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Editorial
Ivo Kristián Kubák

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Dlouho jsem zvažoval, jakým originálním pozdravem začnu úvodník tohoto nového periodika, které jste si právě odkudsi zdarma uzmuli. Zvítězil výkřik „Jsme žumpa!“, ale
sebekritické senzory mě včas zastavily. Nakonec jsem sklouznul k oslovení tradičnímu a otřepanému. Ale doufám, a celá
redakce se mnou, že tím floskule a klišé v obsahu i formě
Hybris skončily. Budeme se od nynějška snažit jednou za dva
měsíce poskytovat mimo jiné informační servis z divadelního
dění, především z pražské DAMU (nikoliv však bezvýhradně).
Časopis připravují studenti teorie a kritiky právě na této škole
a je to vůbec poprvé za deset (sic!) let existence tohoto oboru,
co organicky vstoupí do fakultního dění jako poslední tvůrčí
složka při vzniku divadelního díla. Veřejně dostupná tvorba
našich spolužáků, známých a přátel do této chvíle končila
v hledáčku profesionální kritiky jen málokdy a kýženého efektu – poučené zpětné vazby – se tvůrci de facto nikdy nedočkali. Ale navzdory tomu, že jsme všichni dosud na stejné straně
studentské barikády, není možné se vždy jen hladit po srsti.
Parafrází slavného výkřiku Miloše Zemana na adresu týdeníku Respekt jsem tedy chtěl vlastně předejít tomu, aby takto
někdo označil Hybris. Divadlo je založeno na dialogu a tento
dialog se vede nejen v autorských týmech, ale i mezi diváctvem a odbornou veřejností. Konfrontaci a polemice se tak
odteď učíme konečně doopravdy všichni. Ale to neznamená
shovívavost. Buďte na nás klidně krutí a zlí, ale spravedliví.
My se budeme snažit být nezaujatí a všechny své názory
argumentovat tak, jak bychom to měli jednou dělat v profesionálním životě. Vzájemná chápavost, otevřenost a věcnost
pomůže výsledkům naší práce, samostatné i společné.
Možná se vám výše uvedené zdá v rozporu s názvem Hybris. Zpupnost, pýchu a trochu toho rouhání v sobě
mají přece všichni umělci. Z naší strany jde ale především
o pořádný kus zdravé sebeironie, nenecháme se přece
dostihnout a ztrestat tou létající potvorou, Nemesis. A navíc
koros - hybris – até, jak říkal Aristotelés a jeho současníci,
pýcha předchází pád. Doufám, že vám Hybris padne nejen
do ruky, ale i do noty.
V únoru na shledanou!
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Pokud měly být Molièrovy komedie živým
obrazem soudobého života a mravů, dá se očekávat,
že současné uvedení Tartuffa se bude snažit vykreslit
i něco z toho, co je pokřivené na dnešní společnosti.
Chápu-li režijní záměr Martina Vokouna správně, hledá
způsob, jak zpřítomnit klasicistní francouzskou komedii a zároveň motivovat dramatikovi často vytýkané
rozuzlení způsobené vnější silou. Bylo-li pokrytectví dle
Molièra nejhorší chorobou sedmnáctého století, je podle Vokouna tou dnešní nákazou potřeba bavit se cizími
životními osudy a omyly? Potřeba, která se jeví být velmi silnou, když skupina lidí obývající jeden dům dovede
po dlouhé týdny obsazovat nejvyšší příčky sledovanosti
komerčních televizí.
První inscenace letošního absolventského ročníku katedry činoherního divadla DAMU nás, pro Tartuffa příznačně, přivádí do salonu. Chaise longue, tři židle
a stůl, troje dveře, jež se každé nachází v jedné ze tří
stěn. Stěny vytváří konstrukce potažená bílou látkou,
která umožňuje světlu a stínu občas odhalit, co se
děje za scénou. Dál vidíme podobizny rodinných příslušníků a dvě zrcadla. Nejen stěny jsou funkční samy
o sobě. Podobiznu Elmíry (Klára Klepáčková) , choti pána
domu Orgona (Ivan Dejmal), i portrét paní Pernellové
(Nikola Bartošová), Orgonovy matky, lze otevřít, a postavy skrze ně nejednou špehují dění uvnitř. Zrcadla,
jež se většinu času jen stříbrně lesknou, dovedou nečekaně odhalit osobu na druhé straně, například Tartuffovu
tvář. Vše dohromady vcelku ladně vytváří zdání, že v této
místnosti nejen stěny mají uši. Protagonisté nejsou nikdy
sami, ač se opakovaně marně pokouší uniknout před
cizíma očima a ušima.
Dějová linie je jednoduchá, měšťan Orgon přijme pod svou ochranu a střechu podvodníka Tartuffa,
který před ním úspěšně předstírá svou oddanost Bohu.
Proč tak Orgon činí, nám inscenace jednoznačně nevysvětluje. Snad se tím Orgon snaží upevnit svou roli
muže, pána domu, kterého Elmíra, dcera Marie (Hana
Marie Maroušková) i syn Damis (Ivan Lupták) budou ctít.

Sám toho zjevně není schopen, Marii například uplácí
penězi, když se tak dožaduje její pozornosti a souhlasu
se sňatkem s Tartuffem. Slovo otce asi v této rodině nebývá tím posledním. Tartuffe se stává Orgonovým prostředníkem, který má vnést do rodiny ctnost, morálku
a pevnou ruku. Tato interpretace by i vysvětlovala, proč
Vokoun zvolil pro roli Tartuffa právě Igora Orozoviče,
vzrostlého, pohledného herce s vypracovanými svaly,
tedy obraz muže s velkým M. Těžko bych uvěřila, že by
Tartuffe byl kdy žebrákem, zato mě vůbec nepřekvapí,
když tenhle sebevědomý mladík projeví zájem o Elmíru.
Hlava rodiny Tartuffovi postupně předá moc nad celým
domem, dokonce mu odkáže veškerý majetek. Elmíra,
Marie a Damis v čele s Mariinou komornou Dorinou (Marie Štípková) Tartuffovu přetvářku prohlédnou a snaží
se otce různými způsoby vyvést z omylu. Ve chvíli, kdy
se jim to konečně podaří, je už ale pozdě. Tartuffe vše
ovládá a svou pozornost a strojenou oddanost obrací
z Boha na panovníka. Jako poslední prohlédne paní
Pernellová. Víru v Tartuffův dobrý vliv na rodinu svého
syna ztrácí až tehdy, když se ve dveřích objevují soudní vykonavatel a exekutor. Jenže krále naštěstí není
možné ošálit. Protože panovník ví, kdo je na vině, vrátí
majetek Orgonovi a Tartuffa uvězní. Právě závěrečná
scéna nejednoho diváka překvapí. Že král sledoval dění
po celou dobu, dokládá promítání záznamů jednotlivých odehraných situací na zadní stěnu salónu. Na nejprve vystrašenou a překvapenou rodinu se postupně
stáčí všechny reflektory, takže se ocitá v kuželu světla
ve středu jeviště, a shůry se spouští kovová konstrukce se čtyřmi kamerami. Hlas krále (Michal Pavlata) se
reprodukovaně snáší ze všech stran. Přítomnost kamer
ale postavy přijímají poměrně rychle. Valerius (Tomáš
Klus), Mariin nápadník, se v objektivu kamer naparuje jako holub. Kleantes (Jiří Suchý z Tábora), bratr
Elmíry, upozorňuje švagra, aby před očima panovníka
neděkoval jen své oddané manželce, ale především projevil věrnost tomu, kdo se dívá. Všichni se předvádějí
obdobně, jako náhodní kolemjdoucí, co si znenadá-

