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Milí čtenáři,
vítáme vás na stránkách nového Hybrisu. Ačkoliv se zdá, že se moc nezměnilo, jelikož stále máme 
pouze elektronickou verzi, pevně věříme, že jde již o  poslední číslo pod virovou taktovkou. Takovou 
malou vlaštovkou je návrat domáckých diskovek, jež jsme stihli implementovat. Pevně doufáme, že opět 
rozproudí pro naši školu základní diskuzi o živém divadle. 

Chtěli jsme se vyhnout neustálému negativismu covidové doby, kdy jsme všichni nešťastní z toho, že 
divadla nehrají. Hledali jsme proto, podobně jako v minulém čísle, téma, které se nám zdálo důležité. 
Shodli jsme se, že nejvýraznějším vývojem během loňského roku prošlo diváctví. Pandemie nás přiměla 
vytvořit úplně nové formy. Divadla se nutně musela naučit s divákem pracovat jiným způsobem, než 
předtím. Někdy se dařilo více, a někdy méně. V mnoha případech zrychlilo posilování vlivu streamovacích 
platforem (Netflix, Dramox…), s čímž musela živá kultura vést velmi nerovný souboj. Rozhodli jsme se 
tento fenomén prozkoumat a pokusit se podívat do budoucnosti. Přinesla nám tato změna i nějaké 
pozitivní odezvy, které budou rezonovat i nadále, až se (doufejme) na podzim vrátíme ke kontaktnímu 
způsobu života?

Za nové vedení Hybrisu vám přejeme příjemné čtení
Jakub Liška H
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Zataženo,
občas patos
Platonov je první Čechovovou zachovanou celovečerní hrou, 
pro leckoho nehratelnou. V Divadle DISK ji inscenuje Jakub 
Korčák s posledním ročníkem studentů činoherního herectví 
DAMU. 

Čechov napsal Platonova ve dvou verzích. 
V té první se objevuje postava kriminálníka 
Osipa, každé dějství má svůj předepsaný 
prostor, obsahuje několik týdnů. V druhé 
verzi se již tato postava neobjevuje, děj je 
koncentrován pouze na jedno místo, vše se 
odehraje během jednoho dne. Dramaturgyně 
Johana Kudláčková se rozhodla pro syntézu 

obou verzí, což bylo rozhodnutí nepochybně ku 
prospěchu věci. Příběh se odehrává na jednom 
místě, ale objevuje se i Osip (Stavros Pozidis), 
jehož herecký výkon patří mezi nejsilnější. 
Kromě syntézy obou verzí hry došlo i k dalším 
úpravám, které jsou výhradně technického 
rázu. Text je podstatně zkrácen, byly sloučeny 
některé postavy; otce Porfirije Glagolieva se 

synem Kirillem či též otce Abrama a syna 
Izáka Vengerovičových v jedno.
Platonov je prototypem čechovovské dramatiky, 
zobrazuje ubíjející rezignaci a nenaplněné 
sny člověka. Navíc v něm objevíme i zárodky 
motivů Čechovových dalších her, zejména „velké 
čtyřky“; Racka, Višňového sadu, Strýčka Váni 
a Třech sester. Text nabízí kritický, ironický 
pohled na život ruské bohatší třídy konce 
19. století. Nositelem většiny témat je hlavní 
hrdina (nebo spíše antihrdina), jehož úpadku 
jsme svědky. Michail Platonov je nešťastný 
venkovský učitel, zkrachovalá existence. Cynik, 

který vždy a bez servítků vysloví svůj názor. 
Ambice má vysoké, není je ale schopný naplnit. 
Ačkoliv je ženatý, balancuje hned mezi čtyřmi 
potencionálními partnerkami naráz. 
Příběh hry se odehrává během narozeninové 
oslavy vdovy Anny Petrovny Vojnicevové, na 
níž se sejde vybraná společnost. Očekává se 
návštěva Platonova, který svým příjezdem 
rozvíří vlny jinak poměrně poklidné a přátelské 
oslavy. 
Korčákův Platonov se odehrává v salonu, 
který se nachází na vyvýšeném pódiu přes půl 
scény. Nachází se v něm pouze jednoduchý 

ratanový nábytek a za ním servírovací stolek 
s alkoholem. V popředí scény je ještě, snad 
náhodně, umístěn taburet. Jeho funkce je ale 
velkým otazníkem; do hry se příliš nebere, 
pouze tam tak trčí. Nad scénou jsou křížem 
rozvěšeny papírové lampiony a žárovky, 
které spíše odkazují k bujaré oslavě někde 
v exteriéru, což do prostředí salonu bohužel 
příliš nezapadá. Herci ani nedodržují počáteční 
nastavení, kam vedou které dveře. Jednou je 
vchod na zahradu tam, pak zas jinde. Stejné 
to je i s odchody do zbylých částí domu. 
Kostýmy, vzhledem k celkovému rázu 

inscenace, přesně odpovídají Čechovově době 
i společenskému postavení jednotlivých postav. 
Muži mají obleky, dámy šaty, oboje ve světlých 
barvách. Anna Petrovna má šaty přímo bílé, 
které více než nápadně připomínají svatební, 
což příliš nesedí k rázu narozeninové oslavy. 
Snad je to záměrem a róba má symbolizovat 
její neutuchající touhu po lásce? Na průkazný 
rozsudek ale není odkaz dostatečně jasný.
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„Kromě pár písniček ale celou 
inscenací prostupuje nuda. Bohužel 

nejen ta čechovovská – tedy záměrně 
inscenovaná –, ale i ta opravdová.“ 

Hudebním komponentem začíná problema-
tičtější část inscenace. V několika momentech 
není kvůli nevychytanému timingu rozumět, co 
herci říkají. Hudba je příliš hlasitá, což je chyba 
částečně zvukařů i herců samých. V některých 
částech, například při příjezdu Kirila z Paříže, 
je až přehnaně ilustrativní a občas naprosto 
postrádám její smysl. Náhodná společná píseň 
v podání několika postav děj nikam neposouvá 
ani jej nedoplňuje, byť se hezky poslouchá.
Kromě pár písniček však celou inscenaci pros 

-tupuje nuda. Bohužel nejen ta čechovovská 
– tedy záměrně inscenovaná –, ale i ta 
opravdová. A když se nudí diváci, je inscenace 
téměř zatracena. K výraznější herecké akci 
není mnoho příležitostí, většinou se jen tak 
sedí, popochází a povídá. Často až téměř 
bezúčelně a do prázdna. O to příjemnější 
jsou potom závany čerstvé energie, jako 
když muži přinesou oslavenkyni Annu na 
ramenou a zpívá se. Stejně osvěžující je i první 
vystoupení charismatického Kirila (Filip Jáša). 
Je elegantně arogantní v nejlepším slova 
smyslu a svým nevycválaným projevem oživí 
jinak monotónní inscenaci. Anna Petrovna 
(Renáta Matějíčková) zvládá bruslit mezi 
dvěma póly, je svéráznou matkou v letech 

a křehkou, zranitelnou ženou stále toužící po 
lásce a pozornosti mužů. Silným hereckým, 
a zejména hlasovým projevem disponuje 
i Trilecký (Tomáš Weisser). Samotný Platonov 
(Petr Urban), oscilující mezi zoufalým 
dobrákem a donchuánem, je občas nečitelný 
stejně jako motivace jeho jednání.
Je třeba říct, že obsazení jednotlivých rolí je 
poměrně vhodné. I přes zmiňované světlé 
momenty inscenace je ale herecký projev 
buď monotónní nebo neúnosně teatrální – 
ať už přeexponované opilectví postav nebo 
záchvaty jakékoliv silnější emoce vedoucí 

k neúnosnému patosu. Jako by nic mezi těmito 
póly neexistovalo. Ráda bych řekla, že záměrem 
bylo pracovat právě s tímto kontrastem, 
těžko ale uvěřit, že tomu tak skutečně bylo. 
Snesitelné by to bylo pouze za předpokladu, že 
celá inscenace se bude odehrávat ve zřetelné 
groteskní nadsázce, což bohužel není ten 
případ. Nepokládám to za problém herců, ale 
spíše režijního vedení. Výsledný patos je sice 
občas (a zjevně zcela nezáměrně!) k popukání, 
ale většinou způsobuje pouze přání diváků, 
aby to už, proboha, skončilo. 

„Tento činoherní ročník je přitom jedním 
z nejtalentovanějších za posledních pár 

let a nelze jinak, než přešlapy připsat 
na vrub autorům-pedagogům.“

Nejsilnějším momentem inscenace je skonání 
samotného Platonova. V návalu vzteku se jej 
snaží Sofie zastřelit, výstřel však nezazní. 
Platonov odběhne ze scény a tam zemře. 
Vzhledem k nefunkční zbrani a výstřelu, který 
na scéně nepadne, to ale dělá dojem, že si život 
vzal sám. Poté, co ruka mrtvého Platonova 
vypadne z portálu, přinese osazenstvo jeho 
nehybné tělo zpátky na scénu. Když ale jeden 
z herců přehnaně teatrálně směrem k divákům 
zahlásí „Umřel!“, málokdo v hledišti udrží 

smích na uzdě. A veškerá síla (původně snad 
dramatického) momentu je ta tam. 
A takových situací se bohužel v inscenaci 
objevuje více. Čas plyne neúprosně pomalu, 
je přerušen pouze několika nesnesitelně 
teatrálními výstupy oscilujícími na hraně 
trapnosti a divák neví, jestli to tvůrčí tým 
myslí vážně. Tento činoherní ročník je přitom 
jedním z nejtalentovanějších za posledních 
pár let a nelze jinak, než přešlapy připsat na 
vrub autorům-pedagogům. 
Je pro mě záhadou, proč se v posledních letech 
Čechovovy texty uvádějí v DISKu v podobě, 
že se pouze krátí, ale chybí propracovanější 
autorská interpretace. Respekt (občas až 
pietnost) k dramatikově tvorbě je samozřejmý, 
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Anton Pavlovič Čechov: Platonov
Premiéra: 28. září 2020
Překlad: Ivan Wernisch
Režie: Jakub Korčák
Dramaturgie: Jana Kudláčková
Scénografie: Zuzana Štěpančíková
Kostýmní výtvarnice: Magdalena Vrábová
Hudba: Haštal Hapka
Produkce: Júlia Pecková, 
Veronika Čefelínová, Veronika Krejčí
Hrají: Renáta Matějíčková, Petr Kult, 
Matylda Königová, Filip Jáša, Anežka Šťastná/
Kristýna Jedličková, Tomáš Weisser, Samuel
Toman, Petr Urban, Barbora Křupková, 
Stavros Pozidis

ale i tak mají inscenace rozsahově, obsahově 
i tematicky občas tendenci sklouzávat 
k neúnosnosti i neaktuálnosti. Možná jsem 
staromódní, ale otázka „Proč text inscenovat 
tady a teď?” je pro mě pořád jednou 
z nejbazálnějších, i bez kontextu pandemie. 
Platonov Jakuba Korčáka ale odpověď na tuto 
základní otázku bohužel nenabízí.

Zdroj: webové stránky divadla DISK
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Výbuch 
nashromážděné 
energie
Po Čechovově Platonovovi pokračovali studenti 4. ročníku činohry DAMU inscenací Shakespearovy Bouře, která jim umožnila ukázat se v úplně jiném temporytmu a stylu 
herecké práce. Radost ze hry byla nevídaná, verva, s jakou celý večer odstartoval, však vedla k prapodivné nerovnováze v komunikaci mezi jevištěm a hledištěm. Dříve než se 
dostanu k samotné inscenaci, chtěla bych před závorku vytknout situaci, v jaké jsem se s touto Bouří poprvé setkala a která tedy formovala mé první dojmy z ní.
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Původně jsem chtěla psát, že jde o jakéhosi ducha 
pandemické doby a pro herce to bude neopakovatelná 
zkušenost. Jenže v lecčem připomínalo první uvedení 
Bouře v divadelnickém povědomí tradičně prokletou 
generálku, na niž v dopoledních hodinách zamíří seniorští 
abonenti, kteří tvůrcům před vypuštěním nového díla 
do světa nabídnou jen velmi vlažnou odezvu. Můžu se 
pouze domnívat, jak náročné pro praxí neostřílené herce 
bylo po několika měsících stanout před asi z poloviny 
naplněným hledištěm, kdy navíc převážná většina za 
respirátory schovaných tváří náležela současným (či při 
dobré vůli budoucím) příslušníkům kritické obce. A tak 
ještě než mohli herci pod režijním vedením Viktorie 
Čermákové své výkony prověřit před zpravidla velmi 
laskavým premiérovým publikem, byli nuceni arsenál svých 
výrazových prostředků vystřílet před přísnými zkoumavými 
zraky. Ničeho se však nezalekli a ztichlý sál, kde by bylo 
slyšet špendlík spadnout, atakovali živelnou akcí. Polonahé 
herečky na lanech předváděly artistní taneční kousky, 
DISKem duněla živá hudba. Bouřilo se znamenitě, reakce 
diváků rozesetých na osamělých židličkách v metrových 
rozestupech ale nedokázala (a nejspíš ani nemohla) takový 
nápor opětovat.
Tolik pro představu specifičnosti recenzovaného uvedení, 
s níž herci zdařile zápasili celou dobu a, aniž by se dostali do 
mermomocné křeče, nenechali příslovečný řetěz spadnout.
Celá inscenace je rozpohybovaná, výrazná hudba ji žene 
divoce vpřed, je však spíše pásmem jednotlivých výstupů, 
než že by se snažila předat jednotné sdělení, nebo že 
by ji tvůrci zastřešili. Motivy a odkazy, které režisérka do 

inscenace místy vkládá, se příliš nepotkávají s tématy 
a naladěním hereckého obsazení. Veškeré upomínky na 
underground v podobě písní od Plastic People of the 
Universe nebo výtvarné metafory neurčitého podzemního 
potrubí, které pravděpodobně odkazuje na těžkou fyzickou 
práci, k níž byli odpůrci minulého režimu odsuzováni, nebo 
na mírové hnutí šedesátých a sedmdesátých let, se v podání 
bujaré mládeže proměňuje v trendy módu, prázdnou 
slupku. Rozhodně nechci herce obviňovat z neznalosti 
těchto jevů, ale jakákoliv souvislost s Shakespearovou 
pozdní pohádkovou férií se do inscenace nepropisuje. 
Žánrově se dostáváme spíše ke schematickému 
podobenství o síle nevinné lásky, moudrém odpuštění 
a moralistním napravení viníků, které prostupují hudební 
čísla, nepříliš trefně vypointované náznaky klaunských 
výstupů komických figur a tanečně-akrobatické kousky.

„Königová Mirandu podává jako naivní éterickou 
bytost, místy jí ale chybí vnitřní síla.“ 

Jistou dávku nadhledu a osvěžujícího humoru potřebovaly, 
a dle mého i vykazovaly, zejména milostné scény, které 
jsou již od samotného dramatika napsány spíše jako 
přeslazená love-story než oslava hlubokého citu, a tak 
je také Filip Jáša (Ferdinand) s Matyldou Königovou 
(Miranda) divákům předvádějí. Königová Mirandu podává 
jako naivní éterickou bytost, místy jí ale chybí vnitřní síla, 
v jinak velmi nabité a soudržné inscenaci tedy zapadává 
a nechává se převálcovat. (Údajně však původně roli 
nazkoušela Anežka Šťastná, která nemohla hrát kvůli 

zranění - pozn. aut.) 
Oproti tomu je Prospero Tomáše Weissera skutečným 
hybatelem děje. Jeho projev je solidní, ale zároveň není 
zaslepený, bystře reaguje na kolegy a vnímá i diváky. Jeho 
charismatický hlas už jen podtrhuje výše napsané. O to 
obdivuhodnější je, že mu je Barbora Křupková jako Ariel po 
celou dobu představení velmi vyrovnanou partnerkou. Ať 
už se vznáší ve vzduchu nebo jako Prosperův sluha zdatně 
vykonává jeho příkazy. Nezastaví ji ani velmi náročná pasáž, 
kdy sama svým zpěvem obsáhne nepřívětivý prostor 
DISKu, než se po nemalé chvíli postupně přidávají hlasy 
spolužáků.
Čeho se přes veškeré nesporné klady při sledování Bouře 
nemohu zbavit, je dojem poněkud samolibého půlnočního 
představení na maturitním plese. Všichni to známe, třída, 
kterou za pár měsíců čeká tzv. zkouška dospělosti, se ve 
volném čase scházela v tělocvičně, aby nyní ukázala, co v ní 
je. Dívky ukazují sexy pohyby a značné množství odhalené 
kůže, chlapci své vypracované hrudníky nemusí schovávat 
dokonce ani za vyšívané kytičky na tělových trikotech. 
A stejně jako maturantům jejich obecenstvo blahosklonně 
dopřává kýžené minuty slávy, tak i diváci v DISKu mají 
porozumění pro touhu mladých herců se předvést co 
nejvíce talentu dovedností i fyzických předností v co 
nejkratším čase. Zvláště mají-li letošní „okupanti" DISKu 
vlivem pandemie tak krátký čas se veřejně prezentovat, než 
budou vystaveni zkoušce dravé divočiny profesionálního 
divadla. I přes nepříznivé okolnosti má tento ročník silné 
předpoklady, že i v tvrdé praxi obstojí.Výraznou motivací 
k vstřícnému diváckému přístupu je kromě již zmíněného 

zápalu i velmi vítaná (a v DISKu tak málo vídaná) nadsázka 
a ochota zasmát se sami sobě. Já jsem ji v hereckých 
výkonech spatřila, a (ačkoliv přiznávám, že jsem si ji taky 
výrazně vidět přála) za to patří souboru velký dík.

William Shakespeare: Bouře
PREMIÉRA: 27. 5. 2021
Překlad: Martin Hilský
Úprava a režie: Viktorie Čermáková
Dramaturgie: Jana Kudláčková, Kateřina Popiolková
Acénografie a kostýmy: Pavlína Chroňáková
Asistentka scénografky: Alexandra 
Chernomashynsteva, Lucie Pangrácová
Hudební spolupráce: Jiří Šlupka Svěrák
Pohybová spolupráce: Karolína Gilová
Hlasová spolupráce: Regina Szymiková
Produkce: Kateřina Pazderová, 
Barbora Kollárová, František Solař
Obsazení: Filip Jáša, Stavros Pozidis, Samuel Toman, 
Petr Urban, Tomáš Weisser, Petr Kult, 
Barbora Křupková, Petr Šindler, 
Anežka Šťastná/Matylda Königová, Martina Jindrová, 
Kristýna Jedličková, Renáta Matějíčková, 
Petr Matyáš Cibulka, Tomáš Čapek, Jiří Šlupka Svěrák

8

Zdroj: webové stránky divadla DISK
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Originální cetka 
gigantických 
rozměrů
Nejrůznější formy reality show, vědomostních kvízů a podobných pořadů. Televizní pořady jsou jedním ze symbolů dnešní společnosti. Program podobného typu ve svém 
vysílání má, až na výjimky, každá televizní stanice. Jsou vysílány ráno, odpoledne i večer. Pokud bychom se mohli v jednu chvíli podívat do všech obýváků v zemi, zjistili bychom, 
že je sleduje velké množství domácností. Jejich oblíbenosti nahrává i fakt, že je najdeme i před večerními zprávami, nebo po nich v takzvaném prime timu.

