sobě, někteří to ukazují navenek. Někteří se soustředili na vyklízení domu 
Babičky a Dědečka. Maminka se pustila do zahradničení, což je docela legrační, protože kromě svých dětí se jí nikdy nedařilo 
úspěšně postarat o jiné živé stvoření déle než několik týdnů. Přesně podle očekávání už letos zabila mnoho rostlin, ale jedna 
v její péči vzkvétá.

Dala ji do květináče a donesla ji dovnitř. Věří, že přežila proto, že obsahuje duše Babičky a Dědečka a oslovuje rostlinu “Babi 
a Dědo”. Všichni ostatní si myslí, že se chová divně, ale zlepšuje jí to náladu a byl to těžký rok. Nikdo netuší, že má pravdu. Duše 
Babičky a Dědečka žijí v rostlině, dohlížejí na rodinu a pomáhají jim s jejich potížemi.

Dnes je Wigilia neboli Štědrý večer a rodina se snaží vyrovnat se ztrátou lpěním na tradicích. Sešli se, povídají si, zjišťují, co je no-
vého, a vyhlížejí první hvězdu, aby se mohli pustit do polských dobrot, které Babička dělávala – pierogi, kiełbasa, gołąbki a babka.
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Bezpečnost
Vyhledejte si techniky Střih (pozn. překl. v originále cut, zastavuje scénu, českou alternativou je rudá stop) a Brzdi (pozn. překl. 
v originále brake, snižuje intenzitu scény bez zastavení). Obzvlášť pokud je neznáte, jsou základními bezpečnostními mechani-
kami pro tuto hru. Tato hra (ve variantě naživo) předpokládá letmé doteky mezi hráči, tak jak by se mezi sebou dotýkali členové 
rodiny. Jak se píše dále, hráči se mohou dotýkat ramen, objímat se, dát si polibek na tvář. Prosím, domluvte si hranice doteků 
před hrou, aby se nepřekračovaly u žádného hráče a aby s nimi všichni hráči dali souhlas.

Osoby dramatu
Jean (Matka) – Zaměřená na kariéru, hluboce sentimentální. Chce, aby všechno bylo jako dřív. Jakékoli odchylky od jejích očeká-
vání povedou k emocionálním výlevům. Je si celkem jistá, že duše jejích rodičů žijí v její pokojové rostlině.

Alan (Nevlastní otec) – Popudlivý, spolehlivý. Chce tu být pro svou ženu a nevlastní děti, ale nemá ty správné emoční dovednos-
ti, aby dovedl být opravdovou podporou. Miluje obě své nevlastní děti, ale nevychází dobře s Waynem, myslí si, že se nechová 
vhodně. 

Wayne (Syn) – Nevěřící, neambiciózní. Jediný ateista v rodině, má sklony utápět se v žalu a z celého srdce postrádá své prarodiče. 
I když jsou pro něj tradice uklidňující, má problém s čímkoliv iracionálním, co považuje za pověry.  

Barbara (Dcera) – Nesobecká, odměřená. Především se snaží udržet v rodině mír a vyhnout se konfliktům. Snaží se co nejlépe 
se postarat o všechny ostatní. Dokud k tomu není dotlačena, nechává si svoje pocity pro sebe.

Rostlina (Babička a Dědeček) – Tradiční, milující. Velmi katoličtí. Chtějí pro rodinu to nejlepší, i když se všemi v rodině nemusí 
shodnout na tom, co je vlastně nejlepší. Také plní přání.

Příběhová smyčka
Hraje se v průběhu čtyř let po čtyři Štědré večery. Během každého roku se bude postupovat podle skriptu:

Setkání
Choďte po herní oblasti a povídejte si o událostech posledního roku. První rok by se konverzace měla soustředit na ztrátu 
Babičky a Dědečka. V dalších letech by se mělo mluvit o průběhu posledního roku. Během této fáze by hráč Rostliny měl chodit 
po okolí a poslouchat detaily jednotlivých rozhovorů. Pokud chce, může se dotknout ramen ostatních hráčů, znamená to, že 
vybraný člen rodiny cítí vliv Babičky a Dědečka a má vhodně změnit tón nebo obsah konverzace. Když hráč rostliny usoudí, že 
diskuze utichla (a nebo zhruba po pěti minutách), měl by rozsvítit baterku (a nebo třeba zablikat světly v místnosti). Jakmile si 
hráči všimnou světla, měli by se zmínit, že se objevila první hvězda. Tím se přesuneme do další fáze hry.