ní uvědomí, že jsou v záběru natáčení živého vstupu
do večerních zpráv.
Inscenace naznačuje, že v původním textu
dobrotivý a moudrý král se tu celou dobu dobře bavil u sledování běžného života svých poddaných. Velký
francouzský panovník jedná stejně jako moderní člověk, neskrývá své voyerství a baví ho ovlivňovat životy
ostatních.
Hudba, kostýmy a herecký styl se po celou dobu střídají ve dvou polohách. Hudba klasická,
honosná, evokující pompéznost doby, obvykle po několika zadrhnutích zdivočí a připomíná současnou
balkánskou produkci. Elmíra a Marie ze svých kostýmů
v neformálních chvílích snadno sundávají konstrukci tvořící korzet a dlouhou sukni s obručí. Odkládají
dokonce i natupírované paruky. Kostýmy jsou nejednou zdrojem komična (když například Damis odchází
z domu, odhazuje ve dveřích sako a zpupně si zvedá
límeček odhalené růžové polokošile, propukne v smích
snad celé hlediště).
Herectví je někdy silně stylizované, jindy se
společně s hudbou a kostýmem uvolňuje a ukazuje
svou druhou tvář. To s sebou bohužel pro většinu herců
namísto osvobození přináší určitou nedotaženost. Stylizace je mnohdy zdařile propracovaná, koresponduje
s textem a vnáší do děje vtipné momenty (například
půvabně naivní Marie, pokoušející se nenápadně opustit salón, když ji otec přesvědčuje ke sňatku s Tartuffem). Naopak ve druhé poloze realistického herectví
občas postavy přestávají jednat a nosným se stává text,
chvílemi až nudně deklamovaný. Nelze tak však psát
univerzálně o všech postavách. Herectví Marie Štípkové
se jakékoli stylizaci vyhýbá, ale od začátku až do konce
nese rytmus i tempo inscenace.
Stále dokola se zamýšlím nad tím, kam nás
tahle inscenace přenáší. Elvíra nosí pod sukní kalhoty
a Dorina bez ostychu zůstává s Kleantem na scéně v minisukni. Marie leží na lenošce a listuje si časopisem, soudní
vykonavatel přichází v saku s kravatou, policejní úřed-
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ník v koženém kabátě. Proč tedy vůbec hrát s parukami,
korzety, nařasenými sukněmi a nabílenými obličeji? Byl
původní záměr hrát commedii dell’arte, ale postupně se
tvůrci chtěli stále méně a méně nechat tímto žánrem svazovat? Možná jsou postupy commedie dell’arte berličkou
pro realistické herectví, možná je tomu naopak. Skutečnost, že konečný výsledek není zcela sourodý, omlouvá
fakt, že absolventské inscenace by hercům měly dát prostor právě k tomuto experimentování.

Molière: Tartuffe
Režie: Martin Vokoun j.h.
Překlad: Svatopluk Kadlec
Dramaturgie: Zdeněk Janál
Scéna: Magdalena Hůlová
Výběr hudby: Martin Vokoun
Kostýmy: Aneta Grňáková
Pohybová spolupráce: Martin Pacek
Hrají: Nikola Bartošová, Ivan Dejmal,
Klára Klepáčková, Ivan Lupták,
Hana Marie Maroušková, Tomáš Klus,
Jiří Suchý z Tábora, Igor Orozovič,
Marie Štípková, Milan Šotek, Mikoláš Tyc,
Tereza Ludvíková
Premiéra 10. května 2009 v divadle DISK,
psáno z reprízy 2. listopadu 2009.
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Herecký
pôst
na nemeckom
Oktoberfeste
Táňa Brederová
Každý banálny muž otupuje a zaťažuje svoje city bremenom svojho trápne nepriestrelného ega
a každá banálna žena túto jemnôstku, ktorá je predsa tak (aaach...) mužná, naivne prehliada. Tak keď
banálny Kazimír príde o prácu a banálna Karolína len
tak mimochodom spomenie, že sa k sebe eventuálne
ako partneri nehodia, je prirodzene koniec veľkej lásky.
Bezpredmetná pripomienka je pre zlomeného muža ranou pod pás a smrteľnou urážkou, proti ktorej sa bráni ďalšími urážkami. Čo na tom, že sme chceli spolu
stráviť život, rozchod je väčšia sranda. Hlavne, keď sme
na mníchovskom Oktoberfeste a všade je veľa piva
a ľudí a kolotočov a jedla a sladkostí a cirkusantov a kuriev a zbohatlíckych sukničkárov. Tak smelo do toho,
zničte sa, deti, dnes máte na to!
It was just a brief interlude, you and me, so go
ahead, screw us!
Vášnivý rozchod dvoch horkokrvných egoistov
sa v prevedení absolventského ročníka katedry činoherního divadla DAMU odohráva v jednoduchom priestore,
určenom iba množstvom blikajúcich žiaroviek (uááá, ko-

lotoče!) a pár pivnými súpravami (uááá, pivo!). Ale inak
tu je prázdnota, iba veľká obnažená scéna, ostýchavo
čakajúca, že ju niekto dôstojne zakryje. No darmo. Subtílnych hercov, ktorí sem prišli ju zaplniť, čierna diera
vcucla a požula ako karamelky zo stánku.
Režijná koncepcia inscenácie hľadá karnevalovú
odpútanosť na pozadí výtvarnej a priestorovej jednoduchosti a redukcie. Vyžaduje teda hercov, ktorí sa dokážu
pohybovať v prázdnom priestore bez pomoci scénografie
a rekvizít, a zároveň nikdy nepovolia z dynamiky, ktorá
je v hre festivalového opojenia tak kľúčová. Rytmus v inscenácii ale často opadá práve kvôli konfúzii mizanscény
a výtvarnej kompozície.
Herectvo nie je iba dokonalá dikcia (a dokonalú
dikciu sme si to ozaj užili), dokonca niekedy práve nadsadená javisková reč je na úkor tvorby významov a emočných vzruchov. Dvojnásobne to platí pri inscenovaní hry
Kazimír a Karolína, v ktorej sa rozchod snúbencov odohráva na pozadí explozívnych osláv, alkoholického opojenia
a sexuálnej odviazanosti. Žáner hry nekonvenuje kŕčovitému deklamačnému herectvu, v ktorom je ozvena vyslovených replík jediným dojmom diváka.
Priestor pre improvizáciu a spontánny prejav
tu je vytlačený naučeným systémom hereckého vyjadrovania a znakov. To vedie k pomerne schematickej gestikulácii a pohybu (pokus o udobrenie = nesmelé chytenie partnera za ruku s otázkou v očiach, zlomený muž
= schúlený a s hlavou v rukách atď.). Tento fakt sám
osebe nemusí byť chybou, ale ak je pre hercov limitujúci,
stáva sa brzdou komplexnejšieho výrazu, a tým pádom
aj umeleckého zážitku. Z hercov bola tak cítiť dôsledná príprava a technická precíznosť, menej však živosť
a spontánnosť.
Just take it easy and chill out, theatre is alive,
so dont bury it!
Myslím (hoci je to iba hypotéza, nakoľko neviem,
ako práca na inscenácii prebiehala), že prílišné pedantstvo
a snaha za každú cenu uzákoniť aj ten najmenší pohyb, gesto či slovo do rámcu inscenačnej výpovede, zahatilo hercom

zmysel pre pochopenie a hlbšie preniknutie do textu. Tak
môžeme byť miestami svedkami, ako dokonale nacvičený
dialóg stráca významy kvôli nezmyselným pauzám či naopak
ne-pauzám, ako aj v dôsledku nepresných emočných polôh
(príkladom je, keď sa Erna pýta Kazímíra, aký vek by jej odhadol, a ten jej odpoveď bez váhania vyhŕkne, bez toho aby
Erna vôbec dokončila svoju otázku a aby sa on na ňu aspoň
pozrel – pretože je v tomto výstupe nervózny z policajtov,
a v tejto naučenej polohe dogmaticky zostáva, aj keď výsledok je absurdný). Naopak, dobrým príkladom pochopenia
svojej roly je sudca Speer v podaní Tomáša Klusa. Dokázal
s presnou dávkou komiky a nadsázky stelesniť zostarnutého sukničkára, ktorý v alkoholickom opojení chlípne naháňa
mladé dievčatá. Jeho prejav bol dostatočne uvoľnený a prirodzený, plynule prechádzal emočnými polohami a bolo cítiť,
že na javisku je Speer, myslí ako Speer a jedná ako Speer,
a nie ako študent herectva, ktorý sa naučil rolu.
Of course I dont know anything about your work,
cause I am a critic and too lazy critic to find out.
Hra Kazimír a Karolína dáva študentom divadelnej
fakulty veľký priestor pre vlastný kreatívny vklad (je možné
ťažiť pátos z drámy dvoch mladých ľudí, ako aj zmyselnosť
a pestrosť z prostredia karnevalu), čo sa prejavilo predovšetkým po režijnej a výtvarnej stránke. Koncepcia veľmi vkusne
narába s estetikou karnevalu, obmedzuje toto prostredie
na pár zástupných symbolov a nesnaží sa za každú cenu pre-