Ja
ku

b 
Li

šk
a



10

Kolektiv studentů Katedry alternativního 
a loutkového divadla DAMU Dora Rodriguez, 
Jakub Vaverka, Ludvík Píza a Alžběta Uhlíková 
přenesl z televizních obrazovek do divadla 
jakousi satiru na trend TV shows. Přičemž 
je to neurčitý parodický hybrid kombinující 
všechny druhy podobných produkcí, od 
takových, kde se účastníci snaží získat 
přízeň publika svými lidskými kvalitami, přes 
vědomostní soutěže, až po ty talentové. 
V prohlášení na webových stránkách 
DISKu studenti však předjímají také jakousi 
odvrácenou stranu Měsíce, tajemství, které 
se skrývá za nablýskanou tváří relací, která se 
nám věčně prezentuje. Inscenace Cthulhucén 
si klade za cíl pohrát si se zákonitostmi 
a obsahem těchto pořadů. Předkládá před nás 
jejich absurditu, moc kontrolovat myšlenky 
lidí a manipulaci jejich názory. Samotný název 
inscenace je inspirován mytickou nestvůrou 
Cthulhu z děl H. P. Lovecrafta.
„(Cthulhu) Je často zmiňována pro svůj 
nepopsatelně děsivý vzhled, obrovské rozměry 
a hrůzu, kterou budí. Často je proto zmiňována 
především v anglickojazyčné sci-fi a fantasy 
jako něco extrémně děsivého či jako extrémní 
zlo.“ (Wikipedia) 
“Cthulhucén je originální show gigantických 
rozměrů, jež pod záhyby zábavy skrývá 
tajemství. Měli jste někdy pocit, že něco 

nesedí? Že se na popud něčeho neznámého 
ženete za zářícím cílem, o kterém si nejste 
jisti, jestli tu byl odjakživa, nebo se objevil 
před minutou? Sníte o bohatství, adrenalinu, 
úspěchu, pohodlí, uznání? A co když to není 
váš sen? Vždyť vy jste vzhůru, ale něco jiného 
leží v hlubinách a spí. Nemyslete na to. […]” 
(Divadlo Disk, Cthulhucén – synopse)
Už tedy dle samotného názvu inscenace je 
možné očekávat rozkrytí zla, skrývajícího se 
za nablýskanou cetkoidní maskou TV shows. 
Inscenace se však k podstatě tématu nedostává 
a zůstává pouze na povrchu problematiky. 
Respektive zde panuje ambivalence popsaná 
i v synopsi, kde autoři naznačují skryté zlo, nad 
kterým ale dle jejich názoru netřeba přemýšlet. 
Tento pocit mě provázel po celou dobu 
představení. Již při vchodu do sálu jsou diváci 
vybaveni antistresovými artefakty (míčky) 
připomínajícími ženské poprsí. Následně 
se z reproduktorů začne ozývat mužský, až 
roboticky znějící hlas, který nás provádí nepříliš 
uklidňující meditací, aby se vzápětí spustil 
barevný kolotoč excentrických výstupů v čele 
s moderátorem (Adam Mensdorff-Pouilly).

„Roztáčí se šílený energický kolotoč 
jednotlivých soutěžních kol. Každé 
další je šílenější než to předchozí.“ 

Potemnělá scéna ožívá a nad hlavami 
herců svítí a blikají LED tyče uspořádané 
do paprsčitého kruhu. Přicházejí asistenti 
(Jarek Lambor a Jakub Slovák) oblečení do 
upnutého modro-fialového flitrového trička 
a lesklých sametových mini-šortek. Působí tak 
zženštilým až transvestitním dojmem. Tvůrci 
nám prezentují jasný ironický odkaz na hubené 
asistentky v reálných pořadech, které spíše než 
lidi konfekčních tělesných velikostí připomínají 
ideál ultra hubených topmodelek. Dojem je 
podpořen i výrazným líčením. Moderátor 
představí tři ženské soutěžící reprezentující 
odlišné osobnostní typy a roztáčí se šíleně 
energický kolotoč jednotlivých soutěžních kol. 
Každé další je bláznivější než to předchozí. 
Nejprve se účastnice mají snažit zalíbit 
publiku, aniž by diváci následně dostali 
možnost hlasovat o sympatiích. Posléze se 
utkají ve vědomostním klání, aby se nakonec 
v „Nekonečné minutce" praly o slovo a mohly 
hovořit o zadaném tématu. Aspirantka 
na vítězku je však i po třetím kole stále 
v nedohlednu, jelikož se ve zmatku, který 
kvůli rychlosti, s níž jednotlivá kola následují, 
nedá vyznat. Navíc jednu chvíli soutěžící sbírají 
body, poté cthulhucenty, nebo například dýku, 
jež je prezentována jako mocný předmět, který 
se jim bude hodit, ač je ve finále k ničemu. 
Na scénu jsou asistenty a asistentkami 

přinášeny různě hodnotné dary od knihy 
o českém jazyce přes nafukovacího humra až 
po drahou elektroniku. Ve spleti nesmyslů však 
vyčnívá právě ona absurdnost, proklamující, 
že není potřeba přemýšlet, hlavně, když se 
všichni dobře bavíme. O to přeci v soutěžních 
pořadech jde především. Je to koncept lidové 
zábavy, kde pokleslý humor stojí na piedestalu 
vysoko nad kvalitou obsahu.
Nicméně pozorný divák si všimne, že na té 
estrádě barev, falešných úsměvů a vtíravých 
moderátorských frází není něco v pořádku. 
Vše působí až roboticky přesně, jako by byl 
moderátor i asistenti řízeni neznámou silou 
zajišťující dokonalé načasování a zaručující, že 
vždy je pronesena ta pravá fráze. Podvědomě 
mě začíná svádět myšlenka, že všechno, 
co před sebou vidím, není opravdové, ale 
perfektně secvičené, vítěz byl již dávno vybrán 
a na mě se hraje jen efektní divadýlko.

„Zdá se, že se někam spěchá, je potřeba 
se v určitý čas dostat na určité místo.“

Přesněji řečeno, mluvím zde o zásadním 
elementu pro pořady tohoto typu – autenticitě. 
TV shows, ať už si vezmeme za příklad 
reality show, soutěže a další, se nám snaží 
prezentovat obyčejné lidi. Takový ten typ 
souseda, kterého potkáte na chodbě před 

bytem, míjíte v supermarketu. Všechny pořady 
cílí na divákův pocit, že si může představit 
na jejich místě sebe sama. Umožňují mu 
prožívat své „sny” skrze někoho odvážnějšího, 
protože „já bych tam přece nešel dělat ze sebe 
vola.” Kdežto Cthulhucén díky své rytmičnosti 
a umělé bezchybnosti průběhu tento pocit 
navodit nedokáže. I jakési přirozené odbočky 
soutěžících od perfektně secvičeného 
představení působí uměle, což způsobuje 
tematizovanost jejich hereckých projevů místo 
civilního herectví. Pocit sílí, když moderátor 
vyzývá dívky k tomu, aby se představily, ovšem 
nenechává je domluvit a po krátkém čase se 
s mikrofonem přesouvá k dalšímu pultíku. Ten 
čas je téměř pokaždé stejný a velmi krátký. Zdá 
se, že se někam spěchá, je potřeba se v určitou 
chvíli dostat na určité místo. Je tím místem 
komerční přestávka, nebo snad něco jiného, co 
je přede mnou zatím ještě skryto? Další útržky 
nápověd se objevují, když se celý na první pohled 
dobře namazaný stroj zadrhne. Podobně jako 
když máte špatný signál a obraz se seká a trhá, 
změní se atmosféra. Světla divně poblikávají, 
působí to, jako kdyby se zbláznil program, který 
je řídí. Hudba jde najednou od cirkusového 
veselí k dystopické kakofonii a všichni herci 
stojí a s nadále falešným úsměvem sebou 
trhají jako rozbití roboti. Nicméně v mžiku je 
vše neviditelnou silou opraveno a vracíme se 

zpět k obvyklému programu.

„Pandořina skříňka byla otevřena 
a bezstarostnost nablýskané show je 

tatam.“

Ambiguita dvou zcela odlišných rovin inscenace 
trvá až do momentu, kdy jsou z obecenstva 
vylosováni vítězové. Na míčcích, jež jsme při 
příchodu dostali, jsou na štítcích připevněna 
čísla. Kromě různorodých čísel má asi pět diváků 
shodně pětku. Na jeviště se v inkriminovaný 
moment doplazí herec jako obrovské ženské 
ňadro suplující losovací zařízení a moderátor 
z něj vytahuje imaginární číslo, které je shodou 
okolností stejné s číslem, jež dostalo více 
diváků. Prý vyhráli slevový kupón do fiktivního 
e-shopu. Následuje výzva, aby obálky otevřeli 
a přečetli nahlas svůj slevový kód: PH’NGLUI 
MGLW’NAFH CTHULHU R’LYEH WGAH NAGL 
FHTAGN. Nejprve jeden a následně všichni 
jsou vyzváni, aby přečetli zdánlivě nesmyslnou 
sestavu písmen a znaků, která však při troše 
pozornosti působí dojmem mystického 
zaříkávadla. Asi pětkrát je text kupónu přečten. 
Po posledním  odříkání se atmosféra inscenace 
opět promění z rozjařeného showbyznysového 
módu do druhé, temné roviny. Tentokrát nálada 
zůstává zaklíněna v dystopii, ona neznámá 
síla byla vypuštěna. Pandořina skříňka byla 
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otevřena a bezstarostnost nablýskané show 
je tatam. Na jeviště se začínají potácet těžce 
popsatelná obludná zjevení. Přichází děsivá 
přehlídka, na níž můžeme spatřit černou bednu 
s dvěma ohebnými ventilačními potrubími. 
Ta jsou nejprve složena, ale nenápadným 
pohybem je herec rozvine a vláčí je tak po 
zbytek doby za sebou. Dále se setkáváme 
s asistentkou omotanou silnoproudou 
kabeláží, prsní losovačkou, oživlým bazénem, 
či jakýmsi přerostlým venkovním teploměrem 
zapíchnutým do živého plotu. Nicméně všechna 
stvoření kopírují podobné schéma. Přichází 
z boku, dojdou doprostřed a směrem k divákům 
udělají pózu a následně se začnou procházet 
po prostoru. Podobnost s módní přehlídkou je 
značná, ačkoliv ne úplně pochopitelná. Přeci 
jenom se právě celý koncept podařilo vymanit 
z pozlátkového světa, očekával bych tak větší 
živočišnost. Herec se z moderátora mění na 
jakéhosi slizkého hada – vedoucí postavu 
tohoto dystopického procesí. Do úst si vkládá 
roztahovadlo a jde prapodivným krokem mezi 
publikum. Chvílemi není s to se udržet na 
nohou, působí dojmem prapodivné nestvůry. 
Je to ztělesnění Cthulhu? Vyplazuje na diváky 
jazyk a klade jim různé otázky, přičemž si jim 
vždy sedne obkročmo na nohy. Jeho dotazy 
však nejsou slyšet. Nakonec moderátor, stále 
skoro neschopný normálního pohybu a slova, 

žádá publikum o hlasování a z posledních sil 
„normálního člověka” ohlásí vítězku vzešlou 
z diváckého hlasování. Tu asistenti navedou 
do osvětlených dveří a za chvilku se vrací 
bočním vchodem, oděna do stejných šatů jako 
asistenti a přidá se k jejich závěrečnému tanci 
pokažených robotů či v tuhle chvíli již můžeme 
říct kultu uctívajícího Cthulhu. Dostali ji, a my, 
diváci, jsme z divadla vypuštěni úplně stejnými 
dveřmi jako vítězka.
V inscenaci se již od samého začátku sází na 
nadsázku a šílené kreace. Vždyť i meditace 
vedená robotickým hlasem je „úsměvná,“ 
jelikož hlas, který není melodický a uklidňující, 
nemůže navodit pocity uvolnění. Samotný 
soutěžní pořad je od začátku do konce 
stejně šílený, nedochází v něm k vývoji či 
práci s diváckým očekáváním. Staví před 
nás kabaretní sled poťouchlých obrazů, kdy 
každý má stejnou výpovědní hodnotu jako ten 
předešlý i následující. Jde o dobře promyšlené 
dada, jež však neaspiruje na to si s divákem 
pohrávat. Díky okamžitému vyzrazení principu 
hry divák vždy ví, že může očekávat jenom 
další šílenosti. Hranice neexistují, počítáme 
se vším. Pravidla hry se nemění ani u reálných 
pořadů, které můžeme každý den sledovat 
v televizi. Nicméně nezastupitelnou roli u nich 
hraje nevyzpytatelný lidský faktor zodpovědný 
za nekonečnou porci masové zábavy. Zde 

však chybí a kolektiv si nepřipravil jinou půdu 
pro práci s napětím. Tím se fakticky ochudil 
o možnost dalšího působení na diváky. 
Mluvím teď o fázích, kdy se moderátor obrací 
k publiku a říká mu že teď je čas, na který 
je od začátku připravuje. Naznačuje, že po 
nich bude chtít veledůležitou akci, aby situaci 
okamžitě shodil a nenechal nám možnost cítit 
napětí. V kontrastu dobře promazaného stroje, 
který plnou parou uhání vpřed, tak absence 
načasování diváckých výzev působí poněkud 
rozpačitě. A spíše než abych vnímal obraz ve 
svém celku, inklinuji k pozorování komických 
výstupů soutěžících Alžběty (Alžběta 
Nováková), Angely (Angela Nwagbo) a Sáry 
(Sára Vosobová). Každá představuje úplně jiný 
typ osobnosti. Jedna představuje zapálenou 
dobrodružku s prořízlou pusou a nekonečným 
seznamem koníčků, zatímco druhá je 
introvertní, avšak soutěživá intelektuálka. Třetí 
soutěžící hraje typickou představitelku domácí 
puťky, která by chtěla snít a žít bohémský život 
– užívat si, ale kvůli rodinnému zázemí, dětem 
na krku a malým finančním prostředkům si 
musí nechat zajít chuť. Souboje mezi nimi 
mají vytvářet velkou zásobu humorných 
mikrosituací, avšak neposouvají děj. Navíc 
neplní ani svou komickou podstatu. Herečky 
se snažily podat výkony přibližující se lidem 
ve skutečných pořadech. Ve výsledku se jejich 

snaha o přílišnou věrohodnost stala spíše 
rozpačitou a vyumělkovanou.

„Inscenace s divákem nekomunikuje 
a pokud ano, jde o pseudokomunikaci, 
která se dá přirovnat ke kouzelníkům.“

Ve srovnání s klauniádami soutěžících 
(a částečně i moderátorových) a tempem 
nastaveným na zběsilou rychlost od samého 
začátku bohužel inscenátoři nemají šanci 
přinést do rovnice katarzi. Její stopy se dají 
vysledovat v linii temné strany (té avizované 
odvrácené strany Měsíce), ta je nicméně 
komičností celé inscenace zadupána do 
země. Její upozadění až na téměř samý 
závěr, a především krátký prostor, který má 
ke své realizaci, neposkytnou dostatečný 
zvratný moment. Pro hlubší pohnutí mysli 
by v tomto případě byl záhodný. Inscenace 
s divákem nekomunikuje a pokud ano, jde 
o pseudokomunikaci, která se dá přirovnat 
ke kouzelníkům žádajícím publikum o sdělení 
názoru, který ale zmanipulují tak, aby vyhovoval 
jejich aktuálně prováděnému číslu. Škoda, že 
publikum nebylo do hry zapojeno, jak by si 
myšlenka inscenace zasloužila, kupříkladu tím, 
že by soutěžící byli vybráni z publika a herci by 
pracovali s nepředvídatelným člověkem místo 
s dokonale secvičeným týmem chrlícím jeden 

gag za druhým. Možná by se tak odvedla 
pozornost od mikroituací, které, jakkoliv jsou 
vtipné, k lepšímu pochopení celého obrazu 
nepomáhají. Přeci jenom jsme se v tomto 
případě pohybovali v divadelních konvencích 
spojených především s činohrou, kdy jasně 
vnímáme, že tam jsou „oni” (herci) a tady zase 
“my” (diváci). Nehrozí nám žádné nebezpečí, 
vše je jen na oko a vše jen pozorujeme, aniž 
bychom opustili svou komfortní zónu. Kdyby 
se však jednalo o někoho z nás, viděli bychom 
celou situaci jinak a asi i finální odchod dveřmi 
pro vítěze by mi naháněl větší hrůzu…
Vizuálně je celá inscenace velmi poutavá, 
podobně jako opravdové televizní show. 
Čtveřice autorů stvořila ujetý kabaret, jehož 
pravý význam zůstává skrytý za pozlátky 
a rozzářenými žárovkami i falešnými úsměvy. 
Blikající světla, naparádění moderátoři 
a asistenti, líbivé fráze a v hlavní roli my – 
obyčejní lidé. To vše se střídá s jakousi temnou 
silou ženoucí tento miliardový kolos kupředu. 
Avšak když se podíváme dál, zjistíme, že 
vizualita je jedinou silnou stránkou inscenace. 
Materiálu, z něhož mohli tvůrci čerpat, nám 
soutěže poskytují dost. V ostatních aspektech 
však celý tvar pokulhává. Nejvýraznější je 
tento problém u samotného děje a myšlenky 
dvou protikladných konceptů. Viníkem 
je především od počátku panující chaos 

a zběsilost, která postavám nedává místo 
pro další vývoj a gradaci. Nedotažená 
zůstala i odvrácená strana mytického kultu 
ovládajícího svět showbyznysu. Především 
poslední vzepětí moderátora i asistentů 
zobrazujících monstra a jejich tanec připomíná 
spíše Muzikál ze střední než děsivé svědectví 
o televizních poměrech. A ani mile poťouchlé 
gagy jednotlivých postav i jejich provokativní 
interakce mezi sebou, jež měly být zábavou pro 
divadelní diváky, stejně jako jejich předobrazy 
pro ty televizní, se příliš nepovedly.
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Cthulhucén
Premiéra: 26. května 2021
Námět, režie, dramaturgie: Dora Rodriguez,
Jakub Vaverka, Ludvík Píza, Alžběta Uhlíková
Scénografie a kostýmy: Alžběta Uhlíková
Soutěžící: Alžběta Nováková, Sára Vosobová, 
Angela Nwagbo, Jakub Vaverka
Moderátor: Adam Mensdorff-Pouilly
Asistenti: Natálie Podešvová, Jan Razima, Jan Štrachal,
Helena Urban, Natálie Vacková / Jana Maroušková, Jarek Lambor
Produkce: Ludmila Veřtátová, Tomáš Kočí, Anežka Bednářová 
Kostýmní spolupráce: Anna Blablová, Berta Doubková, 
Kristýna Khinová, Tereza Dostálová
Hudba: Faolán McGowan

Zdroj: webové stránky divadla DISK



13

Když kritika není 
podstatná
Chyběl snad jen polibek pod rozkvetlou třešní… Praha balkonová byla kýčovitá procházka po hlavním 
městě na prvního máje. A nádechem pro divadlo. Tvůrčí trio Vespa (Lucie Flemrová, Barbora Sedláková, Věra 
Halamásková) ve spolupráci s kulturním prostorem Venuše ve Švehlovce a Magistrátem hlavního města Prahy 
připravily v době, kdy se nic nedělo a ani nemohlo dít, živou divadelní akci. Známá scéna z Romea a Julie 
probudila 1. května 2021 třináct pražských balkonů.