Online pro proximitní chat (Spatial.Chat): Probíhá velice podobně jako hra naživo. Rostlina se pohybuje mezi hráči a naslou-
chá. Vliv na ostatní hráče může naznačit přistoupením k vybranému hráči a použití smajlíku (např. srdce). Jiný smajlík může být 
vybraný na znázornění první hvězdy – hvězda, plamínek.

Online pro klasický videochat (Discord): Hráči se v mluvení střídají, nepohybují se. Rostlina naznačuje svůj vliv trojím vyslove-
ním jména ovlivňované postavy (Jean, Jean, Jean!). Pro ukončení této fáze pak Rostlina řekne: “Podívej, první hvězda!” Ostatní 
na to reagují, opakují to a posouváme se dál.

Opłatek – rituál s hostií
Běžný zvyk ve východní Evropě na Štědrý den. Opłatek je vlastně hostie a  je vícero variací zvyku. Pro potřeby hry budeme 
postupovat následovně: hostitel (v tomto případě Jean) rozdělí hostii na čtyři díly a každý dá jednomu členu rodiny. Pak každý 
člen rodiny obchází ostatní, řekne přání dalšímu členu rodiny do příštího roku a podělí se o kousek své hostie, který další člen 
rodiny sní. Přání a kousek hostie pak dostává i původní darující na oplátku. Příbuzní si vymění láskyplná gesta – objetí nebo 
polibek na tvář. Hráč Rostliny by měl věnovat pozornost vyřčeným přáním. Jakmile si všichni vymění hostie se všemi, můžou si 
sednout a večeře může začít.

Online: Jean buď naznačuje dělení hostie a nebo reálně dělí nějakou verzi oplatky. Hráči pak naznačují fyzické podávání kous-
ků oplatky přes webkameru a předstírají, že vyměněné části jedí. Případně jedí vlastní nachystané kousky oplatky. Láskyplná 
gesta jsou nepřímá – ruce na srdci, srdíčko z prstů, vzdušné polibky atd.

Modlitba
Hráči sedí na židlích a nechávají tradičně prázdné místo pro hosta (hráč Rostliny může sedět na něm nebo být poblíž, jak mu to 
více vyhovuje). Jean říká modlitbu před jídlem a nebo o to požádá jiného člena rodiny. Modlitba by měla být krátká, hráči mohou 
improvizovat nebo použít tradiční katolickou verzi: “Požehnej, Pane, tyto dary, které máme z tvé štědrosti. Skrze Krista, našeho 
Pána. – Amen.”

Čas ubíhá
Podle vyslovených přání hráč Rostliny vypráví o významných událostech, které se v dalším roce stanou každé postavě a také 
rodině jako celku. Rostlina musí splnit jedno přání každému členu rodiny, je to od ní vánoční dar jejím milovaným. Mějte na 
paměti, že i když Rostlina miluje všechny své žijící příbuzné, její hodnoty jsou tradičnější a trochu odlišné od ostatních členů 



rodiny. Je to jako přání “opičí pracky”, které jsou někdy vyplněné možná až moc doslova, ale není vždycky dodržena podstata 
toho konkrétního přání a není vždy podle původních představ. I přes to by přání měla být od srdce, Rostlina chce “to nejlepší” 
pro své milované a myslí to dobře.

Tato smyčka se bude opakovat po čtyři roky. Na konci bude rodina připravená přestěhovat se a pokračovat dál. Rozhoduje se, co 
s Rostlinou, která začíná umírat. Můžou ji chtít nějakým způsobem přetvořit jako připomínku, zkusit ji vzít sebou nebo ji vyhodit 
do koše. Ať se rodina rozhodne jakkoli, kouzlo Rostliny vymizí. Babička a Dědeček udělali vše, co mohli, a nyní jsou opravdu pryč.

Varianty
Do hry se můžou zapojit zajímaví cizinci, kteří se přidali na svátky, pohostinnost je srdcem Vánoc! Zeptejte se nově příchozích, 
co jsou zač, a usaďte je na volné místo u stolu.

Hra může mít víc než čtyři hráče, klidně přidejte tety, strýce, bratrance, sestřenice, sourozence nebo kohokoli kdo by se mohl 
přidat na štědrovečerní večeři. Musí jen říct jednu dvě věty o sobě, své osobnosti a vztahu ke zbytku rodiny.