Superčlověk. Reality show. Cílem je
prý zkoumat charakteristické rysy
české povahy. Typizované postavy,
jejichž motivace jsou obdobně nepochopitelné jako těch reálných lidí
v televizi, spolu soutěží. O tom,

plácať javisko horentnými festivalovými explóziami. Škoda
len, že sa herci nedokázali viac zžiť so spontaneitou pivného
festivalu, ktorá v predlohe dáva rozchodu tú správnu štipľavú
príchuť. Elegantná minimalistická inscenácia by sa tak obohatila o dychtivosť a exponovanú emocionalitu, ktoré sa takto rozplynuli v kŕčovitej deklamácii.
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Ödön von Horváth: Kazimír a Karolína.
Překlad: Josef Balvín
Režie: Mikoláš Tyc
Dramaturgie: Milan Šotek
Scéna: Eufrasio Lucena-Muñoz
Kostýmy: Petra Krčmářová
Pohybová spolupráce: Jiří Bilbo Reidinger
a Jana Hanušová
Hudební spolupráce: Vratislav Šrámek
a Eduard Klezla
Light design: Eufrasio Lucena Muñoz, Šimon Kočí.
Hrají: Jiří Suchý z Tábora, Hana Marie
Maroušková, Ivan Dejmal, Igor Orozovič,
Anežka Rusevová, Ivan Lupták, Tomáš Klus,
Nikola Bartošová, Marie Štípková,
Klára Klepáčková, Petr Borovec j.h.,
Ivana Krmíčková j.h. / Adéla Petřeková j.h.,
Tomáš Vaněk j.h., Michal Švarc j.h.,
Gabriela Nosková j.h., Simona Nosková j.h.

kdo postoupí dál, rozhoduje prý
divák, ale moc se těm černým
hlasovátkům věřit nedá. Je-li tohle
reakce divadla Rokoko na reality
show, proč příště neuvést třeba
Rady ptáka Loskutáka, které

zaujmou důmyslnou scénou –
v mžiku diváka přenese z domu
na zahradu – a na jaře Sama
na Václaváku, dopolední kabaret
pro opuštěné turistky?
(PP)
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KALD
v polovině
sezóny
Václav Bartoš
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Výuku herectví na pražské Divadelní fakultě
Akademie múzických umění (DAMU) zajišťují dvě katedry různého směřování současně. Katedra činoherního divadla (KČD) vzdělává herce, kteří následně působí
většinou v ansámblových repertoárových divadlech.
To není vždy podmínkou, jistě by se našly i výjimky.
V zásadě jde o herce perfektně vybavené tanečními,
pěveckými a hlasovými dovednostmi, kteří by měli
obstát při umělecké tvorbě hereckých postav na scénách velkých kamenných divadel. Akcent je přitom
kladen na dramatické jednání, v jehož řádu herci své
postavy tvoří. Druh imaginace, který je u nich rozvíjen,
je vázán zejména k tzv. pravidelné dramaturgii – tedy k práci
na již hotovém divadelním textu, jehož významy inscenováním zůstávají zpravidla zachovány. Katedra alternativního a loutkového divadla (KALD) pak kultivuje herecké
talenty pro celé spektrum divadelních forem. Velký
důraz je přitom kladen na tělovost herce, jeho svébytnou existenci v dramatickém prostoru a vnímání dramatického času, současně s týmovou prací s ostatními
herci, která je závislá dokonce na reakcích publika.
Následně se přidává práce s dalšími komponenty jevištní
struktury, jejíž součástí jsou i loutky a případně neantropomorfní materiály, jejichž prostřednictvím herci také

ztvárňují postavy. Takto vybavení absolventi povětšinou
směřují do divadel loutkových či alternativních a nezřídka kdy zakládají divadla nebo divadelní skupiny vlastní.
Že nemusí zákonitě jít o divadelní aktivity diváckou
adresností minoritní, dokládají vyprodaná představení inscenace La Putyka (která vznikla pod vedením
a za přispění absolventů KALD) v pražské La Fabrice
nebo dlouholetý světový úspěch královéhradeckého
Divadla DRAK, s nímž po léta spolupracují a v němž
působí jak studenti, absolventi, tak i pedagogové KALD.
Nevyhnutelnou součástí studia herectví na DAMU
je působení ve školním divadle DISK. To bylo po léta vnímáno jako modelový divadelní provoz výhradně pro studenty činoherního herectví, kteří do něj na konci třetího
roku studia vstupovali a ve čtvrtém ročníku v něm prožívali jednu celou sezónu, aby posléze přešli do skutečného
angažmá. Společně s nimi se na umělecké tvorbě v DISKu
podíleli také studenti režie, dramaturgie a scénografie;
tak jako dnes. V dnešní době, kdy zde absolvují i studenti KALDu je DISK divadlem dvousouborovým. Studentům
je zde propůjčována veškerá tvůrčí svoboda, a to leckdy
s takovou razancí, kterou už nemusí v jiných divadelních
provozech, či při práci na dalších divadelních projektech,
zažít. Jednoduše: každý z ročníků má možnost zužitkovat
svoji tvůrčí svobodu beze zbytku.
Vedoucí pedagog právě absolvujícího hereckého
ročníku KALD Marek Bečka studenty vybíral při přijímacím
řízení s jasným záměrem – představit jim strukturu alternativně-loutkového divadla (jak si ji osvětlíme na základě
inscenace Tři měsíce prázdnin). On sám jako absolvent
loutkoherectví DAMU svoji vizi loutkového divadla rozvíjí při práci na inscenacích se souborem Buchty a loutky,
který spoluzakládal a v němž dlouhodobě působí zejména
jako režisér (ale také jako herec – za herecký výkon v představení Rocky IX byl oceněn v roce 2006 na Skupově Plzni).
Už v prvních letech svého studia se studenti pod jeho
vedením začali profilovat jako výhradně loutkový ročník. Převzali organizaci pravidelných školních loutkových revue s názvem Loutková okupace, pravidelně

vyjížděli se svými loutkovými inscenacemi na různé
domácí i zahraniční festivaly. V DISKu se setkali s velkou výzvou v podobě odkazu absolventského ročníku Josefa Krofty (sezóna 2006/2007, mj. Veronika
Khomová, Luděk Smadiš), který své studenty při tvůrčí
práci vedl na základě podobné divadelní struktury, akcentující jevištní existenci tzv. „živého“ herce s loutkou.
Výrazným loutkářem v tomto ročníku byl Matija Solce, nominovaný v roce 2004 na Cenu Alfréda Radoka jako talent
roku. Bečkovi studenti od začátku svého studia naprosto
záměrně pracovali převážně jako herecký tým, než aby se
z nich profilovaly výrazné tvůrčí osobnosti. Bečkův tvůrčí
přístup k práci s herci je totiž v mnoha ohledech přece
jen odlišný.
Zvlčené a obludné Tři měsíce prázdnin
Při zrodu své první DISKové inscenace Tři měsíce prázdnin postupoval Bečka se studenty cestou
tzv. nepravidelné dramaturgie, na jejímž začátku stála
otázka, o čem chtějí hrát, posléze přišlo na řadu vyhledání takto zaměřené literatury, s jejíž pomocí studenti
začali rozehrávat jednotlivé situace. Následně začali
z těchto situací skládat inscenaci v celek. Jako téma si vybrali dětské trosečníky na pustém ostrově a jejich následnou existenci v drsných necivilizovaných podmínkách.
Předlohou se staly jeden z nejznámějších dobrodružných
románů Dva roky prázdnin Julesa Verna a románová prvotina Williama Goldinga Pán much. Již z těchto dvou
titulů je patrné nesmírně vzrušující vzájemné působení
dvou naprosto odlišných literárních světů, nesoucích s sebou diametrálně vzdálené ideové základy, s kterými studenti při práci na inscenaci přicházeli do styku. Zatímco
Verne staví nad nutnost přežití společenský ideál,
Golding nechává své dětské postavy naprosto zvlčet
až do obludných rozměrů s tím výhružným poukazem,
že obluda je v každém z nás. Nad tím vším se vznáší
otázka, jak bychom se na pustém ostrově zachovali my –
bez ohledu na to, zda jsme, či nejsme dětmi.