Sama balkonová scéna v sobě tematizuje 
odstup dvou lidí. Jeden nahoře, druhý dole, oba 
automaticky dodržují dvoumetrový rozestup. 
Celá akce byla rozehrána v době covidové 
pandemie. Nešlo o vysoké umění a tvůrci se 
o ně ani nepokoušeli, koneckonců už jen výběr 
patetické romantiky na prvního máje koncept 
odsouvá do sféry kýče. Ne, že by to ale bylo 
špatně.
Každý tvůrčí tým, většinou tvořený studenty 

divadelních škol, scénu pojal odlišně. Někdo 
deklamoval, hrál na hudební nástroje či tančil. 
Jinde vznikla groteska, pantomima, dialog 
v duchu tradičního zpracování.
Režisér Kryštof Krejčí založil svou produkci 
na životě mladých lidí během pandemie. Julie 
(Jindřiška Hanušová) na balkoně streamovala, 
o pár metrů níž ji na mobilu zaujatě sledoval 
Romeo (Tomáš Dalecký). Pak si přistavil štafle, 
aby Julii spatřil jinak než jako rozpixelovaný 

2D obrázek. Scéna tematizovala běžný život 
těch, jejichž důležitá část života zamrzla mezi 
stěnami bytů. Jak se seznámit jinak než na 
sociálních sítích? Jak se k sobě přiblížit? Jak 
se srovnat s nespravedlivými omezujícími 
pravidly, která pro některé platí a pro jiné 
nikoliv? Tím pádem Julie neprosila Romea, 
aby nepřísahal při „nestálé luně“, ale při 
„nestálém postu ministra zdravotnictví“. Víno 
se z balkonu dolů posílalo v roušce přivázané 

na provázek. A Romea nakonec nevyhnal 
strach z příchodu chůvy, ale záchvat Juliina 
kašle.
Inscenátorky Veronika Drábková a Klára 
Hauserová skrze Shakespeara otevřely téma 
genderu. Ústřední myšlenku produkce vyjádřila 
několikrát parafrázovaná replika: „Mor na ty 
vaše rody.“ Nešlo ale o rody genetické, nýbrž 
jmenné. Proč se Romeovi přisuzuje mužský 
a Julii ženský? Proč je obzvlášť v tomto případě 
čeština tak strašně nemilosrdná? Proč se 
vůbec někomu něco přisuzuje? Po vstupu na 
dvůr s balkonem byli diváci rozděleni do dvou 
částí pomyslného hlediště. A to podle pohlaví. 
Jste muž? Jděte doprava. Jste žena? Jděte 
doleva. Nebinární Romi (Andrea Tesařová) 

a Juli (David Šponer) na konci červenobílou 
pásku, jež muže a ženy oddělovala, strhli na 
důkaz svého přesvědčení, že opravdu nezáleží 
na tom, co máme mezi nohama.

„Výstupy proto nemá význam hodnotit 
kriticky. Hlavní je, že vznikly.“

S nadsázkou pojal scénu Jan Trč ve své 
produkci v ulici Boleslavská. Romeo (Jan Trč) 
se Julie nedočkal a místo ní se stal objektem 
zájmu její chůvy (Zdeňka Lukešová). Ta se 
ho snažila vehementně zadržet Juliinými 
replikami. Když je pronáší pohledná mladá 
Julie, zní poeticky a mile dětsky, z úst staré 
chůvy působí už jen komicky. Balkon nad 

zastávkou Orionka ale odnesl i nevýhodu 
divadla v městském prostoru. Herci nebyli 
slyšet přes projíždějící auta a když dorazil 
autobus, zmizeli také z dohledu.
Výstupy proto nemá význam hodnotit kriticky 
nebo esteticky. Hlavní totiž je, že vůbec 
vznikly. Šlo po dlouhé době o připomínku, že 
divadlo předává energii nehledě na to, kde se 
odehrává. Hlavně, když je naživo. Podobná malá 
rozcvička po dlouhém spánku se hodila nejen 
sledovaným, ale také sledujícím. A na čem 
jiném se rozehřát než na nejzprofanovanější 
dramatické scéně?
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Neosobní setkání 
letošního Setkání
Usedám k počítači ve ztemnělém pokoji. 
Otevírám prázdný soubor, napiju se kávy 
a marně se snažím rozvzpomenout na letošní 
festival JAMU Encounter/Setkání. Pozastavuju 
se nad ironií názvu. Jestli si něco pamatuju, tak 
to, že k setkání měl tento ročník velmi daleko. 
Rozklikávám festivalový blog Meeting Point, 
na kterém jsem se podílela. Čtu si svoji recenzi 
na inscenaci Bratři Karamazovi a doufám, že 
mi text připomene průběh festivalu, který se 
mi stejně jako všechny online akce posledního 
roku vykouřil z hlavy.
Začínám si vybavovat, jaké nároky kladl festival 
na diváka. Každý den se na facebookové stránce 
objevil harmonogram představení a diskusí, 

který ve výsledku znamenal dalších 8 hodin 
strávených u počítače. Pokud k tomu přičtu 
i ostatní své povinnosti, denně jsem v průběhu 
festivalu trávila u monitoru přibližně dvanáct 
až čtrnáct hodin. 

„Zklamání přišlo ve chvíli, kdy jsem se 
dozvěděla, že budou probíhat jako 

online přenos.“

Při brouzdání po stránkách festivalu mě 
zaujme jeho téma, na které jsem dočista 
zapomněla. JUMP! – Skok! Jenže kromě skoku 
do neznámých vod online prostoru (což nebyla 
volba organizátorů) jsem nepostřehla, že by 

se do programu toto téma nějak výrazněji 
promítlo. 
Pokud jsem do něčeho vkládala naději, tak to 
byly diskuse, u kterých byla alespoň teoretická 
šance, že půjde o setkání diváků a tvůrců. Moje 
zklamání přišlo ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, 
že budou probíhat jako online přenos na 
platformě Youtube. Jedinou možností, jak se 
do diskuse zapojit, tedy bylo napsat komentář 
a doufat, že si ho moderátorka Tereza Reková 
všimne. Většinou marně, valná část diváctva 
pak ztratila trpělivost a buď nepsali komentáře, 
nebo se ani nepřipojili k jejímu sledování.  Co 
mě však velmi překvapilo, byla technická 
i informační nepřipravenost diskusí. Všichni si 

živě pamatujeme komplikace při online výuce, 
konferencích, nebo i videohovoru s přáteli. Při 
některých diskusích tyto technické problémy 
trvaly i třičtvrtě hodiny. To však neomlouvá 
moderátorčinu nepřipravenost, už jen co se 
týká výslovnosti jmen tvůrců, nebo jejich jen 
chabé představení. Divák se jako detektiv 
musel na stránkách festivalu pídit po tom, 
kdo je zrovna dotazován, jestli herec, režisér, 
scénograf, nebo pedagog ročníku. Zároveň je 
mi záhadou, komu vlastně byly diskuse určeny. 
Většinou totiž moderátorka kladla otázky 
týkající se zkoušení v průběhu lockdownu (což, 
jak všichni víme, bylo složité) nebo směřující 
ke scénám z inscenace. Ovšem tak obecně, že 

pro diváka seznámeného s dílem byla diskuse 
naprosto nezáživná a nepřinesla mu nic, co už 
by nevěděl.

„Veškeré snahy festivalu se minuly 
smyslem.“

Ze setkání, které festival sliboval, se tak 
staly jen další hodiny monotónně strávené 
u monitoru. Každý sám, ve svém pokoji, bez 
možnosti zážitek sdílet. Neosobní imitace 
reálného setkávání. Klasické formě divadelního 
festivalu obsahující například možnost zapojit 
se do diskuse nebo v ní následně pokračovat 
v divadelní kavárně, se Encounter/ Setkání ani 

zdaleka nepřiblížil. Veškeré snahy festivalu 
o něco podobného, deklarované i na webových 
stránkách se minuly smyslem i jeho konkrétním 
naplněním. 
V posledním roce mi – stejně jako mnohým 
jiným – velmi chyběl jakýkoliv kontakt s lidmi. 
A tak nadšeně uklízím nedopitý hrnek kávy, 
zavírám počítač a chystám se do divadla. 
Těším se na skutečné setkání s lidmi, umělci 
i divadlem.
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Nevím, 
neznám, 
neviděl jsem:
Očitý svědek
bez viny?
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Inscenaci Očitý svědek původně režisér Jiří 
Havelka s dramaturgyní Martou Ljubkovou 
připravovali pro jevištní podobu, která měla být 
uvedena Činohrou Národního divadla v Praze. 
Kvůli koronavirové situaci se nakonec rozhodli 
od tohoto záměru upustit a Očitý svědek se 
přenesl do online verze. Film podává ucelenou 
výpověď o masakru, který se odehrál nedaleko 
obce Lověšice u Přerova v červnu roku 1945 
a přináší témata hledání pravdy, přijmutí 
zodpovědnosti a viny. Kdo je ale viník a kdo 
oběť? 

„Sami inscenátoři přiznávají, že 
se nechali inspirovat virtuálním 

prostředím, každodenním zíráním do 
obrazovek a online debatami, které 
samy o sobě připomínají policejní 

a soudní výslechy.“

Divákům je skrze svědectví předkládána 
skutečná událost masové vraždy, ke které došlo 
na místě nazývaném Švédské šance poblíž obce 
Lověšice u Přerova. Na nádraží stál 18. června 
vojenský transport, v němž se vraceli Karpatští 
Němci, Maďaři a Slováci domů do Dobšiné 
a dalších obcí. Téhož dne dorazil další transport 
s příslušníky 17. pluku z Petržalky, bývalými 
vojáky 1. československého armádního sboru, 
pod vedením poručíka Karola Pazúra, který 
nechal z vlaku vyvést celkem 265 mužů, žen 
a dětí s vysvětlením, že musí prošetřit nacisty. 
O několik hodin později byli tito lidé, bez 

jakýchkoliv důkazů a soudu postříleni. Celému 
masakru přihlíželi také obyvatelé Lověšic, kteří 
dostali za úkol vykopat hromadný hrob, ještě 
před tím, než k masovému vyvraždění došlo. 
Očitý svědek je ve své on-line verzi koncipován 
jako soubor čtyřiatřiceti svědectví onoho 
masakru. Svědky, kteří se účastní výpovědí, 
jsou jak lidé z transportu, kteří celou událost 
přežili, tak vrazi, vojáci, obyvatelé Lověšic 
nebo vyšetřovatelé. Tyto svědky ztvárnili herci 
a herečky činoherního souboru ND a několik 
hostů. 

„Divák je ponoukán k tomu, aby si sám 
zodpověděl otázku, jak by se on v té 

dané situaci zachoval, co znamená mít 
strach a být zbabělý.“

V jednotlivých záběrech k divákům promlouvá 
vždy jedna osoba. Jedná se o výslechy, ovšem 
podoba online formátu v nás v této době 
vyvolává dojem jakési videokonference - 
jednotlivé osoby vidíme pouze od pasu nahoru. 
Inscenátoři přiznávají, že se nechali inspirovat 
virtuálním prostředím, každodenním zíráním 
do obrazovek a online debatami, které samy 
o sobě připomínají policejní a soudní výslechy. 
A už samotný začátek tuto inspiraci potvrzuje. 
Na obrazovku naskakují další a další obdélníky 
s účastníky nadcházející konference – velkolepé 
výpovědi svědků o jednom masakru. Každá 
výpověď je sestříhaná na několik krátkých 
sekvencí. Navzájem se tak překrývají a divák 

má možnost slyšet vyprávění o konkrétní 
situaci z vícero úhlů pohledu. Veškeré 
výpovědi otevírají otázky, kdo je za maskar 
zodpovědný. Je to opravdu pouze poručík 
Pazúr, který se objeví až v úplném závěru, 
v němž velmi chladně pronese jednu jedinou 
větu: „Obviněním jsem porozuměl, vinným 
se necítím.“ Nebo jsou tu i ostatní, kteří až 
příliš často pronášejí spojení jako "nevím, 
neznám, neviděl jsem, nepamatuji si"? Divák 
je ponoukán k tomu, aby si sám zodpověděl 
otázku, jak by se on v té dané situaci zachoval, 
co znamená mít strach a být zbabělý. Každý 
ze svědků totiž přichází se svou pravdou 
a interpretuje si dnes již historickou událost po 
svém. Očitý svědek nám tedy nepodává jasnou 
odpověď, kdo je viník a kdo oběť. Současný 
divák, který je často stavěn do pozice, kdy 
si v dnešní mediální smršti musí vybrat tu 
„svou pravdu“ a rozhodnout se, k jaké straně 
se na základě dostupných informací přikloní, 
musí o vinících rozhodnout sám. To nám také 
otevírá otázku, zda jsme vůbec schopni převzít 
za události, které se zdají být už tak dávnou 
historií, zodpovědnost. 

„Vzhledem k tomu, že kamera 
mikroskopicky snímá jejich obličej, je 

vidět každý detail.“

Vzhledem k tomu, že zde figuruje opravdu 
velké množství postav, je zpočátku 
velmi těžké se v příběhu zorientovat a je 

vyžadována divákova maximální pozornost. 
Herci monotónně odříkávají svá svědectví, na 
některých je znát lítost, na někom naprostá 
lhostejnost, někdo svým hlasem, ale i mimikou 
či gesty prozradí  strach nebo smutek, jiní zase 
svůj naprosto klidný projev přerušují nervózní 
„hrou“ s drobnou rekvizitou, jako je cigareta, 
kapesník nebo hrnek. Herci a herečky jsou 
tedy po celou dobu odkázáni především na 
svou mimiku a hlas a vzhledem k tomu, že 
kamera mikroskopicky snímá jejich obličej, je 
vidět každý detail – ať už se jedná o zaslzené 
oči nebo nervózní polknutí. 
V tomto módu pokračuje celý film od samého 
začátku až do konce s tím, že je rozdělený na 
tři části: Vlaky, Jáma, Odjezd. Z tohoto důvodu 
je velmi těžké udržet pozornost celou hodinu 
a půl. První a poslední část ve mně ovšem 
nevzbudila tolik pozornosti, jako právě část 
druhá, nazvaná Jáma, kdy je divákům podáno 
svědectví obyvatel Lověšic o rozkazu vykopat 
masový hrob a o samotné popravě nevinných 
obětí. Tato část divákem otřese nejen kvůli 
drsným výpovědím, ale i díky zvukové kulise, 
která je doprovází. V pozadí slyšíme neutichající 
střelbu, cinkání rýčů a lopat, či ponurou hudbu, 
která tragédii celé události podtrhuje. Zároveň 
zde moji pozornost upoutalo především 
několik herců, kteří se mě snažili „přesvědčit“ 
o své pravdě. Kupříkladu jím byl Saša Rašilov 
jako předseda schůze MNV Antonín Mikloš. 
Zarputile a s naprostou nevinností vysvětloval, 
jak se jednotlivé události staly a snažil se 

Zdroj: webové stránky Národního divadla;
autor: Petr Neubert
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přesvědčit diváky, proč je on ten, kdo opravdu 
nevěděl, netušil, nemohl. Ukřivděný výraz 
v jeho obličeji, naléhavost v hlase a snaha 
poukázat na detaily, které by mu mohly pomoci 
v jeho snaze očistit své svědomí, mě konečně 
vtáhly zpět do děje a nutily mě zajímat se o to, 
jak budou argumentovat proti jeho výpovědi 
ostatní. V části inscenace nazvané Jáma se 
opravdu ukázalo, že tento formát vyžaduje 
precizní hereckou práci s hlasem a mimikou, 
protože sebemenší (herecké) zaváhání 
v zoomované filmové podobě oslabí celkové 
vyznění dané výpovědi. 

„Divák má velký vliv na to, jaký bude 
jeho výsledný dojem z inscenace, 

protože si ji sám může organizovat tím, 
co z nabízených bonusů využije.“

Havelkův Očitý svědek vybízí diváka k aktivitě. 
Vzhledem k detailnímu popisu celé události, 
která přináší konfrontující se výpovědi svědků, 
počítá s divákovou představivostí. Pokud 
divák nepřistoupí na daný formát a nebude se 
stoprocentně soustředit, pravděpodobně ho 
krátké a rychlé střihy umoří a celá událost jej 
nakonec nechá chladným. Na druhou stranu 
se každému divákovi naskýtá možnost, aby 
si veškeré výpovědi dle své volby vyslechnul 
vcelku a mohl je tak porovnat. Tím pádem si 

sám může zvolit, v jakém pořadí je uslyší, čímž 
může dojít k vlastnímu, třeba i jinému zážitku, 
než který měl po zhlédnutí již sestříhané 
a upravené verze. Některé výpovědi jsou totiž 
radikálně zkrácené, jako například výslech již 
zmiňovaného poručíka Pazúra. Divák má tedy 
velký vliv na to, jaký bude jeho výsledný dojem 
z inscenace, protože si ji sám může organizovat 
tím, co z nabízených bonusů využije. Každý 
má možnost nahlédnout také do archivních 
materiálů, které pocházejí z Vojenského 
historického archívu Bratislava.  Jedná se např. 
o životopis Karola Pazúra, o výslechy svědků 
a obžalovaných, o detailní popis celé události 
nebo o dobové fotografie. V této koronavirové 
době je ale zvolený formát z mého pohledu 
problematický. Vzhledem k tomu, že byla 
většina z nás často nucena účastnit se různých 
online událostí, videokonferencí, apod., se zdá 
být inspirace právě těmito prostředky trochu 
nešťastná. Přestože se jedná o velmi silné 
téma, únava z online prostoru je velká a mohlo 
by se stát, že už jen samotný sestříhaný film 
zadupe hlavní téma do země a divák z této 
další „videokonference“ odejde dřív, než 
se vůbec dostane k dalšímu dostupnému 
materiálu. 