Forma divadla, kterou studenti pod Bečkovým
vedením (nejen pedagogickým, ale v tomto případě
také režijním) svým herectvím naplňují, se odvolává
k velice složité struktuře, kterou u nás pomohlo rozvinout zejména zmíněné Divadlo Drak. Herci v jevištní
a především významotvorné symbióze s loutkami nejsou výhradně loutkoherci, mohou se stát postavami,
které loutky představují, anebo loutce dát podobu
symbolu. Dokonce postavu může ztvárnit, jak loutka,
tak i „živý“ herec. V takto komplikovaném systému se
může uplatnit do důsledků také fenomén, který před desetiletími pojmenoval režisér a teoretik Jindřich Honzl
ve stati Pohyb divadelního znaku – prostřednictvím
tohoto fenoménu například i neživý materiál nabývá
nějaký nový sobě nevlastní význam a tento význam lze
následně modelovat nejen vizuálně, ale také akusticky.
Takových příkladů najdeme ve Třech měsících prázdnin
hned několik. Zajímavá je z tohoto hlediska především
použitá scénografie a její jednotlivé prvky.
Studentka scénografie Tereza Benešová použila
kromě několika lan visících od stropu sálu tři lehce přenosné paravany, nasekané hadice, karimatky a další materiály, z nichž herci dále tvoří různé významy (například
ohniště, ukořistěné maso, zbraně). Stejně tak akusticky
a tělově (napodobením opic) tvarují herci představu pralesa či pomocí paravanů představu lezení na horu. Herce
oblékla Benešová do teplákových souprav (či jednoduše
dětských pyžam) krémových barev, čímž z nich učinila
nositele symbolu vespolné dětské hry, neboť v teplácích
jsou všichni herci a svůj kostým nemění. Benešová vytvořila také loutky v podobě malých, růžových, roztomilých,
baculatých manekýnů Mrňousů, kteří představují postavy
z Pána much. Paradoxně tak děti měnící se v lidské obludy ztělesňuje popsaná roztomilost, případně herci v teplácích. Loutky představující postavy z Dvou roků prázdnin
jsou půlmetrové, modré, plošné, z umělé hmoty vyrobené
javajky (tedy až na to, že pohyb jejich rukou herci animují
přímo). Jsou o poznání statičtější a herci je povětšinou
drží vztyčené před sebou.
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Svou modrou barvou působí Verneovy postavy
oproti prvnímu druhu loutek velice chladně. Jako by tak
inscenátoři dávali najevo, komu v souboji dvou příběhů (dochází-li k němu vůbec) straní. Příběh Dvou roků
prázdnin je do inscenace integrován jako sen, jako vzpomínka na četbu knihy odehrávající se v hlavě Goldingova
Prasoně. To samo o sobě není příliš podstatné. Tvůrci
totiž nechávají na divákovi, jak si vše vyloží a jak bude
reagovat na vzájemné působení dvou antagonistických
příběhů. Nad celou inscenací se pak vznáší otazník:
jak byste se zachovali, kdybyste ztroskotali na pustém
ostrově?
Hovořit o jednotlivých hereckých výkonech lze
jen velmi obecně, protože herci pracují na vytvoření
jevištních obrazů společně – takto byla míněna týmová
práce studentů KALDu zmiňovaná v úvodu. Nevystupují
jako jednotlivci, ale jsou v drtivé většině podřízeni budované divadelní struktuře, z níž se významy teprve konstituují. To lze například sledovat v úvodních scénách
v letadle, v obrazu pralesa, zabití obludy či v závěrečném obrazu, kdy všichni v řadě přecházejí z přední části jeviště do zadní a zpět. Scén, ve kterých jednotlivci
nějak vynikají, je naprosté minimum. Stejně jako zde není
příliš rolí, které by vynikaly svým rozsahem nad ostatními.
Snad jen Prasoň Jany Kollertové, který si získává publikum
svou křehkou melancholičností. Anna Suchánková zaujme
svým jemně zastřeným hlasem Prasoňova bezradného
kamaráda Davida. Tomáš Podrazil hřmotnou mužností
Michala – samozvaného vůdce dětské skupiny. Milan Hajn
uličnicky neodolá žádné příležitosti v řádu své postavy
Mrňouse, aby mohl svým podmanivě plným hlasem slovně glosovat okolní dění. Zuzana Hodková zas překvapí
tím, jak lehce dokáže vystihnout hlásek malého klučiny.
Bohužel Bečka jako režisér nevede studenty
k větší přesnosti, zvlášť pokud jde o důraz na jevištní
řeč, které je zapotřebí pro rétorsky stylizovanou mluvu
Verneových vzorných kluků. Může se tak zdát, že je herci vlastně neberou zas až tak vážně. Přitom právě tyto
postavy zastupují ideál, ke kterému by se civilizovaný

člověk měl blížit. Nebo postavám Dvou roků bylo pohodlnější v divočině zvlčet také?
Bouře
S nabídkou přípravy činoherní inscenace přišel
za studenty jejich herecký pedagog Jiří Bábek. K inscenování společně s nimi vybral Shakespearovu romanci
Bouře, která je nejen příběhem o kruté bouři, ztroskotání, ostrově plném kouzel a jeho podivuhodném vládci,
ale nese v sobě také další témata jako pohled na čistou i sobeckou lásku, zradu, touhu po moci a pomstě,
věčnou a všeobjímající sílu usmíření a odpuštění. Bábek
pro své studenty Bouři výrazně dramaturgicky upravil
– některé mužské postavy hrají studentky, v inscenaci
zůstávají jen podstatné situace a vše ostatní je kráceno,
na jeviště se nedostane Prospero, který zůstává v imaginární podobě za scénou. Právě vypuštění postavy
Prospera je zajímavou úpravou, neboť se ukazuje,
že dramatické situace mohou dost dobře fungovat i bez
jeho fyzické existence – je již na hercích, aby vytvořili představu jeho tušené přítomnosti. V dalších ohledech dramaturgická koncepce plně respektuje původní
Hilského překlad. Pouze prostředím je děj zasazen
do zrezivělého ostrovního lunaparku dnešních dnů. Tento
posun lze však vyčíst pouze z modelu ostrova, stojícího
po levé straně jeviště, který ovšem větší významotvornou
rovinu v inscenaci nevytváří. Je spíše ilustrací a vychází
vstříc celkové scénografické koncepci. Ta působí vizuálně
velice dráždivě a impozantně. Další věcí je, zda je divákovi srozumitelná.
Jeviště DISKu studenti scénografie Karl Czech
a Jitka Hudcová instruováni pedagogem Norim Sawou
(který do inscenace vložil mimojiné model ostrova)
pokryli béžovou látkou, která posléze přechází ve stěnu z látky bílé, elastické. Na tu je možné promítat nejen obrazy přenášené digitálními kamerami z ostatních
částí jeviště, ale také čeření vody z meotaru, případné
stínohry bouře, anebo její elasticitu využít na nejrůz-

nější scénicky působivé obrazy – například obraz lesa
pohlcujícího postavy do svých útrob apod. Tento výrazný scénografický prvek je funkční zejména při pohledu
ze zadních řad hlediště, z předních totiž může působit
poněkud ploše – konkrétně ve scénách, kdy jsou na něj
promítány záběry snímané z modelu ostrova. Pokud
některý divák nepochopil, že právě při těchto scénách
se promítací plátno mění z kulisy na horizont ostrova,
není možné mu to mít za zlé. Toto nedorozumění vychází
z toho, že kamery snímají model z většího nadhledu, než
je lidskému oku v předních řadách přirozené a spojení
promítaného obrazu se skutečnou scénou vyžaduje jistou
dávku představivosti. Na plátno se prostřednictvím přenosné kamery navíc promítají tváře herců královské družiny, když je Antonio vlezle natáčí. Různorodost použití
scénografických prvků při práci s plátnem je tak veliká,
až se divák chvílemi ztrácí a je pro něj obtížné se orientovat
nejen v dramatickém prostoru, ale v samotném příběhu
Bouře. Herci posléze v takto až zcizovaném prostoru mají
ztíženou práci, neboť je většinou pouze na nich, aby svojí
hereckou akcí prostředí pojmenovávali a představili
výhradně pohybem vlastního těla, v kterém dramatickém
prostoru se právě nacházejí (zde mají výhodu v porozumění ti diváci, kteří Bouři již četli a jednotlivé scény znají).
Jevištní komponenty totiž hercům v jejich umělecké tvorbě příliš vstříc nevycházejí. Někdy je dokonce
naprosto zrazují – v ani jedné ze dvou mnou zhlédnutých
repríz například nefungovala správně Antoniova kamera,
promítaný obraz byl buď přerývaný, nebo vůbec žádný.
Nejpřesněji svoji roli rozvíjí Štěpánka Glogarová, jejíž
Trinkulo vkročí na scénu s jasným cílem – jde se podívat
na oblohu, zda se neblíží mraky, nerozhodně přechází
z jedné strany scény na druhou, přičemž nejde o hereckou bezradnost, ale o zmiňované pojmenovávání prostoru
hercovým tělem – tehdy konkrétně, jak velký prostor si
pro sebe energický Trinkulo uzurpuje a nakolik si je v tomto prostoru jistý, případně i další fakta – kterým směrem
je otevřené nebe. Glogarová je přesná i v dalších fázích
hereckého výkonu, kdy záměrně pracuje s pauzou. Svo-