Očitý svědek
Režie: Jiří Havelka
Dramaturgie: Marta Ljubková
Kamera: Martin Bražina
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Andrea Králová
Obrazová postprodukce: Martin Bražina
Zvukový design: Martin Tvrdý
Premiéra: 18. 2. 2021
Hrají: Saša Rašilov, Jan Bidlas, Filip 
Rajmont, Igor Orozovič, František Němec, 
David Prachař, Jiří Štěpnička, Matyáš 
Řezníček, David Matásek, Vladimír Javorský, 
Patrik Děrgel, Filip Kaňkovský, Petr Vančura, 
Radúz Mácha, Šimon Krupa, Vladislav 
Beneš, Pavel Batěk, Ondřej Pavelka, Robert 
Mikluš, Anna Fialová, Jindřiška Dudziaková, 
Veronika Lazorčáková, Pavla Beretová, 
Magdaléna Borová, Alena Štréblová, Jana 
Boušková, Martin Pechlát, Luboš Veselý, 
Tomáš Jeřábek, Ondřej Bauer, Zdeněk Pecha, 
Sebastian Jacques, Jan Nedbal, Roman Zach

Zdroj: webové stránky Národního divadla;
autor: Petr Neubert
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Kultura procitá do 
zcela jiného prostředí

Na Šimona Krupu a jeho herecké postavy jsem dlouho jezdila do Ostravy. Po několika letech angažmá v Komorní scéně Aréna míří přímo do Zlaté kapličky. Praha mu však není neznámým 
městem. Studoval na DAMU a v Praze pobýval třeba i díky inscenaci Klaunovy názory, jež měla na konci letošního března derniéru. Nejen Hans Schnier, jehož Šimon Krupa ztvárnil právě v této 
inscenaci, pro mě byl inspirací při kladení otázek.
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Derniéra inscenace 
Klaunovy názory, která se 
uváděla v A studiu Rubín, 
probíhala online. Proč jste 
zvolili právě tuto cestu?
Důvod byl dvojí. Pochopitelně 
pandemická situace na straně 
jedné a končící práva na straně 
druhé. Nechtěli jsme, aby inscenace 
jen tak vyšuměla. Záznam byl tedy 
nasnadě.

Proč jste se nerozhodli pro 
živý stream, který alespoň 
okrajově nese 
cosi příbuzného živému 
umění?
Klaunovy názory stojí na 
komunikaci s obecenstvem, které 
si bereme za svědka, možná 
až za rukojmí. Určitý posun byl 
zkrátka nutný, když odpadla 
možnost setkání v čase a prostoru. 
Paradoxně jsme se odstřihli od 
jakéhokoli živého přenosu a uzavřeli 
Klauna do sebe. Natočili jsme to 

u mě v bytě. Lockdownová videa 
z karanténních domovů – i od nich 
jsme se odrazili. Záznamy samoty. 
Urbi et orbi zneuznaného člověka. 
Jste sami a ještě ležte. Ideální 
stav. 

Jak výraznými změnami 
musela inscenace před 
záznamem projít? 
Text prořídl, některé scény jsme 
museli oželet. Nedokážu si 
představit, že by to mohlo fungovat 
bez razantního zásahu. 
Dát kameru do Rubínu a odehrát to 
před 
prázdným sálem by mi přišlo 
legrační. A i když to byl náročný 
natáčecí den, jsem rád, že jsme do 
toho šli a udělali to. Výsledek nechť 
každý posoudí dle libosti.

„Pokusili jsme se otočit energii 
celého představení. Zvenku 

dovnitř.“

Jaké bylo loučení s inscenací 
pomocí videozáznamu bez 
diváků?
Poměrně smutné, to přiznávám. 
Ale témata jako samota, narcismus 
uměleckého poslání, 
ekologie vztahů, vnitřní stonání, 
alkoholismus či umíněnost se velmi 
hezky interpretují i introspektivně. 
Je v tom i jistá perverze. Ano, takto 
to jde možná říct. Totiž že jsme 
se pokusili otočit energii celého 
představení. Zvenku dovnitř. Do 
uzavření a bolavého vzteku, který 
si Hans narcistně sám nahrává. 
Záměr v kostce. Snad.

Postava Hanse Schniera, 
kterou jste ztvárnil 
v Klaunových názorech, říká, 
že buď jste člověk možností 
anebo člověk daností. Jakým 
člověkem jste vy?
Doufám, že stále možností. Ale i ty 
se musí, zdá se, odrážet od jistých 
daností.

Nebo jen stárnu a jsem míň drzý? 
Konflikt mezi tím, kdo jsem, co chci 
a co můžu. Co si zasloužím a co 
našeptává ego. Dialog mezi limity 
a sny. To není nová věc. Spíš takový 
evergreen.

Vypůjčím si další repliku 
vaší postavy: „Mám jednu 
vlastnost, přímo mystickou, 
já dokážu vnímat pachy skrz 
telefon.“ Máte vy nějakou 
mystickou vlastnost?
Ano mám. A náramnou. Kdysi jsem 
hrával před živými lidmi divadlo, 
budu zas a dost se těším.

„Zkušenost je to taková, 
že člověku brzy dojde, jaké 

hrůzy se mohou dít i v našich 
zeměpisných šířkách, protože 

i zde žije člověk.“

Ano, v posledních měsících 
byla představa setkání 
živého herce a diváka až 

mystická. Zůstaňme ještě 
u Klaunových názorů, 
jež byly inscenací pouze 
pro jednoho herce. Čím 
konkrétně je pro vás tento 
typ divadla přitažlivý?
Řekl bych, že ve zkušenosti, jak 
je náročné ustát sám tak velkou 
plochu. A zároveň si za ni ručit. 
To je kvalita, kterou jsem předtím 
nezažil. Každá repríza byla úplně 
jiná. Jak sestavou publika, tak mou 
koncentrací nebo lehkým raušem 
(v představení se i reálně pilo). Taky 
zajímavý. Čas začne lhát. Úplně 
jinak než jsme na jevišti zvyklí.

Zdroj: webové stránky Národního divadla



20

Většinu svého profesního života 
jste byl spojen s Komorní scénou 
Aréna a od srpna minulého roku jste 
nastoupil do angažmá v Národním 
divadle v Praze. Jaké to je prožívat 
tak velkou změnu ve chvíli, kdy není 
možné poznávat nové prostředí 
naživo?
Odpovím jednoduše, protože popisovat 
provoz Národního vzhledem k tomu, že jsem 
ho zažil v plnotučné verzi pouhé dva měsíce, 
opravdu nemohu, ale bylo to příjemné, 
pozitivní a všichni na mě byli milí. 

Rozumím. Tak jinak. Co vás vedlo 
k návratu do hlavního města?
Důvod návratu byla výměna objektivu 
a hereckých prostředků, ale nejprve 

samozřejmě nabídka. Navíc, mám v Praze 
spoustu úhlavních přátel a také spolupracuji 
s různými dalšími scénami a projekty. Nebyl 
to úplně krok do prázdna. Jsem velmi 
zvědavý, co nás v příštích sezónách čeká, 
a jsem 
rád, že můžu být u toho, protože se něco 
nepochybně stane. Kultura procitá do zcela 
jiného prostředí.

V Národním divadle jste nazkoušel 
inscenaci, která zpracovává 
událost masakru na Švédských 
šancích. Jakou zkušeností je pro 
vás toto natáčení vzhledem k velmi 
náročnému, těžkému tématu?
Ne poprvé jsem stál tváří tvář tvrdé, 
historické realitě období divokého odsunu. 

Moje babička je sudetská Němka.  Pravda, 
z Hlučínska, kde to bylo o poznání 
milosrdnější. Navíc nedávno jsme v Komorní 
scéně Aréna odderniérovali inscenaci Smíření, 
která vycházela ze stejných materiálů, takže 
jsem do této odpudivé kapitoly českých dějin 
pronikl již dříve. U Očitého svědka to ale 
bylo opravdu natvrdo. Herec a autentická 
výpověď z protokolu. Zkušenost je to taková, 
že člověku brzy dojde, jaké hrůzy se mohou 
dít i v našich 
zeměpisných šířkách, protože i zde žije 
člověk. A v každém člověku, jak známo, dřímá 
absolutní prase. Třeba v těchto kulisách je 
covid procházka růžovým sadem. 
Protože si myslím, že jsme jako společnost 
morálně neselhali. Až teda na Strakovu 
akademii a Pražský hrad.

V jednom rozhovoru jste řekl, 
že divadlo má mnoho podob, ale 
nakonec je jen dvojí. Dobré a špatné. 
Jaké je podle vás divadlo dobré a jaké 
to špatné?
V té odpovědi byl tehdy kontext, za který 
nyní nedohlédnu, protože ten rozhovor před 
sebou nemám, ale řekl bych, že to byl jistý 
povzdech nad únavou z kategorizace. 
Že nad vším teatrologickým rozborem (byť 
pro obor nezbytným) by měla stát otázka, 
jestli se mnou tvůrci opravdu komunikují 
a bytostně hledají, naplňují možnosti ať už 
textu, interpretace, žánru, tématu antiiluze 
- co já vím. Nebo se jen tváří vznešeně, 
zatímco divák zažívá v lepším případě 
ušlechtilou nudu.

Věříte, že minisérie Lockwood: 
konečný krizový štáb (projekt 
divadla Alfréd ve dvoře; offline 
premiéra – 29. května 2021) je 
opravdu konec deprese a začátek 
nové divadelní recese? Jaká byla 
práce na tomto projektu?
Jestli je mini série Lockwood opravdu konec 
deprese, netuším, ale recesí je rozhodně. 
Osobně tento počin řadím někam mezi první 
dějství Louskáčka a McCartyho Cestu. Což de 
facto odpovídá i na druhou část otázky.

Jak jste doposud nahrazoval absenci 
živého umění? Jako Hans Schnier 
jste měl rád filmy pro děti, jako 
Šimon Krupa jste hlad po kultuře 
zaháněl čím?

Tak jo. Zakončeme to romanticky. Já mám 
pocit, že v kultuře žijeme snad pořád nebo 
ne? Ano, živá kultura dostala přes prsty, ale to 
přece neznamená, že jsme se odizolovali od 
mozku a zavakuovali se do gauče umělecké 
sterility. Prostě domácí úkol. Sledoval jsem 
streamy kolegů, záznamy, podcasty, 
rozhovory… občas jsem se dostal i na ilegální 
průjezdy skoropremiér kámošů, dělal rozhlas 
i streamy, opakoval si texty a tak. Ale abych 
byl fér, vím, jak to myslíte. Nebylo to vždy 
veselé, bylo to nechutně dlouhé a taky dost 
smutné, takže když selhávala filosofie, začal 
jsem chodit. Hlavně všude možně po Praze. 
Pěšovýlety. A objevil jsem krásná místa. Díky 
tomu jsem se nezbláznil. 
A jestli, tak jen trochu.
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Divák, účastník, 
spolutvůrce a jiné 
terminologické 
alternativy
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V tradičním divadle je vcelku zřetelně určené, 
kdo je divákem, kdo hercem a co se od kterého 
z nich očekává. Oním tradičním divadlem 
obecně myslím takový typ divadla, do něhož 
člověk přijde, usadí se a sleduje představení, 
na které nějakým způsobem reaguje – tzn. 
vnímá jej, soucítí s postavami, zasměje se, 
uroní slzy, ale klidně i v případě nezájmu zazívá 
či dokonce odejde. Po skončení představení, 
kdy se zpravidla herci uklánějí, zatleská... 
V tomto typu divadla jsou tedy většinou „karty 
rozdány“ jasným způsobem a funguje zde 
výše zmíněné nepsané pravidlo. Vzpomenout 
v této souvislosti můžeme na období baroka, 
kdy vzniklo tzv. kukátkové divadlo, jež poprvé 
divákovi jasně vymezilo rámec, skrze který 
mohl vnímat divadelní představení. Zároveň je 
zde celkem jednoznačně vyhraničený prostor 
v němž se nachází diváci (tj. prostor hlediště) 
a v němž se nachází herci 

1 ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. V Praze: NAMU, 2018. Teoretická řada (Nakladatelství AMU). ISBN 978-80-7331-482-8. s. 16.
2 FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. Teorie (Na konári). ISBN 9788090448728.

(tj. jeviště – hrací prostor).

„Jako by se zdálo, že pouhý pojem divák 
již v jistých typech divadla nestačí (!)“

Ovšem čím dál více, a není to pochopitelně 
fenomén pouze současné doby, či dokonce 
nynějšího století, se objevují divadelní projekty, 
které se v kontextu svého tématu zmiňovaného 
vztahu mezi diváky a herci nedrží či je  záměrně 
porušují. Tím v podstatě mimoděk mohou 
vnášet do teoretického prostředí otázku, 
zdali by nebylo dobré a potřebné pojem divák 
(ale v důsledku i pojem herec) redefinovat, 
či jej například právě v kontextu konkrétních 
projektů, kdy se od diváka neočekává pouhé 
přihlížení a sledování toho, co se děje na 
jevišti, rozšířit. Jako by se zdálo, že pouhý 
pojem divák již v jistých typech divadla nestačí 
(!). Termín divák už je ze své etymologické 

stránky v podstatě v divadelní terminologii 
použit nesprávně. Protože v totálním významu 
bychom jako diváka mohli označit pouze 
někoho, kdo se skutečně jen a pouze dívá; 
člověk, který něco sleduje zrakem, pozoruje. 
(V angl. spectator, je podle Cambridge 
Dictionary „a person who watches an activity, 
especially a sport event, without taking part“). 
Na daný problém ovšem upozorňuje například 
i Otakar Zich v Estetice dramatického umění, 
když píše: „Stačí si vzpomenout na kterékoliv 
představení činoherní nebo operní, abychom 
si uvědomili, že jsme při něm nejenom diváky, 
nýbrž, a to zároveň, i posluchači. Toto spřežení 
dvojího současného vnímání nevyskytuje se 
v žádném jiném umění než v dramatickém (šíře: 
v divadelním). Před dílem výtvarným, stavbou, 
sochou nebo obrazem, jsme jen diváky, při díle 
básnickém nebo hudebním jen posluchači.“1

V některých případech divadelních projektů 

se zdá být příhodnější například označení 
těchto dvou pólů jako tvůrci na jedné straně 
a účastníci na straně druhé, přičemž se ale 
stále jedná o termíny, jenž jsou nepřesné. 
Jedna z konstitutivních definic divadla říká, že 
divadlo vzniká za přítomnosti herce a diváka 
a právě divák je jakýmsi nepostradatelným 
spolutvůrcem divadla, bez jehož přítomnosti 
by divadlo nemohlo vzniknout. Právě pojem 
spolutvůrce (v angličtině co-creator) používá 
například i německá teoretička Erika
Fischer-Lichte2, vycházející z obecně přijímané 
teze, že divadelní akt vzniká vzájemnou 
tělesnou koexistencí těchto dvou subjektů 
v čase a prostoru, přičemž se jedná o pospolité 
jednání, kde už právě z podstaty sdíleného 
prostoru, času, události se všichni ovlivňují 
navzájem. A to tedy nejenom na poli herec–
divák, ale také na poli herec-herec a divák-
divák. Znamená to tedy, že na sebe jistým 

způsobem reagují a vzájemně se ovlivňují 
všichni účastníci divadelního představení 
navzájem, nehledě na to, kterou pozici zrovna 
zaujímají.

„Má cenu přemýšlet o formulaci jiného 
termínu, který by onen dosavadní 

nahradil?“

Ovšem v některých případech jsou diváci, či 
tedy možná přesněji účastníci daného projektu, 
tu také tvůrci, kteří jsou nezbytní pro vytvoření 
jeho obsahu. Poukázat mohu například na 
projekt anglické umělecké skupiny Blast Theory 
s názvem Rider Spoke z roku 2007, kde autoři 
vytvořili jakýsi rámec, jenž posléze obsahově 
zaplňovali účastníci, kteří projížděli městem na 
kole a ve vyznačených místech zaznamenávali 
své hlasové projevy do virtuálního prostoru 
skrze telefon. Zaznamenané projevy si pak 

mohli na daných místech poslechnout také 
další účastníci. Na podobném principu 
funguje například někdejší projekt umělecké 
skupiny Temporary Collective, pojmenovaný 
jako Voices, kde autoři reagovali na okolnosti 
a podmínky pandemické doby a vytvořili 
virtuální internetovou hlasovou schránku, jež 
mohli zájemci každé úterý od určité hodiny 
zaplňovat svými zvukovými projevy a posléze 
zaznamenané zvukové stopy poslouchat. 
V obou případech jsou autoři u zrodu 
myšlenky či konceptu, na základě jistých 
pravidel a daných mantinelů vytvořili jakýsi 
rámec, který je vyplňován a tudíž současně 
vytvářen až jeho účastníky, resp. spolutvůrci.
Samozřejmě by se nabízela otázka: Má cenu 
přemýšlet o formulaci jiného termínu, který 
by onen dosavadní nahradil a v případě 
„netradičních“ divadelních projektů fungoval 
jako adekvátnější označení? V návaznosti na 
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otázku se ihned pochopitelně nabízí relevantní 
výtka – komentář, jenž by tuto polemiku mohl 
okamžitě shrnout ze stolu, a sice, že se jedná 
o něco irelevantního a zbytečného, kvůli čemu 
by docházelo k nadbytečnému hromadění 
nových termínů, které by musely nakonec 
projít určitým teoretickým vývojem, musely by 
se neustále ozřejmovat a vysvětlovat, dokud 
by se zcela do současné terminologie nezažily. 
Vzpomenout můžeme například na publikování 
teoreticky významné studie Jaroslava Etlíka 
Divadlo jako zakoušení z roku 1999, kdy po 
jejím vydání bylo napsáno několik ohlasů. 
A právě v Podotknutí k  Etlíkovu  „Divadlu 
jako zakoušení“ Vladimíra Justa je možné se 
dočíst negativní komentář na fakt, že Etlík 
přichází s novým – lepším pojmem, kterým 
by nahradil pojem jeviště, a sice hrací prostor. 
Just zmiňuje, že Etlík přichází se zbytečným 
novým pojmem a že s pojmy jeviště a hlediště 
si vystačíme i nadále. Přitom se ale ukazuje, že 
z pohledu dnešní doby je ve spoustě případů, 
například site-specific nebo imerzivního 

divadla skutečně příznačnější mluvit o hracím 
prostoru.  Na tento rozpor dvou teoretiků 
poukazuji v souvislosti s původní tezí o pojmu 
divák.
Aby to nebylo ale tak jednoduché, tak proti 
tomu můžeme namítnout další argument, 
a sice zda v případě nějakým způsobem 
vymezeného tvaru, jakým je například 
zmiňované imerzivní divadlo, není záhodné 
přepracovat i terminologický slovník, pomocí 
něhož zkušenost s tvarem popisujeme, či zda 
by minimálně nebylo náležité takový slovník 
převzatý z tradičního divadla revidovat.
Takto bychom ovšem mohli pokračovat do 
nekonečna…

„Oproti tomu by pak mohlo vyvstat 
opozitum v podobě jakéhosi 

neaktivního diváka, což se zdá být již 
naprostým nonsensem…“

V mnoha teoretických textech (převážně 
anglickojazyčných) se autoři s tímto 

problémem, kdy už prostý pojem divák 
nestačí, snažili vypořádat a záměrně použít 
jiný výraz. Místo původního spectator, tedy 
divák, je možné narazit na zmiňovaného 
spolutvůrce (co-creator), v případě Augusta 
Boala a jeho specifického divadla fórum 
a divadla utlačovaných například na termín 
spect-actor, tedy čehosi na pomezí diváka 
a herce. Další možnou terminologickou 
alternativou se ukazuje přidání před pojem 
divák adjektivum aktivní, které ovšem 
zvýrazňuje pouze jeho zapojení a činnost, 
nikoli však nepostradatelnost jako například 
v případě spolutvůrce. Zároveň se opět jedná 
o vágní termín, který by bylo nutné konkrétně 
a striktně definovat, případně vysledovat různé 
míry aktivity takového diváka. Oproti tomu 
by pak mohlo vyvstat opozitum v podobě 
jakéhosi neaktivního diváka, což se zdá být již 
naprostým nonsensem, protože divák je ze své 
podstaty vždy aktivní. Dalšími uvažovanými 
variantami by pak mohlo být obecnější 
označení účastník, návštěvník, případně pak 

hráč, spoluhráč, což jsou pojmy, které by bylo 
nejsnadnější aplikovat například na LARP (Live 
Action Role Play), který vychází z terminologie 
her. Leckdy se pak při popisu nějaké divadelní 
události někdo zmíní, že účastnící se člověk 
byl v roli diváka. Dané osobě se tak přisuzuje 
jakási role na podobné úrovni, jako když o herci 
například řekneme, že jeho rolí je Othello, atp.
Nutno také podotknout, že hledání správného 
pojmu a hledání různých jiných pojmenování 
diváka řeší umělecká teorie a kritika také 
tím, že se snaží diváka blíže konkretizovat. 
To znamená, že k pojmu divák připojuje 
různé přívlastky, jako např.: činoherní, operní, 
muzikálový, seriálový, filmový…
V případě specifického typu divadla – 
imerzivního divadla – se terminologie pojmu 
divák také problematizuje a rozštěpuje do dvou 
pólů. V případě prvního pólu, kdy se od diváka 
čeká „pouhé“ přihlížení a sledování toho, co 
se okolo něj děje, kde se nachází, procházení 
prostoru, bychom si v podstatě mohli vystačit 
s pojmem divák, případně i návštěvník, což 

je ale termín, který svým obecným zažitím 
svádí spíše k prostředí výstavy. Oproti tomu 
v případě druhého pólu imerzivního divadla se 
účastník zapojuje více do dění, má možnost 
komunikovat s herci, či se sám stává hercem. 
Pojem divák v povědomé obecnosti termínu 
je v tomto případě nedostačující. I přestože se 
můžeme snažit vysledovávat oba zmiňované 
póly a v jednom označit osobu za diváka, 
ve druhém případě je zřejmě vhodnější 
a příznačnější termín spolutvůrce, či spoluhráč 
(má-li například účastník kostým nebo 
přidělenou nějakou roli atp.). 
Čím dál více se ukazuje, že by zřejmě bylo 
více na škodu s termínem jakkoli výrazně 
manipulovat a snažit se jej pozměnit. Nicméně 
otázka redefinice, jež by zahrnula nebo 
nějakým způsobem dokázala zohlednit různé 
formy divácké přítomnosti a participace, které 
s ním v tradičním pojetí termínu nespojujeme, 
by určitě stála za hlubší prozkoumání. Zdá se, 
a to i v souvislosti s výše zmíněným, že právě 
ono hledání adekvátního a terminologicky lépe 

ošetřeného výrazu značí, že snaha o přesné 
pojmenování diváka je stále potřebná. 
Na závěr tedy nepředkládám žádnou 
konkrétní odpověď a rozřešení nastoleného 
problému, pouze se snažím nastínit danou 
problematiku a poukázat na věčnou fluidnost, 
nestálost a proměnlivost terminologie, 
která je pochopitelně spojena s neustále se 
vyvíjejícím přemýšlením (nejen) o současném 
divadle. Možná je ale ve výsledku nasnadě 
využít to nejjednodušší – konkrétní popisné 
pojmenování diváka, využít pestré slovní zásoby 
a diváka specifikovat tímto způsobem, protože 
jak se ukazuje, už nyní můžeme najít mnoho 
momentů, kdy nám pouhý termín divák ve své 
obecnosti a pojmové neukotvenosti zkrátka 
nestačí a je potřebné jej blíže specifikovat. 

Poznámka: Text vznikl původně v rámci 
semináře Současné podoby interaktivního 
divadla, vedeného MgA. et MgA. Lukášem 
Brychtou. 
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Pandemie postihla nejenom fungování divadelních institucí, 
ale ve velké míře i filmový průmysl. Diváci vyměnili kinosály, 
a především zážitek z nich, za obrazovky svého laptopu. 
Jaký je tedy současný filmový recipient, co sleduje a jak moc 
ho zavření kin skutečně ovlivnilo? Nebyla kina záležitostí 
rodin s dětmi a intelektuálů již před izolací? A byli jsme před 
monitory a televizory opravdu přilepeni až během pandemie?

1 Jejich obsah zůstává neměnný a zakonzervovaný, většinou zcela vyčištěný od technických i lidských kazů a nedokonalostí. Ideálně je dílo dovedené k maximální spokojenosti režiséra ve všech komponentech, které během postprodukce navíc může pozměnit, upravit, přetočit.
2 Více o VOD platformách a kinematografii online naleznete zde: http://cinepur.cz/article.php?article=3258.
3 Samozřejmě existují výjimky, kdy je režijním záměrem, aby film viděl jedinec sám nebo v malé skupině, např. videoart nebo virtuální realita. 
4 Film thajského režiséra Tsai Ming Lianga Goodbye Dragon Inn se celý odehrává ve zbankrotovaném kině a diváci většinu času na dlouhých pomalých záběrech sledují hlediště s různými typy recipientů, jejich reakce a chvílemi i promítaný film v jednotlivých sálech.

Audiovizuální díla ze své podstaty ke svému 
vzniku diváka nepotřebují1. Zdálo by se tedy, 
že pandemie kinematografii neuškodila tak 
silně jako divadlu – na film se místo v kině 
zkrátka podívám doma. Avšak každé dílo je 
určené k promítání na specifickém místě (např. 
kinosál, galerie, veřejný prostor či domov) či 
nosiči (např. kino, televize, počítač, mobil). 
„Kinofilmy“ jsou teď distribuovány především 
skrze tzv. VOD platformy (video on demand 

– audiovizuální služba na vyžádání), jež nabízejí 
filmy buď ke streamování (sledování online 
v internetovém přehrávači), ke stažení2 nebo 
se jejich premiéry odkládají. Kinematografie 
stejně jako divadlo nyní žije online. Jak se 
tedy liší kolektivní divácký zážitek z kina 
a samostatné prožívání filmu doma?

V KINĚ VS. DOMA

I kdybychom měli k dispozici plně vybavené 
domácí kino, vzpomeňme si na atmosféru 
plného švitořícího sálu, který čeká, až film 
začne. I  když se to možná nezdá, společný 
zážitek a prožívání filmu s dalšími desítkami 
lidí3 je při percepci naprosto zásadní. 
Nejenže vnímáme atmosféru spolusedících 
diváků, jejich tělesné napětí, překvapené 
nebo znuděné výrazy, visící oči na plátně, 
slyšíme jejich smích, cítíme stud nebo strach. 
Naše prožívání je těmito faktory nevědomě 
ovlivněno a my můžeme například dojít skoro 
až ke kolektivnímu sdílenému prožívání, nebo 
naopak naprostému emocionálnímu vydělení 
z davu. Někdy místo plátna raději sledujeme 
reakce ostatních a jak se příběh odráží v jejich 

očích a  myslích. Charaktery z  plátna tak 
nejen velice věrohodně ožívají, a díky novým 
technologiím (např. 3D, 4D) simulují dobrou 
iluzi narušení prostoru, stejně jako kdyby 
se divák v divadle díval doslova do obřího 
zrcadla4.

Dobrým příkladem rozdílného filmového 
prožitku v kině a doma, na který mě upozornil 
jeden z mých pedagogů, může být třeba 
vnímání hororového žánru nebo thrilleru. 
V kině se pravděpodobně velice snadno 
můžem nechat ovlivnit strachem ostatních, 
lekat se s nimi a trnout, zatínat prsty do 
sedadel, a pokud nechceme zvednout celou 
řadu, musíme zážitek nějak vydržet. Velké 
plátno a správná hlasitost akustické složky 
emoce navíc umocňují a v zatemnělém sále 

vtahují jako by přímo do obrazu – někdy 
přestaneme zcela vnímat okolo sedící diváky, 
prostor kinosálu i realitu mimo film. Pokud se 
na takový film díváme doma, nejenže máme 
před sebou mnohem menší obraz než v kině, 
ale také ho můžeme kdykoli vypnout, přeskočit 
nežádanou pasáž, odejít od něho, rozsvítit si – 
filmová iluze a vtáhnutí do ní je mnohonásobně 
nižší. Protiargument by ale zase mohl být, že 
najednou nám dílo možná mnohem více může 
zasahovat do soukromí, bezpečného prostoru, 
evokovat místo, na kterém se nacházíme, a tím 
se může stát intenzivnějším.

„Dochází k velké deformaci filmů, které 
počítají s promítáním na velkém

plátně.“

Filmový divák k plnohodnotnému zážitku 
potřebuje snímek vnímat na místě, pro které 
byl režisérem, producentem a celým štábem 
zamýšlen. V dnešní době tak dochází k velké 
deformaci filmů, které počítají s promítáním 
na velkém plátně, diváci je ale sledují třeba na 
notebooku, nebo v horším případě (dokonce) 
na telefonu. Vizuální, ale i akustická složka 
(většinou ani ty nejlepší domácí reproduktory 
profesionální zvuk z kinosálu nenahradí) je tak 
zcela zdevalvována anebo jen z velmi malé 
části naplněna. V tomto případě například 
festivalové filmy, které můžeme vidět 
online nebo je legálně i nelegálně stáhnout, 
slouží spíše jako pozvánka a ochutnávka na 
plnohodnotnou verzi díla, která bude opatřena 
řádnými technickými prostředky a zařízením. 
Kvůli pandemii tedy některé společnosti 

Líný a přehlcený
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slevily ze svých nároků, přizpůsobily se situaci 
a na úkor kvality distribuují své filmy skrze 
streamovací platformy.

PAUSE, DOJÍT SI NA 
ZÁCHOD, PLAY

Moje generace je ale na tento způsob sledování 
filmů tak navyklá, že je i pro mě těžké si 
zdůvodnit, co mi vlastně za obrazovkou schází 
a jak jinak film zažívám v kině. 
Dříve se do kina chodilo na filmy, které mohly 
být viděny pouze tady, než se objevily na 
DVD a následně v televizi. Šlo, stejně jako 
v případě divadla, o událost a sdílený zážitek 
návštěvy kina. Už před pandemií byla ale kina 
buď víkendovou zábavou rodin s dětmi nebo 
artovou záležitostí pražských intelektuálů, 
cinefilů, geeků a hrstky občasných diváků. 
Vytížená a přehlcená doba, která vyžaduje 
mít všechno „hned, snadno a za málo peněz“, 
logicky totiž inklinuje k hojnému užívání 
streamovacích platforem, které umožňují pustit 
si film nebo seriál kdykoli a kdekoli – nejlépe 
o půlnoci, až dodělám všechny povinnosti pro 
dnešní den. Tím se dostávám k jádru věci – jak 
tedy vypadá současný filmový divák a změnila 

pandemie jeho návyky tak zásadně? 

„Ze sledování doma se vytratila filmová 
událost.“

Filmového diváka v izolaci zcela ovládly 
tendence online distribuce (např. strategie 
„day-and-date release“, tedy uvolnění filmu 
do kin a na internet ve stejný den), které byly 
využívané již před pandemií. Situace šla vstříc 
streamovacím platformám (Netflix, HBO GO, 
Amazon, Aerovod, dafilms.cz…). Pokud chce 
divák vidět nejnovější filmy a seriály, musí si 
tyto platformy většinou předplatit. Zvláštní 
výjimkou jsou online filmové festivaly (např. 
Be2Can, FAMUFEST atd.) nebo online projekce 
některých kin, které umožňují si filmy přehrát 
pouze během určité doby, nebo dokonce v jeden 
konkrétní čas bez možnosti pozastavení, čímž 
se snaží co nejvíce přiblížit zážitku z kinosálu. 
Ze sledování doma se vytratila filmová událost, 
která spočívá v neopakovatelnosti filmového 
okamžiku, prožitku v temném sále odtrženého 
od běžného prostředí a společném vytváření 
atmosféry. 

Doma si film můžeme zapnout třeba i na 

záchodě, kdykoli ho zastavit, vrátit se k němu 
a také přetočit (přeběhnout, anebo znovu 
vrátit) některé scény.
To je zvlášť u alternativnějších a experimen-
tálních filmů velmi výhodné pro jejich lepší 
porozumění a schopnost vnímání všech 
skrytých metafor, podtextů a referencí. Na 
druhou stranu možnost podrobně analyzovat 
jednu scénu stále dokola narušuje základní 
principy kinematografie a režijní záměr, kdy 
je důležitější na sebe film nechat komplexně 
působit než přečíst do detailu všechny všechny 
záběry. 
Jak na sebe ale nechat film působit, když 
doma vidím tolik neudělané práce, nebo mě 
ruší zvuk televize od sousedů? A hlavně jak 
si užít film, když jsem jako divák naprosto 
přehlcený a vyčerpaný – nekonečným obsahem 
streamovacích platforem (v dramaturgii 
některých platforem je velice těžké rozeznat 
kvalitní filmy od těch průměrných až 
podprůměrných), dalším filmem, který mi 
Netflix nabízí již při posledním záběru, a faktem, 
že se obrazovka stala mou každodenní rutinou.? 
Od kvalitních, složitějších, experimentálnějších 
filmů, na které po celém dni u počítače 
nemáme kapacitu ani chuť, utíkáme většinou 

k povzbuzujícímu a odlehčenému obsahu 
a formě. Velký boom zaznamenaly nejen 
seriály, ale také různé reality show, jejichž 
stopáž nečítá více než hodinu. Potkáváme 
se tak s divákem, který v této době rozhodně 
preferuje kratší a lehčí žánry a formáty 
a nedokáže udržet dlouhodobě pozornost. 
Pokud ale chce divák zůstat v obraze, na 
rozdíl od scénického umění to audiovizuální 
stále chrlí nové a nové premiéry. Ani epidemie 
koronaviru nezastavila filmové produkce 
a v omezených podmínkách s dodržovanými 
opatřeními se stále natáčí. Některé dlouho 
očekávané premiéry se odsunuly, například 
nejnovější James Bond (ve kterém se stále 
přetáčely scény z důvodu zastaralosti 
některých technologií, jež jsou součástí 
product placementu) stále čeká na standardní 
premiéru spojenou s velkolepou událostí, 
přítomností médií, známými osobnostmi 
a vysokým počtem diváků, kteří zaplatí za 
každý jednotlivý lístek. Jiné produkce zvolily 
cestu online premiér pomocí streamovacích 
platforem, které se během své krátké existence 
staly jedním z hlavních distributorů a dnes 
již i producentů světových filmů. Jedná se 
například o filmy, které byly a jsou nominované 

na Oscara (např. Marriage Story, The Mank, 
The Trial of The Chicago 7, Octopus Teacher), 
čímž dělají platformám reklamu. Diváci tak 
mají například „oscarové snímky“ velmi snadno 
dostupné. Celková sledovanost těchto filmů 
tak může být vyšší než v kině, ale výdělek 
pravděpodobně ne. Měsíční předplatné je 
totiž levnější než jeden lístek do kina. Tak se 
mohou stát dostupnější i festivalové filmy, 
které bylo dříve možné shlédnout pouze na 
místě konání. Dnes se tyto filmy objeví na 
internetu mnohem dříve.

TRUE TO REAL CINEMA

Pandemie ukázala, že audiovizuální tvorba 
obecně (ať už sledování televize, Youtube 
videí nebo seriálů a filmů) je organickou 
součástí života lidí a velmi vyhledávanou 
formou zábavy, odreagování a odpočinku. 
Čas sledování audiovizuálního obsahu se 
díky lockdownu logicky znásobil. Chybí totiž 
v podstatě jakékoliv možnosti kontaktního, 
a především kulturního vyžití – do podoby 
filmového média se musely transformovat 
i ostatní druhy umění. Otevřená diskuse o tom, 
zda streamovací platformy převezmou vůdčí 

roli na poli kinematografie a zda se lidé vrátí 
do kin, nebo ne, tu ale byla již mnohem dříve 
před pandemií a tvůrci se s ní vypořádávají 
delší dobu. Návyky „běžného diváka“ pandemie 
spíše jen umocnila a udělala z něj diváka 
ještě konzumnějšího, línějšího a myšlenkově 
vyčerpaného v důsledku seriálových maratonů, 
trendu bingewatchingu, nekonečného, stále 
přibývajícího obsahu a trávení stovek hodin 
před zářící obrazovkou. Přihlédneme-li 
k návštěvnosti kin před pandemií, kdy televize 
a VOD platformy byly pro mnoho lidí jediným 
stykem s filmovým médiem, je překvapivé, kolik 
lidí volá po jejich znovuotevření. Každopádně 
kdo ale zůstane „true to real cinema“, ukáže 
až čas.
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Autoherectví 
a autodiváctví: Zdravá 
schizofrenie jako cesta 
k literární tvorbě
DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ 
JAKO SPECIFICKÁ 
PERFORMATIVNÍ FORMA 

Aby bylo vůbec možné uvažovat o pojmech 
sebediváctví a autoherectví, je třeba začít od 
zdánlivě banálního konstatování: Divadelní 
situace je taková, v jaké se setkávají v živém 

čase na jednom místě herec a divák. Herec je 
ten, který je v časoprostoru aktivnější a jeho 
činnost záměrně směřuje k divákovi, který je 
„pasivnějším” příjemcem. V rámci nejobvyklejší 
divadelní praxe divák zpravidla nebývá v hledišti 
sám a herec mnohdy na jevišti taky ne. Proto 
je nutné uvažovat o divadelní události jako 
o specifické dočasné sociální skupině, která 

má určité rysy a společné motivace k soubytí. 

„A když už jsi v tom, tak kašli na 
všechna pravidla a hlavně tvoř!“

Dialogické jednání (dál už jen DJ) je svým 
charakterem typickou divadelní událostí – 
na jedné straně stojí herec, na druhé divák. 

Specifickou performativní formu z ní dělá 
skutečnost, že herectví a diváctví není rolí 
pevně danou, ale proměnlivou. V ideálním 
případě by se v rámci sociální skupiny měli 
postupně vystřídat v pozici herce a diváka 
všichni přítomní a to hned několikrát během 
jedné události. DJ je proto už ze své podstaty 
specifickou performativní formou, tedy 

estetickým tvarem a zároveň společenskou 
událostí, která se řídí několika doporučeními: 
pracovat jako herec se čtvrtou stěnou ve smyslu 
Stanislavského veřejné samoty; pokusit se se 
začínat zkoušet bez jakýchkoliv vodítek jen na 
základě chvilkově-situační inspirace podobně 
jako v případě čisté herecké improvizace; 
dodržovat pravidlo bezrekvizitního herectví 

se zohledněním specifik zkušebního prostoru; 
vydržet na nohou kvůli skutečnosti, že při 
uhnízdění na podlaze se z těla vytrácí energie 
potřebná pro hereckou (re)akci. V neposlední 
řadě je pro přítomnost na DJ důležitá změna 
lidské i umělecké pozornosti a s tím spojená 
aktivace vnitřních partnerů, které má člověk 
tendenci během každodenního života 
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umlčovat. A když už jsi v tom, tak kašli na 
všechna pravidla a hlavně tvoř! 
Obecně platí – stejně jako pro všechny 
performativní a společenské události –, že 
ani jedno DJ není stejné. Z hlediska divadelní 
praxe je to druh čisté kolektivní improvizace 
s doporučeními pravidly. Volnost a hravost 
DJ otevírá dalším možnosti, jak kreativně je 
možné dál chápat pojmy diváctví a herectví.