ji postavu dokonce dokáže charakterizovat i způsobem
neurvalé chůze burana. V tomto ohledu jí je Ivan Dejmal
(přizvanýjakohostzKČD)naprostorovnocennýmpartnerem.
Výhodu oproti zbytku souboru mají oba v komediálním
typu svých rolí, které si i tak vyžadují velkou energii a přesnost v rozehrání herecké činoherní imaginace. Přesvědčivý
je také leckdy záměrně šílený Kaliban ztvárněný Elenou
Volpi. Svůj prostor pro rozvinutí charakterových nuancí
zužitkovaly Jana Kollertová v roli Ariela a Anna Suchánková jako Miranda sice subtilně, přesto přesně v řádu inscenace. Milan Hajn zůstal společně s Tomášem Podrazilem
bohužel v poloze, která vyhovuje spíše jim jako hercům,
než jejich postavám. Nesnaží se je rozvinout nijak plasticky.
Podrazil při ztvárnění Alonsa aplikoval podobně klackovitou uřvanost jako v Třech měsících, čímž své postavě ubral
na její důstojnosti. Hajnův Fernando zůstává na jedné lince
fascinované zamilovanosti, kdy není příliš patrné, zda své
postavě skutečně rozumí a zda jí přiznává i nějaký vývoj.
Naplno pochopit celkové vyznění Bábkovy Bouře vyžaduje několikeré pečlivé zhlédnutí, neboť po tom
prvním zůstávají jen kusé představy zakládající se zejména na vizuální složce inscenace. V případě technických
problémů je pak na divákovi, aby si domyslel, jak by
jevištní tvar měl skutečně vypadat. Ne zcela jasný režisérův výklad se totiž skládá postupně (teprve při druhé
repríze mi například došlo, že někteří z herců si kostým
nezapomněli a že se má jednat o „bezčasý“ civil).
Jasně vedený impuls
Obstát se svou hereckou tvůrčí prací v dnešní
„době všeobecné scénovanosti“, v době, která je fragmentární, složitá a vrstevnatá, je obrovskou výzvou.
Neobstojí v ní tvůrci, kteří za svým uměním vidí osvojitelnou řemeslnou dovednost nebo záhadně tajemný proud
přelétavé inspirace. Budou to ti, kteří tvoří vědomě jako
bytostní umělci, stojící si za svým umem i uměním
celou svou duší i tělem. Kolik takových herců je v absolvujícím ročníku KALD bystré oko kritikovo neodhalí ani
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po zhlédnutí několika repríz dvou různých inscenací;
ukáže to až čas. V současné době hrají někteří absolvující v pražském Minoru inscenaci Sny o Bizonech, v nichž
plní vše, čeho si od nich režisér Jakub Vašíček (student
pátého ročníku KALD) při přípravě inscenace žádal.
Zejména je zde velmi výrazný Milan Hajn v roli Velkého ducha. Ostatní jeho spolužáci – jmenovitě Zuzana
Hodková, Elena Volpi a Adam Kubišta – nezůstávají pozadu. Ukazuje se, že jsou velice schopní reagovat na jasně
vedený režijní impuls, směřujícímu k jasně artikulovanému jevištnímu tvaru, na kterém režisér neustále pracuje
(od květnové reprízy k říjnové bylo například změněno
závěrečné vyznění – Vašíček upustil od happy-endu a inscenace tak získala existenciální přesah). Další podobnou
výzvou bude právě chystaná inscenace Stvoření, na níž
studenti spolupracují v DISKu se slovenským režisérem
Ondřejem Spišákem. Uzavírat tak tento text v polovině
jejich absolventské sezóny neochvějnými soudy o uměleckých kvalitách tohoto ročníku by bylo ukvapené.
Marek Bečka a kol.: Tři měsíce prázdnin
Režie: Marek Bečka
Dramaturgie: Kristýna Filcíková
Pohybová spolupráce: Rostislav Novák
Scénografie a kostýmy: Tereza Benešová
Hudba: Vratislav Šrámek
Hrají: Štěpánka Glogarová, Jana Kollertová,
Zuzana Hodková, Anna Suchánková,
Johana Vaňousová, Elena Volpi, Tomáš Běhal,
Milan Hajn, Adam Kubišta a Tomáš Podrazil.
Česká premiéra 9. dubna 2009 v divadle DISK.
William Shakespeare: Bouře
Překlad: Martin Hilský
Režie: Jiří Bábek, Noriyuki Sawa
Dramaturgie: Jiří Bábek
Pohybová spolupr.áce:

Jaroslava Hojtašová, Petr Pachl
Hlasová spolupráce: Jana Altmannová
Scénografie a kostýmy:
Karel Czech, Jitka Hudcová
Hudba: Vratislav Šrámek
Hrají: Anna Suchánková / Johana Vaňousová
(Miranda), Tomáš Běhal (Antonio),
Tomáš Podrazil (Alonso), Adam Kubišta
(Sebastian), Milan Hajn (Fernando),
Zuzana Hodková (Gonzalo), Elena Volpi
(Kaliban), Štěpánka Glogarová (Trinkulo),
Jana Kollertová (Ariel), Anna Suchánková /
Johana Vaňousová (Duch) a Ivan Dejmal j.h.
(Stefano).
Premiéra 18. září 2009 v divadle DISK.
Kristýna Filcíková: Sny o bizonech
Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Kristýna Filcíková
Scéna: Kamil Bělohlávek
Kostýmy: Adriana Černá
Hudba: Ondřej Müller
Hrají: Vlasta Špicnerová, Zuzana Hodková j.h.,
Elena Volpi j.h., Milan Hajn j.h., Adam Kubišta j.h.,
Pavel Richta j.h.
Premiéra 1. března 2009 na Malé scéně
divadla Minor.
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Výuka režie
na vysokých
uměleckých
školách
Ivo Kristián Kubák

Pokuste se co nejpřesněji popsat, jaké prostředky používáte při výuce režie ve vašem ročníku.
Jakými metodami postupujete v průběhu povinných pěti let bakalářského a magisterského stupně,
co od jednotlivých kroků očekáváte, co je jejich cílem,
a jakým způsobem studenty hodnotíte. Stejně tak se
pokuste zachytit úspěšnost, s jakou svoji metodiku
aplikujete, zpětnou vazbu, kterou od studentů dostáváte, a případné proměny popsané metodiky v průběhu
celé vaší pedagogické praxe.
Takto jsme formulovali zadání prvního tématu
rubriky Dialogy. Chtěli bychom v ní rozpoutávat nepřímou diskusi mezi uměleckými vysokými školami v Česku
a na Slovensku: brněnskou Divadelní fakultou Janáčkovy
akademie múzických umění, bratislavskou Divadelnou
fakultou Vysoké školy múzických umení a pražskou
Divadelní fakultou Akademie múzických umění. Dialog
by měl probíhat nejen na úrovni porovnávání jednotlivých textů, ale i přímo mezi vyučujícími a jejich studenty.
Do příštího vydání Hybris plánujeme s podobným tématem oslovit absolvující studenty režie, nejlépe s přímou
reakcí na níže zveřejněné odpovědi; není ani vyloučeno,
že na některé z témat Dialogů uspořádáme v příštím
roce na DAMU konferenci, a umožníme tak přímou konfrontaci oslovených pedagogů a studentů.
Jsme si samozřejmě vědomi, že takto položené
otázky nelze na relativně malém prostoru vyhrazeném
této rubrice zodpovědět vyčerpávajícím způsobem, stejně jako toho, že pohled do pedagogické kuchyně může
zavánět špionáží po metodickém know-how. Přesto se
tohoto nelehkého úkolu všichni autoři zhostili a zaslali
příspěvky, za které jim patří náš dík. Protože byli osloveni ještě další přispěvovatelé, jejichž články jsme do uzávěrky nedostali, ale vyjádřili touhu se na zadané téma
rozepsat a otázky zodpovědět, všechny další příspěvky
budou k nalezení na našich internetových stránkách.