DEFINICE 
AUTOHERECTVÍ
A AUTODIVÁCTVÍ NA 
ZÁKLADĚ DJ

Jedním z cílů DJ je zahodit vlastní ego 
a vrátit se do dětského věku (ideálně 3 let), ve 
kterém se člověk podivuje podstatě věcí a má 
bujnou představivost. Zkoušející se tak vzpírá 
diktátu extrovertně1 působícího vnějšího světa 

1 Extrovertním působením je myšlen neustálý tlak audiovizuálních médií a obecně silné působení vnějšího světa na člověka na úkor vnímavosti k sobě samému.
2 Samohrou se rozumí postupné nalézání a oslovování svých jindy ztišených a zakřiknutých vnitřních partnerů. Každý člověk je má jiné, byť se mezi jedinečnými vnitřními partnery objevují figury, které mají archetypální rysy – například vnitřní pochybovač, alter ego matky, ten, který nás rozmazluje apod. Hlavním principem DJ je všimnout si, že se projevuje „někdo jiný“ v rámci  
 aktuálního psychosomatického stavu, respektive si cíleně všimnout, že naše jednání, chování a prožívání probíhá v neustálé dialogičnosti. Cílem DJ je si dialogičnost těla i psychických pochodů uvědomit, zveřejnit ji, zhmotnit a vzít ji do hry.
3 Pojem zdravá schizofrenie přebírám od Martiny Musilové ve smyslu komplexního pojetí role (herecké postavy) a jejího neustálého (sebe)pozorování a dotváření. Musilová zdůrazňuje paradox Brechtova pojetí herecké postavy, který popisuje následující celistvost: „Herec musí být vždy postavou a zároveň být chytřejší než postava a sledovat se zvnějšku, být kritický a zapojovat  
 intelektu.“ Zdravá schizofrenie popisuje paradox, že právě tato dvojlomnost nevyjadřuje rozpolcenost, nýbrž celistvost ve dvou nerozlučných pohledech. Podstatou DJ je sice uvědomělá hra, během které performer komentuje svou hru, všímá si jí a je zároveň hravým dítětem i sledujícím komentátorem. Tato schizofrenii umožňuje zcizující efekt, z něhož vychází i psychická distan 
 ce jako nutná podmínka pro vznik zdravé schizofrenie. (MUSILOVÁ, Martina. Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Praha: 2007. Disertační práce, Filosofická fakulta, Karlova univerzita v Praze, s. 173.).
4 Velký sociologický slovník. I, A –O. Praha: Karolinum, 1996, s. 193.
5 Nutno říci, že mé pojetí DJ neodpovídá v úplnosti pravidlům Vyskočilova DJ. Nejedná se o prázdný prostor ve vizuálním pojetí, ale je to zhmotněná energie, kterou si vizualizuji. Z toho důvodu není možné, aby to byl prázdný prostor. Zcela prázdný je jen ve chvílích, kdy literární fikce teprve vzniká a formuluje se. Jinak se v pozdějších fázích tvorby jedná spíše o prostor, který si  
 žije svým vlastním životem, vytváří si svá vlastní pravidla, která v žádném případě nejsou analogická s doporučeními DJ. Literární fikce však vděčí DJ za svůj vznik.
6 Tím rozumím umění, které má v jistém smyslu působit bolest, především probouzet v divácích emoce.
7 Edward Gordon Craig se jako divadelní vizionář v textu Herec a nadloutka zabýval možností, jak učinit divadlo opravdu uměleckým tvarem. Problém v umělecké a umělé podstatě divadla spatřoval mimo jiné v herectví, které podléhalo často hereckým manýrám a náhodě, obecně herecké libovůli. Kvůli této „nedokonalosti“ se Craig rozhodl v rámci svého konceptu zbavit herce  
 vůle a celého jeho počínání měla svrchovaně řídit nadloutka (všemohoucí a vševědoucí režisér). V rámci Craigovy vize je herec zbaven lidské podstaty, nepodléhá sentimentům a v rámci divadla je materiálem.

a soustředí se na sebe. V rámci doporučení 
k DJ má ke své hře k dispozici jen sám sebe 
tady a teď. Hlavním cílem zkoušení je samohra2, 
které si pokouší performer všimnout, reagovat 
na vědomé i nevědomé projevy svého těla tak, 
aby vznikala divácky vnímatelná dialogičnost. 
V rámci DJ se vztah herce a diváka soustředí 
do jedné osoby a takový vztah pojmenovávám 
pojmy autoherectví a autodiváctví. V jednom 
člověku se tak soustředí obě role, o kterých 
se dá uvažovat jako o zdravé schizofrenii3, 
protože právě toto dvojí vnímání – ideálně 
ve stejném čase, nebo jejich rychlé střídání – 
aktivuje tvůrčí stav a je kýženým výsledkem 
DJ.

AUTOHERECTVÍ
A AUTODIVÁCTVÍ JAKO 
CESTA K PŘETĚLESNĚNÍ

Z těchto obecných principů DJ čerpají už 
generace umělců i mimo divadelní praxi. Já 
sama po letech zkoušení DJ používám tyto 
principy při dramaturgii i při jakékoliv autorské 
tvorbě, především při tvůrčím psaní. V rámci 
své práce s psychosomatikou považuji jednu 
z aplikací DJ za případně podnětnou k dalšímu 
zkoumání. Jedná se o léta inovovanou cestu 
k (hereckému) přetělesnění, která je kombinací 
DJ a různých divadelně-antropologických 
pojetí herectví.

„Mně k tomu slouží Čechovovo 
psychologické gesto.“

Prvním krokem k přetělesnění je uvědomění 
si vztahu psychického stavu autoherectví 
a autodiváctví. Nejedná se pouze o stav 
psychický, ale celkově psychosomatickou práci. 
Mně k tomu slouží Čechovovo psychologické 

gesto. 
Extrémní roztažení a stlačení těla do pozice, 
do které se člověk běžně nedostane, pomáhá 
ponořit se do nevědomí. Reakcí na stlačení těla 
bývá odpověď nevědomí, ze kterého vypluje 
do vědomí volná asociace, proměna tělového 
napětí se projevuje svalovými záškuby a já 
se jako člověk začínám cítit jinak, vztah mezi 
autoherectvím a autodiváctvím se proměňuje. 
Aktivuje se představivost, cítím se jinak ve 
svém těle a jinak prožívám. Zároveň platí, 
že tuto změnu stále řídím a uvědomuju si ji. 
Tento sebevoyeurismus využívám jako první 
krok k depersonalizaci. Zájmy mé individuality 
upozaďuji a sleduji je z pohledu nezaujatého 
pozorovatele. V rámci depersonalizace pro 
mě přestávají být v některých situacích 
nejdůležitější moje vlastní emoce. Zcizení 
vlastních emocí mi poskytuje možnost s nimi 
zacházet nikoliv jako s něčím křehkým a velmi 

osobním, ale jako s jakýmkoliv jiným pracovním 
materiálem, co vede k utváření fiktivního 
časoprostoru.
Depersonalizaci chápu jako proces, který 
„znamená odborně nespecifikovaný soubor 
příznaků přesvědčení o ztrátě vlastní osobní 
identity4.“ Stejně jako v případě schizofrenie 
je depersonalizace pojem, který má jako 
psychiatrická diagnóza a popis duševního 
stavu negativní konotace, v případě psycho-
somatické disciplíny a u zdravých jedinců se 
se naopak paradoxně jedná o stav podněcující 
hravost a představivost.

„Nakrátko vyděsím sama sebe 
a získávám difúzní identitu.“

V případě mé subvarianty DJ se depersonalizace 
projevuje změnou psychického vnímání své 
osoby v daných okolnostech. V ten okamžik 

se ponořuju do své soukromé imaginativní 
zkušebny a čekám5. Časoprostor je prázdný 
jen velmi krátce. V tu chvíli se mi osvědčuje 
krátké a záměrné stlačení duše v artaudovsky6

doslovném výkladu divadla krutosti k dočas-
nému přerušení vztahu sama k sobě. Nakrátko 
vyděsím sama sebe a získávám difúzní identitu, 
která se v mnohém podobá herecké figuře. 
Doprovodným jevem je chvilková tristní ztráta 
racionality, která je přirozenou reakcí pudu 
sebezáchovy na prožité emoční otřesy. V další 
fázi naopak racionality přibývá a ze mě se stává 
dokonalé naplnění craigovské7 vize režiséra 
jako naprostého vládce performativního 
prostoru, který má přehled o všech složkách 
inscenace a hereckých akcích.  Situaci stále 
většinově řídím, ale díky samohře pracuji 
i s nevědomými a nesvévolnými vnuknutími 
inspirace. Výsledkem je imaginární časoprostor 
v mé mysli plný konkrétních obrazů, ve kterém 
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je možné dál využívat principů DJ.

FIKTIVNÍ PROSTOR 
JAKO MÍSTO K DJ 
A POZOROVÁNÍ 
BUDOUCÍCH 
LITERÁRNÍCH POSTAV

V imaginárním prostoru se setkávám se svými 
vnitřními partnery. Jejich samohrou vznikají 
propracované a méně propracované figury, 
která mají nadosobní povahu. Vnímám je 
jako ideje8 budoucích literárních postav. Aby 
byl celý proces depersonalizace využitelný 
pro tvůrčí procesy, je potřeba neztratit vztah 
s realitou. Je nutné neustále sledovat okolí 
v naší žité realitě a zároveň imaginární svět. 
Ta část psychiky,která si v žité realitě všímá 
a reflektuje pochody v imaginárním světě 
a pozorování pak využít při psaní uměleckého 
textu.

8 Edward Gordon Craig se jako divadelní vizionář v textu Herec a nadloutka zabýval možností, jak učinit divadlo opravdu uměleckým tvarem. Problém v umělecké a umělé podstatě divadla spatřoval mimo jiné v herectví, které podléhalo často hereckým manýrám a náhodě, obecně herecké libovůli. Kvůli této „nedokonalosti“ se Craig rozhodl v rámci svého konceptu zbavit herce  
 vůle a celého jeho počínání měla svrchovaně řídit nadloutka (všemohoucí a vševědoucí režisér). V rámci Craigovy vize je herec zbaven lidské podstaty, nepodléhá sentimentům a v rámci divadla je materiálem.

„Cítila jsem, jak mi ztěžklo tělo, mysl mi 
ovládly cizí myšlenky.“

Své tělo podle potřeby v imaginárním světě 
propůjčuji libovolné z přítomných figur. Je to 
moment, kdy iniciace tvůrčího stavu nepřichází 
čistě z mé vůle, ale je zpětnovazebná, 
respektive zdá se mi, že ji iniciuje idea 
postavy (figura imaginárního časoprostoru). 
Když se této výzvě podvolím, figura se stává 
dočasným vládcem celé mé psychosomatiky. 
A já jako pozorovatel ve smyslu Brechtova 
pojetí herecké postavy mám možnost postavu, 
která mi posedla tělo, sledovat, komentovat 
a žít s ní a zároveň vědět víc než ona.
Snad nejsilnější zážitek se pojí s mou dosud 
nerozsáhlejší prózou s názvem Spektrum, 
v rámci které si jedna z postav potřebovala 
projít stavem lidské deprese – zahrát si na 
ni ve všech možných psychických i fyzických 
polohách. Všimla jsem si, že se hlásí o slovo, 

díky tomu, že se mi změnila chůze. Když jsem 
se podvolila iniciaci, začala jsem jinak prožívat. 
Cítila jsem, jak mi ztěžklo tělo, mysl mi ovládly 
cizí myšlenky, změnilo se moje vnímání, 
časoprostoru a sebe v něm. Přemýšlela 
jsem pomaleji a rozvážněji o věcech, které 
mi nebyly bytostně vlastní. Celý stav trval 
několik hodin. A já jsem pak na základě této 
(herecké) psychosomatické zkušenosti byla 
schopná dopsat problematickou část textu 
už při plném vnímání žité reality. 

OD AUTOHERECTVÍ
A AUTODIVÁCTVÍ ZPĚT 
K HERECTVÍ A DIVÁCTVÍ

Za hlavní kvalitu mých aplikací DJ považuji 
principiální podobu herecké práce a tvorby 
literárního textu, který nemá dramatickou 
povahu. Je obvyklé, že řada dramatiků a autorů 
píše text na základě zkoušení v prostoru nebo 

na základě své předchozí divadelní zkušenosti. 
Moje pokusy snad dokazují, že herecké principy 
DJ nemusejí nutně vést k performativním 
literárním tvarům, ale jsou využitelné pro širší 
pojetí literární práce. Dovedu si i představit, že 
podobný princip DJ je použitelný i pro všechny 
umělecké obory se zohledněním konkrétních 
specifik jednotlivých uměleckých oborů. 
Je však otázka, zda by pojmy autoherectví 
a autodiváctví obstály také v případě využití 
i v jiných tvůrčích procesech, nebo by vyžadovaly 
jinou terminologii.
Mohu však potvrdit, že hranice mezi herectvím 
a autoherectvím a diváctvím a autodiváctvím 
je velmi tenká. Stalo se mi během jednoho 
intenzivního přetělesnění, že spící osoba ve 
stejné místnosti vnímala velmi intenzivně 
přítomnost někoho cizího a zlého. Tím, že se 
moje přetělesnění stalo vnímatelné i pro někoho 
jiného, se autoherectví proměnilo v herectví. 
A v takovém případě se už nedá uvažovat 

ani o čisté podobě autodiváctví. Paradoxně 
se tak v celém procesu vracím k tradičnímu 
vztahu herec – divák, proti kterému jsem 
se na začátku svých úvah mírně vymezila. 
Na základě této zkušenosti nepovažuji své 
experimenty s psychosomatikou jako nástroj 
k psaní uměleckého textu za dostatečně 
reflektované a ráda bych se jim věnovala 
i v budoucnu.
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Komentář 
k hyperkorektnosti 
a pocitu elitářství
DAMU Tento text vznikl na začátku července z iniciativy spolušéfredaktorky Veroniky Drábkové jako její 

bezprostřední a osobní reakce na performanci NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. Redakce ho chápe jako 
výzvu k širší diskusi v příštím čísle časopisu.
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Poslední dobou ztrácím schopnost orientace 
v současné společnosti, a to i v prostředí, 
ve kterém se pohybuju už pět let, tedy na 
DAMU. Jen co přestal být na čas mediálním 
tématem číslo jedna covid, média zaplavila 
aféra sexuálního nátlaku bývalého poslance 
Dominika Feriho, následovala řada svědectví 
o kněžích zneužívajících děti a osoby, které jim 
důvěřují. A trvalo jen pár týdnů, než podobný 
skandál postihl i DAMU.

„Iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET 
upozornila na negativní zkušenosti 

studentů DAMU utrpěné během 
studia.“

Všechny zmíněné kauzy mají několik společných 
rysů – objevily se dost nečekaně, způsobily 
velkou mediální odezvu, svědectví jsou 
anonymní a ve svých nařčeních nekonkrétní, 
nebo pro ně chybí dostatek důkazů.

Když jsem viděla záznam z první akce konané 
29. června před budovou DAMU, rozhodla 
jsem se napsat tento komentář, abych 
poukázala na slabá místa damácké iniciativy. 
Osobních zpovědí bylo nalepeno při vstupu 
do DAMU dost, tak snad jedna navíc nikoho 
nezabije. Navíc se pod něj podepíšu a budu 
možná až hystericky upřímná, protože moje 
zkušenost se studiem i s životem je dost jiná 
než příběhy zveřejněné iniciativou NE!MUSÍŠ 
TO VYDRŽET.

Upozornění: Následující text obsahuje místy 
vulgární výrazy a nekorektní (sebe)sarkasmus. 
Jejich smyslem není nikoho se dotknout, ale 
dosáhnout co největší autenticity člověka, 
který žije aktivním životem a do toho studuje 
na DAMU.

Když mi bylo čtrnáct, měla jsem za sebou 
už dvě hospitalizace v psychiatrické léčebně, 

celkem čtyři měsíce. Od třinácti jsem trpěla 
těžkou nespavostí, brala antidepresiva a nebyla 
jsem si jistá vůbec ničím.
Když mi bylo sedmnáct, dostala jsem 
předvolání na policii, které se proměnilo na 
tříhodinový výslech, během něhož na mě 
křičelo pět policistů bez přítomnosti právníka 
nebo zástupce OSPODu a pokoušeli se ze mě 
dostat přiznání.

„Bez důkazů. A nedali mi ani vodu. 
Nedostali ze mě nic, ale bylo to peklo.“

Dost se mi tenkrát sesypal svět, nechápala 
jsem náš právní systém, necítila jsem se vůbec 
v bezpečí, ale musela jsem se tomu postavit 
čelem. O pět měsíců později došel soudce
k přesvědčení, že tahle holka na nikoho sexuální 
nátlak nevyvíjela. Ale našlo se dost těch, 
kteří tomu věřili. Během následujících dvou 
let na střední škole jsem byla dost uzavřená

a rozhodla jsem se přestěhovat z Přerova do 
Českých Budějovic s tím, že to bude snad 
lepší. A bylo, život šel dál. Traumata zůstala.
Po roce v Českých Budějovicích jsem se 
stěhovala zase, tentokrát do Prahy kvůli studiu 
na DAMU. Během prvních dvou let studia jsem 
měla v některých předmětech dost zásadní 
nedostatky, které jsem se pokoušela vyřešit. 
Zároveň se studiem jsem chodila na poloviční 
úvazek do práce. Byla jsem dost vyřízená, ale 
šlo to. Muselo to jít, protože jsem školu chtěla 
dodělat.
Ve třetím ročníku jsem pracovala už skoro na 
plný úvazek, občas se mi stalo, že jsem šla spát 
poprvé během týdne ve čtvrtek. Nestíhala jsem 
psát a brala jsem dost antidepresiv a vůbec 
jsem si nevěřila. V létě mi začínal umírat můj 
milovaný děda na rakovinu. A během měsíce 
mě dvakrát přepadli. Cítila jsem se hrozně, ale 
policie to neřešila.
Na podzim děda umřel, já jsem tak tak stihla 

splnit studijní bakalářský plán a získala jsem 
status čekatelky státní závěrečné zkoušky. 
Podařilo se mi napsat diplomku, ale věděla 
jsem, že není dobrá. Měla jsem zničené fyzické 
zdraví, o psychickém ani nemluvě. Měla jsem 
sama před sebou aspoň čisté svědomí, že jsem 
udělala maximum z možného.
Za bakalářku jsem dostala dvě F. S mým 
studiem to vypadalo dost špatně. A já jsem 
si řekla: OK, toto se fakt nepovedlo. Ale už 
aspoň víš, na čem jsi. Jeden den si pobrečíš, 
ale zítra si už musíš ujasnit, co bude dál, co 
chceš a co je reálné.