O té režii
teda
Arnošt Goldflam

To, co se tu žádá, je tak na několik dní soustředěné práce, kdy člověk váží, co je opravdu metoda
a záměr, co je tu náhoda, jaký byl a je vývoj, a čeho člověk dosáhl a dosahuje, pokud vůbec. A taky, nakonec,
co je to vůbec úspěšnost pedagogické práce, jaký prostor
se adeptům skýtá, co si vydobudou a co mohou ukázat
ve své následné umělecké praxi, jaké jsou vůbec možnosti, což mnohdy na talentu, na dispozicích ani nezávisí. Ale v diskusi na tato témata by mohl vykrystalizovat
model, který by vyhovoval v modifikacích více pedagogům, resp. konfrontace metod by nepochybně prospěla
všem. Pokusím se tedy charakterizovat alespoň několik
momentů, které považuju za důležité.
Důležité je, jaký prostor má na příslušné škole pedagog tohoto oboru, jak svobodně a volně může
zadávat adeptovi úkoly, jak jsou k dispozici studenti
herectví, do jaké míry tu je prostor a čas k režijní práci, případně nějaké, byť minimální prostředky a servis,
ať už organizační nebo technický.
Můj přístup ke studentům je zásadně partnerský. To znamená, že se s nimi snažím komunikovat
otevřeně a kolegiálně, očekávám totiž, že jejich zájem
na věci je stejný, ne-li větší, jako můj.
Je dáno, že v prvním roce studia se adept režie
věnuje teoretické přípravě, čte, dělá rozbory zhlédnutých inscenací, diskutujeme a poznáváme se. Pokud
spolupracuje student s nějakým amatérským souborem
a inscenuje tam, a najde-li se dostatek volných chvil,
podporuji tuto činnost, byť za zády školy.
Rozhodně nekladu iniciativě meze. Povinnost
studenta je připravit menší inscenovaný tvar, napřed
s koncepcí a režijní knihou, posléze reálně. Nemusí být
příliš dlouhý, tvar ovšem je v závislosti na tom, kolik
má k dispozici aktérů (nebo kolik si jich sežene). Dále je
povinen absolvovat asistenci při nějaké mé inscenaci,
aby se zorientoval v divadelním provozu atd.
Zbude-li čas na malý paralelní projekt, vítám to.
V dalších ročnících se realizují další dva až tři
projekty, kde vyžaduji prokázanou přípravu, snažím se
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glosa

o to, aby byly různorodé a aby si student postupně
vyzkoušel pestré žánry (autorský či pevný text, dramatizaci, koláž, poezii atd., také inscenování v různorodém prostoru a podobně). Aby se ukázalo, kde se talent
lépe uplatňuje a kde naopak jsou rezervy. Projekty mohou být realizovány ve škole i mimo ni, dle okolností.
Nabízím ještě další asistenci u libovolně zvolené režijní
osobnosti, aby poznali adepti mnohost stylů a směrů
režijní práce. Zároveň nabízím účast v mých dalších
předmětech, v autorském semináři, který je věnován
přípravě textů různého typu, dle dispozic adepta,
a také je možnost účasti v tzv. Fabulačním tréninku,
kde se cvičí schopnost fabulace a komunikace.
Při hodnocení u mě rozhoduje spíše to, jak
se podařilo vyjádřit, zpracovat režijní a dramaturgické
momenty, čili, jak je text vystavěn; pokud je to autorská práce nebo dramatizace, jak je pointován, jak je
realizován z hlediska temporytmu, jak se pracuje se
zvukem, hudbou, světlem, ovšemže s herci, ať už v nějaké stylizaci nebo jinak. Důležité je režijní uchopení,
koncepce, fantazie, obrazivost. Pak také práce se scénickými prvky, proměnami, přestavbami, prostě organi-

zační, řemeslná stránka věci. Je to ovšem diferencováno podle zkušenosti, zralosti studenta. Než hodnotím,
vedeme se studentem režie debatu o práci na projektu
a jejích výsledcích.
Samozřejmě je celá věc otázkou systému,
který na té které škole vládne, jaký prostor je k dispozici, kolik zkoušek, jak často může adept pracovat
se studenty herectví, jak mu je „půjčují“ pedagogové
hereckého oboru a tak dále. Myslím si, že by stálo
za to, věnovat trochu času debatě o tom, jak formulovat
tzv. nezbytný základ pro studium režie, co je úplně
a zásadně potřebné a bez čeho se nelze ve výuce obejít,
co musí student absolvovat ale hlavně, jaké podmínky
je nutno pro studium režie vytvořit, co je tzv. nezbytné minimum. Domnívám se totiž, že v tomto je zatím
jakési vakuum a rozhoduje tak trochu to, co si student
sám vydobude, nebo co mu vyjedná, „vyhandluje“ jeho
pedagog. Tím ovšem nemyslím v žádném případě unifikovanou výuky podle jednotného modelu, ba právě
naopak. Každý student, podle míry zralosti, by měl mít
co největší možný prostor k režijní práci, k pokusům
a hledání v různém směru.

Kritizovat znamená komentovat
s láskou to, co bděle a starostlivě
zpozoruji. Jedině tak se člověk
vztahuje k rozvažování svému
i druhých, totiž – že mu o něj jde.
(TŠ)

Několik
poznámek
a doplnění
Josef Kovalčuk

Na Divadelní fakultě JAMU máme ateliéry,
v nichž společně studují režiséři a dramaturgie, proto se v anketě vyslovuji i já. Ateliér vedu společně
s Arnoštem Goldflamem od roku 1990, nové posluchače přijímáme každý třetí rok, v průměru jsou tři,
někdy také jen dva nebo i čtyři. Pokud jich bylo více,
vedl některé studenty režie i další pedagog, v minulých letech to byl především Alois Hajda, ale také Martin Čičvák a Oxana Smilková.
Základem pro práci v ateliéru jsou zásady, které jsme si s Arnoštem vytvořili při spolupráci v HaDivadle. Patří mezi ně to, že se snažíme vytvořit co nejotevřenější atmosféru a posluchače bereme jako partnery
vzájemných diskusí a společného hledání. Nechceme
jim dávat hotové návody a recepty, naopak chceme,
abychom si společně uvědomili, v čem spočívá osobitost a jedinečnost každého, a tu se pokoušíme rozvíjet
a dávat pro to impulzy.
Vedle specializovaných odborných předmětů jsou základem studia projekty, první je ve druhém
semestru, v dalších letech bývají za rok dva až tři,
k tomu přistupuje ještě nastudování scénických náčrtů

pro Salon původní tvorby posluchačů Divadelní fakulty. Ve druhém semestru jde o projekt co možná nejosobnější, zpravidla jde o vlastní text studenta, někdy
si ho dokonce sám i hraje. V dalším ročníku to bývá
nastudování monodramatu se studentem herectví, často jde opět o výrazně autorský text, dále inscenování
nedramatických textů (poezie, literatura faktu apod.).
Semestrální dílny na takovéto zadaní v našich posledních cyklech vedli Jan Antonín Pitínský a Vladimír
Morávek. Dalším úkolem bývá nastudování dramatického dialogu, a dále už mívají posluchači ve výběru
zadání dost volnosti, přičemž dbáme o to, aby to byly
práce rozmanité, a někdy volíme i takzvaný protiúkol
s tím, že se zadání zaměří na to, v čem pociťujeme
zatím slabší stránku budoucího režiséra. U několika
ročníků se studenti také účastnili půlsemestrální dílny
Vladimíra Poglazova z Vachtangovovy školy z Moskvy
(zpravidla šlo o inscenování textů Dostojevského),
kde byli v pozici asistentů, což bylo cenné pro poznávání postupů práce s hercem. V průběhu bakalářského
studia procházejí také týdenními dílnami hostujících
pedagogů, v uplynulých dvou letech to byly např. dílny Alexeje Levinského (Mejercholdova biomechanika),
Teresy Nawrot (herečka Jerzy Grotowského) nebo Viliama Dočolomanského (fyzické a antropologické divadlo). Ve čtvrtém ročníku vyjíždějí studenti na semestr
do zahraničí. V pátém (někdy už i ve čtvrtém) ročníku
dělají inscenaci ve školním studiu Marta a snažíme se
jim domluvit také inscenaci v profesionálním divadle.
Od letošního roku také připravují scénická čtení v Divadle Husa na provázku.
Arnošt naříká, že pro studenty režie nám
dávají pedagogové herectví málo prostoru, když jsem
ale viděl, jak tomu bývá v zahraničí, tak bych si zase
tak nestěžoval. V prvních dvou semestrech se budoucí režiséři účastní hodin herecké výchovy, v dalších
dvou dostávají v rámci semináře herecké tvorby menší
úkoly, ve třetím ročníku naopak mají herce k dispozici
16 hodin týdně.
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Réžia –
predmet,
štúdium,
metóda
Ľubomír Vajdička

Viackrát a opakovane som zaznamenal výhrady, ktoré Tadeusz Kantor vyjadril voči pojmu „režisér“,
stále ten pojem však používa, lebo nemá poruke iný,
priliehavejší. On sám hovorí, že predtým, ako začal prednášky na Škole dramatického umenia, oznámil svojim
študentom, že režisér neexistuje, že to nie je umelec
a že nemožno pre neho vymyslieť špeciálne štúdium:
Môže to byť herec, maliar, hudobník, len aby mal
základňu v konkrétnej disciplíne. Môže to byť básnik, ale nemôže to byť režisér, pretože to je profesia,
ktorá neexistuje. Celý omyl nášho divadla spočíva
v tom, že sa upriamilo na režiséra, čo sa samozrejme dá historicky vysvetliť. V určitom období bol režisér potrebný a bolo treba prisúdiť šľachtický titul
tomu, kto dal divadlu autonómiu. Ale neskôr podľa
mňa z tejto situácie zostala fikcia. (Tadeusz Kantor:
Ma Voie vers le Théâtre de la Mort, s. 13.).