„Určit si priority a vytyčit si konkrétní 
cíle. A především už to nesmíš 

odkládat.“

Ve škole mi vyšli vstříc. Dostala jsem novou 
školitelku, nové téma diplomky a neskutečně 
se mi ulevilo. Cíl byl jasný, cesta k němu taky. 

Řekla jsem si: Tak, teď se, Vendy, ukaž.
Tou dobou už se začaly objevovat informace 
o nemoci COVID-19 v Číně. Čekala jsem, 
že bude lockdown, já budu psát diplomku
a chodit do práce. To byl únor 2020 a začalo 
nejšťastnější období mého života, které trvá 
dodnes. Po téměř deseti letech jsem přestala 
brát antidepresiva a vrátila se stará dobrá 
Vendy, která je všechno, jen ne neschopná.
Od základu jsem přehodnotila svůj vztah 
ke studiu, k sobě samé a makala jsem jako 
šroubek. Odstátnicovala jsem a nastoupila na 
magistra. Za svou státnici se stydím, protože 
mi prostě zase polevily nervy, ale zvládlo se to, 
byť s odřenýma ušima. Cíl byl splněn, byla jsem 
zpátky doma. Jako přestárlá studentka jsem 
samozřejmě především musela řešit to, abych 
se uživila. S omezenými příjmy z divadelní 
branže, které mě z podstatné části živily před 
lockdownem, to nebylo zrovna nejsnazší, ale 
díky práci v mezinárodní inventarizační firmě 
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s několika tisíci zaměstnanci jsem dokázala 
konečně i sama sobě zdůvodnit, proč jsem 
ráda na DAMU a co si myslím o pocitu 
elitářství i o vysedávání v kavárnách, což je 
způsob života a uvažování mezi studenty 
DAMU velmi rozšířený.
Být studentkou prezenčního programu na 
DAMU v online režimu, věnovat se vlastní 
umělecké praxi a zároveň pracovat na plný 
úvazek pro mě znamenalo následující režim:
V neděli na noční, v pondělí přes den škola, 
večer na noční, v úterý od devíti škola, hned po 
škole zase na noční, z úterý na středu zase noční
a ve středu buď na denní do druhé práce, nebo 
online výuka. Čtvrtek jsem prospala, večer 
vstala, dělala jsem až do noci domácí úkoly,
v pátek a v sobotu jsem se zpravidla věnovala 
buď práci navíc do školy, nebo umělecké praxi 
v rozsahu daném covidovými opatřeními.

V neděli dopoledne vyprat, uklidit, navařit de 
facto na celý týden a večer zase na noční. Zní 
to hrozně, ale ono to nějak šlo. Sice jsem občas 
byla tak vyřízená, že jsem prostě měla ve škole 
absenci, protože jsem se potřebovala aspoň 
trochu vyspat, ale zvládla jsem to.
Nejtvrdší lockdown jsem díky práci ve firmě 
s prodavači, zedníky a ostatními obyčejnými 
lidmi trávila na cestách po celých Čechách – 
v noci v Karlových Varech či v Chebu a pak se 
rychle vrátit firemním autobusem do Prahy, 
protože jsem musela sedět dopoledne online 
na semináři a neusnout. V práci zastávám 
většinou vedoucí. Znamená to spoustu 
odpovědnosti, práce navíc, tahání většího 
počtu těžkých beden, a především spoustu 
sociálního kontaktu, který vždycky není úplně 
příjemný.

„V práci s normálními lidmi totiž 
občas někdo není spokojený se svým 

vedoucím a s přidělenými úkoly.“

Občas nám ve skladu Penny běhají krysy, 
hygiena nic moc. Občas na mě někdo 
z podřízených vříská, že jsem píča. Já na to 
klidným hlasem odpovím, že to o sobě vím
a že s tím nehodlám nic dělat. A ať kouká dál 
počítat ty kypřící prášky. A že mu například 
můžu snížit hodinovku, nebo jej vyhodit
z inventury bez nároku na výplatu a že může 
čekat čtyři hodiny v zimě v autobuse, než 
Penny dopočítáme. A že to záleží jen na něm, 
jak se k celé záležitosti postaví a jestli píču 
Vendy nakonec bude poslouchat.
Na druhou stranu být vedoucí, která se chová 
k těm normálním lidem-kolegům hezky, 
znamená zažít i neskutečně krásné lidské 

momenty. Je super přijet třeba do Příbrami 
a být celou inventuru putovní plyšák, protože 
přijela z Prahy veselá Vendy. Pokecali jsme, 
poobjímali se covid necovid. Díky intenzivní 
práci ve firmě jsem se dozvěděla dost
o problémech normálních lidí, kteří neřeší jen 
všechny možné i nemožné výklady Hamleta.
Moji kolegové pro výkon své práce nepotřebují 
vědět, že jsem z DAMU. Potřebují dostat 
naprosto jasné zadání do člověka, který má 
jejich respekt, sám maká, nekecá, je normální, 
a hlavně si nestěžuje. Firma je dost drsná vůči 
nemakačenkům a tlučhubům. Přijít o místo 
nebo jít na kobereček je ta nejsnadnější 
věc, která se vám může stát. Jste součástí 
obrovské skupiny lidí, na vaše místo čeká řada 
dalších a jste velmi dobře nahraditelná. Pro 
pocit elitářství není místo. Když se ti to nelíbí, 
tak vypadni.

„Podle mé zkušenosti podobně funguje 
i DAMU, která je výběrovou školou.“

Být studentem DAMU je dětským snem 
mnoha žáků základních a středních škol. 
Pro mnohé je zajisté lákavá i vidina jisté 
výjimečnosti, která je však ve skutečnosti
v silně konkurenčním prostředí školy 
vykoupena tvrdou a systematickou prací. 
Pokud student, tedy dospělý člověk na sobě 
chce pilně pracovat, DAMU je správnou 
volbou. Pokud si studium představoval jinak, 
především komfortněji, často na základě 
vlastního svobodného rozhodnutí ze školy 
odchází.
Vrátit se během lockdownu na DAMU bylo 
správné rozhodnutí. Kdybych nástup do školy 
odložila, už se v životě ke studiu nevrátím. 
Ano, živit se způsobem, jakým jsem se živila, 

a do toho studovat v online režimu se může 
zdát jako čiré šílenství a sebevražda, ale moc 
jiných možností nebylo. Občas jsem byla na 
ostatní hodně nepříjemná, kolikrát jsem nebyla 
úplně stoprocentně připravená, občas jsem 
byla jako studentka naprosto příšerná, občas 
jsem byla šéfredaktorka Hybris na zabití. Vím 
to o sobě a dost jsem si to vyčítala, ale dělala 
jsem maximum možného – stejně jako všichni 
moji kolegové z ročníku i pedagogové Katedry 
teorie a kritiky.
DAMU se k nám během online výuky 
nechovala jako ke studentům, na kterých jí 
nezáleží, ale jako k lidem, které má ráda. Ať 
už jako instituce nebo při konkrétním lidském 
přístupu našich pedagogů. Ano, řada studentů 
si prošla osobní krizí, je pravda, že lockdown 
byl těžkou zkouškou pro nás pro všechny. 
Studenti a pedagogové byli na stejné lodi. 
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Není žádným tajemstvím, že hlubokou osobní 
krizí si prošla i řada pedagogů.

„DAMU se celou dobu aktivně zajímala, 
jak nám je, jako studentům i lidem.“

 Pro studenty uvolnila jednorázová stipendia, 
přeposílala nám různé výzvy, upozorňovala 
nás na možnost psychologické poradny
a v neposlední řadě umožnila bez větších 
problémů rozkládat ročník, odpouštěla 
poplatky za delší studium a podobně. Mě 
osobně tento přátelský přístup školy přesvědčil, 
že je to místo, kam patřím a kde chci strávit 
co nejvíce času. Po zkušenostech s manuální 
prací jsem po pěti letech na DAMU konečně 
dospěla do bodu, že se cítím být kompetentní 
DAMU studovat. A jsem opravdu vděčná za 
všechny uštědřené lekce, protože bez nich by 

mi bylo studium k ničemu.
Souhrnně řečeno: V oblasti profesní, lidské 
i studijní jsem zažila to lepší i to horší a ve 
všech ohledech mě to zformovalo. Podobným 
procesem si jistě prošla řada mladých lidí na 
DAMU přede mnou a bude se s ním muset 
vyrovnat i po mně. Vypisovat se ve veřejném 
prostoru z osobních traumat mi není příjemné, 
ale byla bych ráda jen za jednu věc – aby 
čtenáři bylo jasné, že ne všichni studenti 
DAMU jsou názorově jednotní, a to i ve svých 
(i veřejných) protestech a jejich životní, studijní 
i profesní zkušenosti jsou rozdílné, stejně jako 
životní podmínky a prožitky všech ostatních 
lidí. Konec osobní zpovědi.

Jsem přesvědčena, že být součástí komunity 
DAMU je svobodným rozhodnutím každého 
dospělého člověka – bez rozlišení, zda je 

student, nebo pedagog. DAMU řídí jako 
instituci pevně dané akreditační plány
a pravidla, v rámci nichž je možné vést diskusi
a řešit problémy. Navzdory vyjádřením iniciativy 
NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET DAMU zůstává 
sociální skupinou s vysokým společenským 
kreditem, a to jak díky práci předchozích 
generací, tak i současného pedagogického 
obsazení.
Být umělcem odpovědným za to, co si myslí
i koná, vyžaduje neskutečný dril a osobní 
zralost, kterou nejde získat jinak než 
překonáváním překážek. Jistě je možné, na 
DAMU učí lidé, kteří zneužívají své nadřazené 
pozice, a šikanují studenty. Stejně tak jako 
na jiných školách. Ale není to systémová 
záležitost. Na DAMU existují interní evaluace, 
samosprávné orgány, jejichž hlas má váhu. 
Jsem přesvědčená, že všechny křivdy jde řešit, 

že na to existují nástroje a nemusí se z toho 
dělat veřejná kauza, byť je to tak dnes patrně 
v módě.

„Buďme k sobě navzájem tvrdí a kritič-
tí, ale ne hysteričtí.“

Řešme si své problémy konkrétně, věcně, z očí 
do očí, nikoliv skrze média.
DAMU a uměleckou obec patrně čeká
v nejbližších letech debata o vlastní identitě 
na mnoha úrovních, a to i vzhledem
k dopadům covidové situace na uměleckou 
sféru. Proto bych si přála, aby DAMU byla 
ve veřejném prostoru jednotná a ve svých 
interních záležitostech hledala cestu ke 
kultivovanému dialogu, dokud je čas. Buďme 
rádi, že teď se zase můžeme osobně stýkat, 
dělat v omezených podmínkách dobře svou 

práci, protože události posledních dvou let 
nás naučily, že nikdy nevíme, co přinese příští 
týden, měsíc… 

#Staykritik #Staysafe #StayDAMU 
#DAMUisnotdead!
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Děkanský
impuls 

Rozhovor s novým děkanem DAMU Karlem Františkem 
Tománkem v souvislosti s vystoupením iniciativy 
NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET a především o koncepci fakulty 
pod jeho vedením v době postcovidové. 
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Rozhovor vedeme pět měsíců po vašem 
nástupu do funkce děkana. Tedy po uplynutí 
pomyslné doby hájení. Co pro vás osobně 
bylo největší výzvou během uplynulých 
měsíců? Povedly se vám již prosadit některé 
změny, které byste rád ve funkci děkana 
uskutečnil, nebo jste řešil jen covid?
Jednoznačně největší výzvou bylo vystoupení 
iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. Opatření, která 
byla zavedená v souvislosti s epidemií koronaviru, 
přinesla radikální zásah do fungování školy. Říkal jsem 
si, že je to příležitost nahlédnout některé zaběhnuté 
postupy při organizaci výuky jiným způsobem. 
Iniciativa ale vyslala signál, který výrazně ovlivnil 
a ovlivňuje celkovou atmosféru na fakultě.

Jak vy vnímáte dění okolo iniciativy 
a sledujete i její mediální obraz, který se 
objevuje ať už na sociálních sítích nebo 
v tištěných periodikách?
Já myslím, že je to mimořádně dobrý impuls, který jak 
už jsem před chvilkou zmínil, vytváří prostor pro to 

zamyslet se nad tím, jak má škola vypadat. Tím mám na 
mysli etické otázky, co je standardní způsob chování, co 
ne a tak dále. Odpovídá to i celospolečenskému trendu, 
není to tedy něco, co by se týkalo jenom naší fakulty. 
Zařazujeme se teď do něčeho, co je celospolečenským 
problémem. A proto si myslím, že je mimořádně důležité 
se tím zabývat podrobně, seriózně a detailně. Pokud 
možno co nejotevřenější formou. Je to otázka vytváření 
bezpečného prostředí. Neobejde se to bez dalšího 
vzdělávání v této oblasti, bez strukturálních změn, 
které případným obětem z řad studentů, pedagogů 
i ostatních zaměstnanců poskytnou bezpečné zázemí 
při řešení mnohdy velmi citlivých případů. Některá 
opatření můžeme udělat v poměrně krátké době. 
To se týká například zabezpečení psychologického 
poradenství. Jiná do konce roku – například zřízení 
pozice ombudsmana/ombudsmanky. Antidiskriminační 
platforma, kterou iniciovalo vedení akademie, je příkladem 
takového koncepčního řešení, jež je možné realizovat ve 
střednědobém horizontu. Ale celková proměna chování 
a jednání je během opravdu na dlouhou trať. Ke druhé 
části otázky musím říct, že mediální obraz odpovídá 

tomu, v jaké době a kontextu se škola nachází. Jednak 
máme reakce zevnitř školy, a pak máme způsob, jakým to 
dění na fakultě referují média i sociální sítě.

Právě na sociální sítě jsem narážel, jelikož se 
pod příspěvky objevily bouřlivé diskuse jak 
podporující, tak odsuzující činnost platformy. 
Nepoškodí to celkový obraz DAMU na 
veřejnosti? 
Jsem přesvědčený, že ne. Jsme ve fázi prvních reakcí, 
pochopitelné potřeby zaujmout okamžité stanovisko. To 
může být mnohdy velmi subjektivní. A je to naprosto 
v pořádku. Osobně si velmi vážím těch, kteří i v této 
chvíli dokázali zachovat určitý nadhled a pokusili se 
o konstruktivní analýzu současného stavu. Iniciativa 
dala impuls k systémovým změnám, o kterých jsem už 
hovořil. Seriózní hodnocení je možné až v delším časovém 
horizontu. Myslím si, že nedílnou součástí toho, jak je 
DAMU vnímaná na veřejnosti nejsou pouze některé velmi 
kritické hlasy k jejímu fungování, ale i způsob, jakým je 
vedení školy reflektuje a jaký další postup při jejich řešení 
navrhuje.

Co byste vzkázal takzvaným haterům na 
sociálních sítích, kteří tu situaci zlehčují 
a píšou, že by mladí lidé dnes potřebovali 
vojnu, protože nic nevydrží?
Já s tím zásadně nesouhlasím. A co bych jim vzkázal? 
Beru to jako subjektivně zabarvený příspěvek k věci, ale 
každý má právo na svůj názor. Já patřím ke generaci, 
která zažila minulý režim, proto si toho nesmírně cením 
a vážím. Velmi bych stál o to, abychom situaci ustáli 
tak, aby žádný názor nebyl zlehčován jen proto, že 
s ním nesouhlasím. Každý názor má svou platnost. Ale 
zároveň si však myslím  že seriózní diskuse vyžaduje 
seriózní partnery i platformu. A tou sociální sítě ve vámi 
zmiňovaném případě podle mě bohužel nejsou. 

Setkal jste se v rámci svého studentského 
i pedagogického působení na DAMU 
s podobným chováním? Či slyšel jste 
o něčem takovém buď od studenta nebo 
pedagoga?
Vím o jednom případu, v minulosti. Ale nikdy to nebylo 
téma, které bych musel řešit. Bral jsem to jako osobní 

problém dvou lidí. Za to jsem iniciativě vděčný. Uvědomil 
jsem si, že to nikdy není pouze soukromá věc. 

Jaká je vaše představa o fungování školy 
a organizaci výuky v bezprostřední 
budoucnosti? Za chvíli nám začíná další 
akademický rok? Budeme jej trávit opět 
u obrazovek počítačů?
myslím, že tohle nikdo nechce. Při hodnocení důsledků 
koronavirové epidemie jsme se všichni shodli, že distanční 
způsob výuky není vhodný – až na určité výjimky, které 
se týkají převážně teoretických předmětů. V této chvíli 
je cokoli těžké předpovídat. Sám dobře víte, jak to 
vypadalo loni, situace se měnila pomalu ze dne na den. 
My jsme v této chvíli technicky vybaveni – v rámci našich 
možností – na hybridní způsob vyučování. Nadále ale 
platí, že z dlouhodobého hlediska bez možnosti kontaktní 
výuky, je existence umělecké školy našeho typu jen těžko 
myslitelná.
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Ve své koncepci jste se zmiňoval 
o oboustranné komunikaci a dialogu jako 
základu pro fungování školy. Jak byste ji rád 
jako děkan zlepšil?
Pro mě jsou tady dvě základní oblasti. Jednu představuje 
způsob komunikace vedení fakulty směrem dovnitř, do 
akademické obce. Druhou oblastí je komunikace fakulty 
navenek, k veřejnosti.
V prvním případě sehrává nezastupitelnou úlohu 
akademický senát. Pro mě jako děkana, nejdůležitějším 
partnerem při komunikaci se členy akademické obce. 
Jeden příklad za všechny: Po veřejném vystoupení 
iniciativy Nemusíš to vydržet, bylo v poměrně krátké době 
svoláno zasedání AS DAMU, na kterém jsme reflektovali 
první pocity a dojmy. Zasedání bylo veřejné, a tak to 
má být. Jsme veřejná škola, máme nejen vůči sobě 
navzájem, ale i vůči veřejnosti svoji odpovědnost. Teď 
je naplánované druhé zasedání na 31. srpna 2021 (pozn. 
redakce – rozhovor se uskutečnil 13. srpna 2021), kde 
se tímto tématem budeme zabývat znovu a podrobněji. 
Senátoři jsou velmi aktivní a ke svému mandátu přistupují 
zodpovědně. Toho si velmi cením. Současně bych stál 

o to, aby existovala nějaká platforma, na základě, které by 
vedení fakulty mohlo komunikovat přímo s akademickou 
obcí. Představuji si to tak, že několikrát za akademický 
rok by se v DISKu uskutečnila naše společná setkání. 
Můžeme vést předem připravenou panelovou diskusi 
na předpřipravená témata, anebo otevřít prostor pro 
volnou výměnu názorů. Hovořím o něčem, co je zatím 
pouze v rovině úvah. Osobně bych stál o to, aby studenti 
i pedagogové neměli pocit, že jsou součástí nějaké školy, 
která jim nařizuje, jak se mají vůči té škole chovat a co 
mají v té škole dělat. Přál bych si, aby měli pocit, že se 
mohou na řídících procesech spolupodílet, aby věděli, že 
jejich hlas má platnost.
Jiná situace je komunikace navenek. Tady máme podle 
mého názoru stále velké rezervy. Jsme teprve na úplném 
začátku budování, možná spíše: promýšlení smysluplné 
PR strategie.

Online forma výuky či realizace blokových 
projektů by mohla otevřít širší možnosti 
a jednodušší organizaci spolupráce se 
zahraničím. Převedení části výuky do 

anglického jazyka by usnadnilo komunikaci 
se zahraničními pedagogy. Přemýšlíte o této 
možnosti?
Rozhodně ano. Myslím, že to je jeden z naprosto 
konkrétních důsledků krize. Naposledy jsme o tom 
hovořili – na úrovni vedení fakulty – v souvislosti 
s čerpáním rozpočtu na letošní kalendářní rok. Spolupráce 
se zahraničními odborníky – v návaznosti na možnosti 
distančního vzdělávání – má v tomto smyslu jasnou 
prioritu. Konkrétně paní proděkanka Koubová i pan 
proděkan Somoš mají eminentní zájem v této oblasti 
podnikat kroky.

 Tématem tohoto čísla časopisu je diváctví 
a jeho proměny. Vidíte Vy nějaké trendy 
ve změně diváckého přístupu? Zmíním 
například větší spolupráci s online 
prostředím, přičemž nemám na mysli jen 
sledování záznamů. Uvedl bych aktivity 
Jatek78 přinášející nové, inspirativní formy. 
Myslíte, že se z toho stane trend, s nímž 
divadla budou nadále pracovat?

Pokud se nemá zásadně proměnit podstata
divadla – nebo alespoň toho, co já stále jako podstatu 
divadla vnímám – tak ne. Jistě, existují a budou existovat 
projekty, které vědomě budují přesah do autonomie jiných 
médií. Tento výzkum je nesmírně důležitý a obohacující. 
Nicméně nikdy – podle mého názoru – nevymizí potřeba 
osobního a v daném čase jedinečného setkání člověka 
s člověkem.

Takže podle Vás se tedy vrátíme „do starých 
kolejí" a budeme do divadla chodit tak, jak 
jsme byli zvyklí.
Nemyslím si, že to bude návrat do „starých kolejí“. Mluvím 
o jisté archetypální potřebě, nikoli ustálené společenské 
normě. Některá divadla to, co proběhlo, možná vůbec 
neustojí, a vůbec bych se tomu nedivil. Nicméně věřím, 
že kredibilita těch divadel, která to ustojí, naopak velmi 
stoupne.

V nejbližší době projde změnou i Hybris. 
Čtete jej? A jak vnímáte jeho současnou 
funkci v rámci školy a jejího společenského 

i akademického života?
Teď jste se dotkl toho, o čem jsem mluvil před chvílí. 
Hybris je jedním ze způsobů, jak se mohou studenti 
aktivně spolupodílet na atmosféře a životě ve škole. 
Takže jakákoliv iniciativa a forma této aktivity je pro mě 
nesmírně cenná, zvláště v případě, že rozšiřuje i odborný 
rozhled všech zúčastněných. Přiznám se, že Hybris jsem 
nečetl pravidelně, ani si nevzpomínám, které číslo jsem 
naposledy četl, ale teď ho číst budu.

Kde byste Hybris na konci svého funkčního 
období rád viděl?
Můj postoj ke způsobu řízení školy by měl umožnit 
realizovat nápady a vize těch, kteří ve škole působí. Kdyby 
se mi podařilo za čtyři roky alespoň trochu nastartovat 
procesy tímto způsobem, měl bych sám osobně pocit, že 
jsem uspěl mnohem víc, než kdybych měl jen nápad, kam 
by se měl posunout Hybris.

Ve své koncepci jste s nadsázkou zmínil 
o vytvoření fakultního streamovacího studia, 
rozhlasové stanice či televizního vysílání? 
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Vidíte Hybris jako možné východisko 
pro podobnou platformu, třeba formou 
pravidelných podcastů? Měl by dle Vás 
převzít úlohu intenzivnějšího komentátora 
dění na fakultě?
Pokud by do toho měl chuť, proč ne! Informace 
o aktuálním dění na fakultě si podobný formát zaslouží. 
V rámci svých možností a pravomocí jsem připravený 
takový projekt podporovat.

Jak obecně vnímáte postavení současné 
divadelní kritiky a naší katedry?
Nechci, aby znělo jako povzdech člověka, který zažil 
doby, kdy kritika měla mnohem větší a zásadnější vliv 
na divadelní dění. Ale podle mého názoru v tuto chvíli 
divadelní kritika nezaujímá takovou pozici, jakou by 
z hlediska své funkce zaujímat měla, a teď nemluvím 
o tom, jestli je kvalitní, nebo nekvalitní.  Snažím se 
poukázat na to, že akt reflexe tvoří nedílnou součást 
umělecké tvorby. A jak ty procesy nastavit tak, aby 
to bylo vzájemně obohacující, to v tuto chvíli prostě 
nevím. Jsem jenom přesvědčený o tom, že ten stav není 

uspokojivý.
A co se týká KTK, myslím, že by ve škole měla zastávat 
opravdu významnou pozici z důvodů, které jsem již uvedl. 
Především proto, že absolventi katedry jsou těmi, kteří 
by měli po umělecké stránce podávat reflexi toho, co se 
nejen ve škole děje, a vztah k živému umění by měli mít 
co nejbližší. Funkce zpětně vazby je v procesu chápání 
uměleckého výkonu, který je nezřídka kdy převážně 
intuitivní, nesmírně důležitá. Odborně a citlivě fundovaná 
reflexe současně kultivuje i celé prostředí – v našem 
případě atmosféru ve škole.

Máte na závěr nějakou krátkou zprávu či 
poselství pro studenty, které byste jim rád 
prostřednictvím tohoto rozhovoru sdělil?
Rád bych zopakoval to, co jsem už řekl na jaře při jiném 
rozhovoru. Nebojte se riskovat, zkoušet nové věci, 
vědomě vstupovat do neznáma. V umělecké tvorbě i ve 
svém občanském životě. Naše fakulta je neodmyslitelně 
spojená s osobností Václava Havla.  On je pro mě 
příkladem angažovaného, vnitřně pevného a vůči 
společnosti zodpovědného umělce. Pouze tak můžeme 

společnými silami budovat otevřenou, pro veřejnost 
jasně čitelnou a důvěryhodnou vysokou školu. Iniciativa 
Nemusíš to vydržet svou formou občanského projevu 
studenta do této doby patří a já si jí proto cením. 

Děkuji za rozhovor.

Zdroj: Facebooková stránka DAMU - Divadelní fakulta AMU
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TÁTA
Pokus o brutální mikrosituaci o dvou scénách
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Arthur, asi 25 let

Baz, jeho mladší bratr, asi 20 let

Gina, jejich macecha, asi 45 let

Malá, spoře vybavená kuchyň. Nalevo dveře do dalšího pokoje, napravo dveře do 
předsíně. Uprostřed stojí jídelní stůl a tři židle. U zadní stěny kuchyňská linka, dřez 
a lednička. Na lince leží několik kusů neumytého nádobí, obaly od tyčinek a další 
odpadky. BAZ sedí na židli, ARTHUR stojí vedle něj. Na stole před nimi leží velká 
igelitová taška – není vidět, co je uvnitř. 

1. scéna 

ARTHUR: Můžeš mi říct, co tady teď 
s tim asi jako budeme dělat?

BAZ: Já za to nemůžu. Nahoře nebyly 
jmenovky a už jsem nestih zkontrolovat, 
jestli nejsou nějaký cedulky zespoda.

ARTHUR: Takže jestli to dobře chápu 
– tys tam měl prostě jenom přijít, sebrat 
tátu a zase vypadnout – je to tak?

(Ticho. BAZ se dívá do země 
a neodpovídá)

ARTHUR: JE TO TAK?!

BAZ: Jo, sakra, ale vždyť ti říkám, už nebyl 
čas!

ARTHUR: (Skáče mu do řeči) A místo 
toho si votamtaď přitáh celou kurva 
skupinu zpopelněných dědků.

BAZ: (Procedí skrz zuby): Už jsem ti řekl 
aspoň stokrát, že sem to prostě jenom 
nestihnul zkontrolovat. Co bys dělal ty, 
pane moudrej?

ARTHUR: Rozhodně bych si nenarval 
tašku plnou cizího bordelu a nepřitáh ho 

až k nám do kuchyně.

(Chvíli je ticho. ARTHUR přechází 
nasupeně po místnosti)

BAZ: Můžeme se konečně podívat, jestli 
nejsou ty cedulky někde zespoda, nebo 
tak?

ARTHUR: To se modli, aby tam byly, jinak 
to budeme muset rozpočítat.
(Začíná si prozpěvovat, aby vyprovokoval 
BAZE) 
Ententýky dva špalíky, teď tu máme tři 
fotříky. Nebo možná ještě víc, kterej z nich 
to asi bude…

BAZ: Přestaň! To není vtipný! Nejsi 
vtipnej! (Začíná vyndávat z tašky na stůl 
urny) Byli všichni na poličce „Srpen“, takže 
mezi nima táta přece musí bejt.

(ARTHUR bere jednu urnu po druhé 
do ruky a prohlíží je ze všech stran)

ARTHUR: No vida, tady je méno, pod tim 
rantlem. 

BAZ: Je to táta?

ARTHUR: Ne, Sam Burnham. 
(Oba pokračují ve vyndávání a zkoumání 
uren)

BAZ: Mám ho!

ARTHUR: (Vytrhává mu urnu z ruky 
a mluví na ni): Tati! Tati promiň, měli 
jsme nějaký problémy, ale už jsi doma. 
Pohřbíme si tě hezky u nás na zahradě 
vedle mámy, ať si ta fúrie třeba políbí šos. 
(Na BAZE) Akorát mě štve, že neuvidíme 
ten její přiblblej xicht, až si pro tátu příde 
a místo něj tam bude jenom prázdný místo 
na poličce. (Směje se) 

BAZ: (Ukazuje na urny na stole): Spíš 
úplně celá prázdná polička. 
(Taky se směje) A dobře jí tak, viď? Neměla 
ho pořád mlátit. A ani mu nevařila, viď?

ARTHUR: Přesně.

BAZ: A mlátila ho i páskem, viď?

ARTHUR: Mlátila ho HLAVNĚ páskem. 
Tou přezkou.

BAZ: Ta fakt asi musí bejt nějak šouplá 
bejkem nebo co?

ARTHUR: (Kroutí hlavou nad BAZOVÝM 
slovníkem, ale rozhodne se nerýpat) No, 
tak to bysme měli, teď eště sesyp ty zbylý 
maníky a vodnes to do popelnice. 

BAZ: Proč já?
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ARTHUR: Přines si je sem, tak si je taky 
pěkně vodnes.

BAZ: A ty urny?

ARTHUR: Víš, kolik stojí taková urna? 
Hodně! A my jich tu máme rovnou šest. 
Normálně to prodáme.

BAZ: Ale Artie, vždyť jsou na tom ty 
jména. To si nikdo nebude chtít koupit, si 
myslim.

ARTHUR: No jo, tak nevim, ještě něco 
vymyslim. (Odchází i s otcovou urnou 
levými dveřmi)

BAZ: (Imituje ho): Něco vymyslim. (Směje 
se vlastnímu vtipu a sesypává popel z uren 
do igelitové tašky a s tou pak odchází 

pravými dveřmi)
(ARTHUR se vrací do kuchyně, vyndává 
z lednice jogurt a sedá si ke stolu, který je 
celý zastavěný prázdnými urnami)

ARTHUR: Zatracený krámy.

(BAZ vrazí do místnosti s prázdnou 
igelitkou)

BAZ: Já už jsem to vymyslel s těma 
urnama!

ARTHUR: Hm.

BAZ: Vyhledáme si lidi, co maj stejný 
ména, jaký sou na těch urnách a pošlem 
jim to jako balík. (Směje se) Chápeš?

ARTHUR: (Bez zájmu) Chápu.

BAZ: Jako živejm lidem prostě příde balík 
do vlastních rukou nebo jak se to menuje, 
voni za něj ještě zaplatěj a…

ARTHUR: (Skočí mu do řeči): Já chápu!

BAZ: Tak já zajdu koupit nějakou 
bublinkovou fólii. Chceš taky něco?

ARTHUR: Meruňkovej jogurt. Nebo mi 
vem dva. A takovou tu tyčinku, co má na 
obalu králíčka.

BAZ: Myslíš Happy Bunny Bar?

ARTHUR: Jo, myslim Happy Bunny Bar.

BAZ: Za chvilku budu zpátky.

ARTHUR: Hmmm.

(BAZ odchází pravými dveřmi, ale vzápětí 
se vrací)

BAZ: (Snaží se znít vážně a důležitě) 
A kdybys do tý doby třeba ty urny trochu 
vyplách, tak bys mi tim hodně pomoh.

ARTHUR: (Čte si údaje na kelímku od 
jogurtu) Uvidim, jak se mi bude chtít.

(BAZ pokývne hlavou a odchází)

ARTHUR: (dojí jogurt a chvíli sedí na 
židli bez hnutí, potom znechuceně přejede 
očima po urnách na stole, vstane, jednu 
z nich štítivě odnese k lince a shrne do 
ní všechny odpadky, které na lince leží; 
ostatní urny přenese do dřezu, pustí vodu).
Tma

2. scéna

(ARTHUR myje poslední urnu, začne se 
ozývat bušení na dveře a ženský hlas se 
dožaduje vstupu dovnitř.) 

ARTHUR tiše zakleje, ale jinak 
neodpovídá)

GINA: (křičí přes dveře) Votevřete ty 
dveře! Já moc dobře vim, že ho tam někde 
máte!

(Bušení pokračuje, ARTHUR stále 
nereaguje)

GINA: A heleme se! Buzíček!

BUZ: Nejsem Buzíček, ale Buz. My jsme 
ho nevzali!

(ARTHUR frustrovaně protáčí oči v sloup 
a konečně jde otevřít; nejprve mizí pravými 
dveřmi a vzápětí vbíhá stejnými dveřmi do 
místnosti GINA, má na sobě džíny, pásek 
s velkou přezkou a kostkovanou košili 
s dlouhým rukávem, za ní ARTHUR a BUZ 
– v ruce igelitku s nákupem a pod paží 
velkou rolí bublinkové fólie)

ARTHUR: (na GINU) Co si myslíš, že 
děláš? Koukej vocaď vypadnout, než 
zavolám Poldy.

GINA: Kde je? Nikam nejdu, dokavaď mi 
ho nevrátíte. (Rozhlíží se po místnosti 
a všimne si uren na lince) Vy ste fakt 
pošahaný. Komu všemu jste ukradli mrtvý 
příbuzný?

ARTHUR: Pokud mě nešálí smysly, tak 
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táta je trošku víc NÁŠ příbuznej.

BUZ: Přesně. 

ARTHUR: (na BUZE) Nemontuj se do 
toho. Seber se a vyjeď vedle!
(BUZ chvíli vypadá, že bude protestovat, 
ale ARTHURŮV pohled ho nakonec 
přesvědčí a odchází i s nákupem levými 
dveřmi)

GINA: (Na ARTHURA) Sladký! Mateřství 
ti sluší! 

ARTHUR: (Drží si neutrální výraz): 
Vypadni.

GINA: (Stejně klidně, s rukama na přezce 
pásku) Ne.
(Chvíli se navzájem měří pohledem)

BUZ: (Nakukuje dveřmi do kuchyně, oči 
mu těkají z ARTHUROVA obličeje na 
GININY ruce) Vůbec si nemysli, že Artieho 
budeš mlátit tou přezkou. Je silnější než 
táta.

ARTHUR: (Na BUZE) Co jsem ti řek!

GINA: (Obrací se na BUZE) Co si to řikal, 
Buzíku?

ARTHUR: (Mateřsky) Buzy, nenech jí, aby 
tě vyprovokovala.

BUZ: (Ignoruje ARTHURA, na GINU, 
trošku se mu třese hlas) Nech Artieho na 
pokoji (chvíli váhá, jestli má pokračovat, 
nakonec odhodlaně) ty fúrie!
GINA: (pohrdavě, na BUZE) Ty vůbec 
nevíš, vo čem mluvíš.

ARTHUR: Buzy…

BUZ: (Skáče mu do řeči, na GINU) My 
právěže moc dobře víme, jak ses k tátovi 
chovala. Nezasloužíš si ho mít doma. My si 
ho pohřbíme na zahradě…

ARTHUR: BUZI!

BUZ: (Nevnímá ho) …vedle mámy.

GINA: (Vybouchne) JÁ, jak jsem se 
k němu chovala?! (Nevěřícně kroutí hlavou, 
pak klidněji, sarkasticky) Možná sis to v tý 
svý debilní makovici jenom malinko poplet. 
Ona to totiž nebyla moje přezka, která 
v naší malé domácnosti lítala vzduchem 
víš. 
(BUZ se nechápavě otáčí na ARTHURA)

ARTHUR: (Na BUZE) Vůbec ji 
neposlouchej. (Na GINU) Táta byl správnej 
chlap, slušnej.
(BUZ přikyvuje)

GINA: (Posměšně) Celý léta jste mu to 
žrali…

BUZ: Táta by nikdy nikomu neublížil. 

GINA: … Nechtěli jste si připustit, jak to 
bylo s vaší mámou, a nechce to vidět ani 
u mě…

ARTHUR: (Výhružně) Mámu z toho 
vynech!

GINA: … Možná ji nakonec zabil 
v sebeobraně, chudák.

BUZ: Arti, co to říká? (Na Ginu) Máma 
umřela na srdce. Měla ho špatný.

GINA: (Sarkasticky) A to se projevovalo 
modřinama na krku a na rukách 
a monoklama na vobličeji, pokud se 
nepletu. (S nenávistí v hlase) Ten jeho 
popílek mi doma dobře pohnojí kytky, 
a když zbyde, nasypu ho třeba do záchoda, 
co myslíte?

(BUZ dostává záchvat vzteku a chce se 
vrhnout na GINU, ARTHUR se ho snaží 
zadržet)

BUZ: PŘESTAŇ! Jsi zlá ulhaná fúrie! 
Mělas umřít místo táty!

ARTHUR: BUZY! Uklidni se!

BUZ: Měl tě zabít!

GINA: (Vrhá se na BUZE a oba mizí 
v levých dveřích, jsou slyšet rány): 
SEŠ AKORÁT STEJNÝ ZAVOSTALÝ 
CHOLERICKÝ HOVADO JAKO BYL TVŮJ 
FOTR!
(GININA slova zapůsobí na ARTHURA 
jako rána elektrickým šokem, bez rozmyslu 
bere do ruky jednu z urnu ve dřezu a běží 
do levých dveří)
(Z levého pokoje se ozve GININ křik, pak 
dutá rána, a nakonec BUZOVO vzlykání)

ARTHUR: (jeho hlas zní dutě) Rozmotej 
tu fólii a přines hadr. A votři tu urnu 
cestou. 

(Tma)
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