Dále následují vybrané pasáže z textu habilitační přednášky Ľubomíra Vajdičky (pozn. red.).
(...)
Hlavne mi ide o skutočne kritický spôsob práce
a seminár. Ak si chcem položiť (a vlastne si ju kladiem)
otázku o zmysle divadelného školstva, o obsahu štúdia
na divadelnej fakulte, o metóde štúdia, respektíve vyučovania divadelnej réžie, otázku, či je vôbec možné vychovať režiséra, musím sa, či chcem, či nechcem, či to viem,
alebo nie, púšťať do prognostických dobrodružstiev.
Pre aký typ divadla mienime vychovávať režiséra? „Jednotlivé ročníky by mali tvoriť kolektívy, prepojené tesnými väzbami, na čele s výraznou osobnosťou.
Ideál: vyhranená tvorivá skupina s divadelným názorom.
Takáto skupina by po skončení školy mala mať prirodzený záujem: vytvoriť vlastné divadlo!” (citácia z návrhu
študijného plánu). Ani v najmenšom nemienim spochybňovať či ironizovať ideál, naopak, považujem ho aj
za svoj ideál, ale bolo by nečestné a nepoctivé tváriť sa
pred budúcimi adeptami réžie, že na opačnom póle tohto ideálu neexistuje tvrdá divadelná prevádzka so všetkými nárokmi na adaptabilitu a flexibilitu tvorcu. (...)
Na režiséra plynie nárok ako na všestranne pripravenú
a zorientovanú osobnosť, ktorá je v stave svoj vyhranený
divadelný názor prispôsobiť situácii, v akej sa momentálne súbor nachádza. (...) Zdôrazňujem, že nemám v úmysle pripravovať svojich študentov tak, aby rezignovali
na akýkoľvek divadelný názor a boli remeselne a ľudsky
pripravení sa zaradiť medzi tzv. prevádzkových režisérov,
ani tak, aby dokázali odložiť svoj názor v stretnutí sa
s krízovou situáciou-ale boli schopní si ho uchovať.
(...)
Vidím isté riziká, ktoré si musí uvedomiť hlavný pedagóg
ročníka a urobiť všetko pre ich elimináciu najmä v spolupráci s pedagógmi teoretických predmetov: (...) predovšetkým

latentná tendencia v zotrvaní v praxicistickom zameraní
(„cieľom je predstavenie“) a potom v istej „jednorázovej
účelovosti” teórie („všetky teoretické predmety majú
smerovať k predstaveniu”). (...) Ak by sme mali dostať
na réžiu adepta zodpovedajúceho našim ideálom, musel by byt‘ pravdepodobne absolventom niekoĺkých
elitných fakúlt.
(...)
Považujem za dôležité tri oblasti: oblasť praktickej dramaturgie ako úzko styčná a vlastne existujúca
na hranici medzi teoretickou a praktickou prípravou,
oblasť divadelno-vedná a oblasť ostatných humanitných
vied. Netreba vari zdôrazňovať vzájomnú súvislosť všetkých týchto oblastí, ktorú si uvedomíme pri konkrétnom materiáli praktickej práce. V praktickej dramaturgii
považujem za dôležité smerovanie k schopnosti dôkladnej
analýzy dramatického textu-chápem ju ako omnoho zložitejší proces ako len psychologickú analýzu charakterov.
(...) Autorské semináre pre režisérov sú potrebné z viacerých dôvodov, nielen kvôli tendencii k tzv. „autorskému“
divadlu, čo je jeden z najdôležitejších dôvodov, ale (...)
autorská ambícia režiséra ho vedie k tomu, aby vstupoval
do vzťahu k dramatikovi aj ako autor. (...) Režisér by mal
taktiež formulovať teoretické názory (príkladov svetových
režisérov, ktorí sa vyjadrili teoreticky je dosť).
(...)
V divadelno-vednej oblasti je nutné, aby si
adepti našli predovšetkým metódu narábania s historickým materiálom – poznanie významných divadelných
štruktúr prostredníctvom dramatiky, pokusov o rekon-

štrukciu inscenačných tvarov v nadväznosti na teóriu herectva, réžie a scénografie. Pre režisérov je bez diskusie
dôležité poznať dostupné názory ich predchodcov (...).
Teóriu drámy (...) vidím dostupnejšiu v aplikovanej
podobe a v istej kooperácii s predmetom Analýza dramatického textu – práve osvojenie si metodiky analýzy
a schopnosť pomenovať a určiť hlavné slohové znaky
jednotlivých dramatických modelov vo vývinovom slede
by mali byť ovocím tohto predmetu.
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(...)
Nemenej podstatné sú i ďalšie humanitné disciplíny, (...) považujem za samozrejmé rovnako filozofiu,
psychológiu a estetiku, ktoré by mali obsadiť uvoľnený
priestor po povinných disciplínach.
(...)
Ostáva hlavný predmet – réžia! Nepovažujem
za jeho ťažisko takzvané odovzdávanie praktických skúseností, naopak, predpokladám, že na podklade naplnenia
doteraz menovaných predmetov (a aj takých, ktoré som
nemenoval) vznikne medzi pedagógom a študentom
partnerský vzťah, samostatný názor študenta – aj keď je
v priamej opozícii voči názoru a praxi pedagóga – nech
je ideálom. Dôležitá je maximálna voľnosť vo výbere tém
aj volených postupov, i s vedomím prípadného rizika.
Všetko toto pochopiteľne znamená, že by sa pedagóg
nemal zbavovať zodpovednosti za študenta, naopak –
mal by mu predovšetkým sprostredkovať poznanie,
že sú aj iné postupy, ktoré ovláda on sám (pedagóg)1
(...)

1
Citováno podle Vajdička, Ľubomír: Réžia - predmet, štúdium, metóda. In: Šesť prednášok o divadle. (Zborník habilitačných prác VŠMU v Bratislave 1991 - 1992.) Bratislava: Koordinačná rada pre vydávanie divadelných hier a teatrologickej literatúry, 1992, s. 37 - 47.
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Nad,
skrz,
napříč
a na
přeskáčku
Jaroslava Šiktancová

Obávám se, že při hledání odpovědí mne
snaha o stručnost nutně povede k zjednodušování.
Ale protože výměnu zkušeností a hovor o možnostech
či složitostech studia režie vítám, pokusím se o příspěvek do debaty, přestože slova tištěná kurzívou
by mnohdy žádala zvláštní upřesnění.
Vše začíná vlastně přijímacími zkouškami. Dala
by se napsat sociologická studie o tom, jak se proměnilo
složení i typ uchazečů o studium režie, nakolik a v čem
se liší motivace, proč tento obor studovat a posléze se
věnovat divadlu. Pro pedagoga je jedna věc mít představy o tom, jak se divadelní režií se studenty zaobírat,
a druhá věc jsou konkrétní posluchači, celý nově vznik-

lý ročník. Společné studium po dva roky – samozřejmě
s jistým zřetelem na zvolené zaměření – režie a dramaturgie, první dva semestry výuka bez herců. Režie je
obor přesahující, zastřešující či spojující a patrně nejvíc
podléhající dobovému cítění a vkusu – o to méně je tedy
pedagogizovatelný. Dovednosti a zákonitosti dramaturgie, scénografie i herectví jsou mnohem prokazatelnější.
Proto se v posledních letech, alespoň podle mé zkušenosti, stává složitější propojení studia herectví a režie
(i když má samozřejmě mnoho výhod). Koncepty adeptů
režie mnohdy nekladou na jejich spolužáky – adepty herectví – takové požadavky, jaké by jim umožňovaly vytvářet a rozvíjet základní technickou způsobilost a hereckou
připravenost. Jsem si jista, že další díl zmíněné složitosti spočívá v nedostatečném pochopení slova studium.
Během studia se totiž nemůže jednat pouze o zkoumání
a uvědomování si sebe sama, ale také o výzkum, poznání a pochopení oboru jako takového. Proto vždy usiluji
o to, abych během prvních dvou semestrů nastolila
takový stav studia, ve kterém škola, obor, poznání
či pedagog sdělují nezpochybnitelný základ daného oboru. Jedině když toto student sám přijme, může následovat svobodný, tvořivý a otevřený dialog a jedině v něm
je možné stanovit dílčí úkoly jasně, posuzovat je přesně
a vracet se k nim kriticky. Hodnocení úkolů a zpětná vazba jsou základními prvky samotné výuky, protože studium při tak malém počtu posluchačů je velmi osobní,
úzce spojené s okamžitou reflexí.
Výstupy – klauzury – bývají mnohdy důležitější
pro studenty než pro pedagogy, protože se stávají jasným dokončením úkolu, rytmizují čas, potvrzují existenci a význam studenta nejen v ročníku, ale i v rámci celé
školy. Pedagogické záměry (snaha o vzdělávání, kultivování na straně jedné a pochopení specifického talentu
na straně druhé) vedou vždy nad, skrz, napříč a někdy
i na přeskáčku.
Na režii je jistě matoucí fakt, že ji lze zkusit
rovnou. V rámci studia je však třeba ji zkoumat v částech a složkách, i když vede vždy k ukazování, před-

vádění a sdílení celku. V těchto jednotlivých částech by
se měl student pod vedením pedagoga orientovat, aby
posléze pro to, co chce sdělit, mohl nacházet své výrazové
prostředky. Slovní spojení pod vedením má ovšem mnoho
podob – každý z nás, co jsme se octli na pedagogizující
straně, hledá (a teprve ze střetu představ a s nasbíranými
zkušenostmi nachází) svůj způsob výuky. K tomu je třeba
připočíst, že ve vztahu ke každému ze studentů, podle
míry jeho vyspělosti, zralosti, vzdělanosti, sečtělosti a způsobu chování, vede zcela jiná cesta, vládne jiný čas dialogu
a otvírají se jiné možnosti – ať už skrytého či zjevného –
pedagogického působení. Některé situace se sice opakují:
pro mnohé z příchozích studentů je překvapením nejen
to, že „jen“ přečíst důsledně text může být velmi vzrušující, ale že vytvořit obrazivou a zároveň přesnou a sdělnou
situaci s herci v prostoru není „jen“ jednoduché.
Na katedře činoherního divadla považuji za nezbytné (zvláště u režie a dramaturgie) rozvíjení empatie
k textové předloze, kterou lze ověřovat právě zkoušením a užíváním všech scénických prostředků a následným (odpozorovaným a promyšleným) využitím všeho,
co si osvojují jejich spolužáci – herci – v rámci herecké výchovy. A to vše se snažíme spojit v semestrálních
úkolech. Zadání úkolu musí být co nejpřesnější, přesto však s jistou tolerancí: ze strany pedagoga s vůlí
rozvíjet specifický talent (tedy obohacovat ho vším,
co mu schází a nutit ho jít cestami, kterým by se z neznalosti či pohodlnosti vyhýbal) a ze strany studenta
s vůlí přijmout zadání jako závazné, a přesto inspirující
východisko, jako prostor, který je možné nejen vyplnit,
ale i přesáhnout.
Možná bych byla dříve tvrdila, že je nutná
vzájemná důvěra. Ale dnes vím, že k mnohým talentům patří pochybovačství a odmítání a že je zbytečné (protože neuskutečnitelné) snažit se nastolit kolektivní cítění tam, kde převažují individuální zájmy.
Je ale nutné neztratit onen stav studia, tedy zachování
pomyslné rovnováhy mezi zájmy individuálními
a zájmy celku – ať už se jedná o ročník, inscenaci,

divadelní soubor či celek hry. Stejně tak musí student
zachovávat rovnováhu mezi nezbytnou vůlí ke kompozici a tvaru a mezi svým vnitřním směřováním a talentem.
Pokud není tato rovnováha zachována, bylo by, myslím,
pro všechny zúčastněné lepší a produktivnější, aby se
stavem studia nespokojený posluchač odešel „rovnou“
(viz výše) do praxe.
Léty pedagogické praxe jsem nabyla přesvědčení, že je třeba více oddělit studium bakalářské
od magisterského. Rozlišit čas, ve kterém má přednost
poznávání, od času, kdy má být osvojený materiál
vědomě užíván a prověřován. Schopnost adeptů režie
a dramaturgie prosadit se a prosadit to svoje, ať už
ve smyslu pochopení a zpracování textové předlohy,
stejně jako zvládnutí herecké, scénografické, hudební
a pohybové složky, se projevuje v různých fázích studia
jinak. Pedagogické působení a z něho vycházející vliv
prochází neméně proměnlivými podobami. Výše zmiňovaná rovnováha nemá v mé představě nic společného
s průměrností či zaslepenou poslušností. V zadáních
a úkolech, které má posluchač vykonat v rámci magisterského studia, může být naopak mnoho přehnaného,
nevyváženého, riskantního a nezvyklého, ale zároveň
vědomého a reflektovaného. Student i pedagog by se
měli odkazovat ke společně ukotvenému základu.
Dne 16. listopadu 2009 při posledním loučení
se zesnulým Otomarem Krejčou v Národním divadle četl
Jan Hartl z jeho dopisu hercům. Režisér Krejča v něm
psal o hledání pravdivého herectví. Psal o tom, že existuje mnoho „jak“, pro každého jiné, ale že pro nás by
měla být dostačující víra, že takové „jak“ existuje – jako
jakýsi archetyp. Dovoluji si užít tohoto vyjádření k objasnění vlastního hledání onoho pedagogického „jak“.
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Ve světě kritiky (a troufám si říci, že nejen
té divadelní) je slušností, nepsaným pravidlem a jakýmsi elementárním pudem sebezáchovy, nedopustit
se psaní recenze na inscenaci svých přátel. Bohužel
se, zvláště na škole, této ošemetné činnosti člověk
nevyhne a jednou se do toho jablka zkrátka musí
kousnout. Vedle Jak na to Adama Ruta a Fernando
Krapp mi napsal dopis Davida Šiktance byly Služky
Kateřiny Glogrové jednou z bakalářských inscenací
ročníku Jana Buriana na oboru režie a dramaturgie
činoherního divadla na pražské DAMU.
Na první pohled jednoduchý detektivní příběh
Jeana Geneta o tom, jak se dvě služky pokusí otrávit
svoji paní lipovým čajem, skrývá ve druhém plánu jistý
způsob seberealizace prostřednictvím fikce. Dvě služky,
sestry, jedné paní, si pro sebe odehrají v průběhu jednoho
večera dramatického času pokřivenou holčičkovskou hru
na služku a paní s tragickým koncem. Protože se Madam
ve skutečnosti otrávit nepodaří a hra musí být dohrána,
musí onen osudný čaj vypít jedna ze sester.
Kateřina Glogrová, jako režisérka inscenace,
vsadila na dva silné stavební pilíře, z nichž tím prvním
je nový překlad Markéty Machačíkové, která je zároveň
dramaturgyní inscenace. Ať už záměrně, nebo šťastnou
náhodou, povedlo se Machačíkové nenásilně aktualizovat jazyk hry a přizpůsobit ho tak postavám služek,
které hrají velmi mladé herečky třetího ročníku. Druhým
pilířem pak byla poměrně výrazná tendence k vizuální
složce inscenace, která vstupuje do kontrastu s realistickým a přímým režijním postupem Kateřiny Glogrové,
jež se záměrně vyhýbá jakékoliv symbolice, ať už skryté v rámci herectví nebo ve výpravě inscenace. Ostatně
i scénografie Karla Čapka má charakter podřízený oběma těmto specifikům režisérky. Přes silný vizuální dojem,
který vyvolávají - za červené záclony skryté - vysoké řady
šatních tyčí, na nichž je navěšeno obrovské množství
ramínek s látkami představujícími okázalou garderóbu
Madam, jsou tyto dekorace čistě praktické a slouží výlučně herečkám a příběhu.

Důraz na zrakový vjem je pak nejvíce zřejmý
v samotném výběru hereček pro role obou sester. Klára Krejsová a Markéta Frösslová totiž mají, kromě svého
zjevného talentu, „společné“ i tváře, což diváka automaticky nasměrovává k představě, že postavy na jevišti
jsou skutečně sestry a současně je také tímto záměrným
výběrem hereček dosaženo silnějšího pocitu surovosti
gradující ve fantazírování obou postav. Herectví Krejsové
i Frösslové je v inscenaci podmíněno příběhu dramatu
a principu hry. Obě herečky hrají služky-sestry, jež si hrají
hru na služku a milostpaní. S tím tedy souvisí občasné
přehrávání v rámci postavy i zcela záměrné vypadávání
z rolí. Jako by divák sledoval dvě malé holčičky na písku
hrající si na maminky se vším co k tomu patří – včetně
přirozeně vznikajících i uměle vytvořených hádek.
Při vstupu Michaly Ďurišové, představující
Madam, pak nevstupuje do jevištního pokoje ta namyšlená a krutá zrůda, o jaké je prostřednictvím sester vyprávěno, ale především žena poněkud lehkomyslná, zahleděná do sebe a nemající nejmenší šanci pochopit, co se
odehrává v hlavinkách jejích v podstatě zbožňovaných
a na oko zbožňujících služtiček. Divák tak ztrácí půdu
pod nohama, neví, které z žen má fandit, a čím více
představení spěje ke konci, tím silněji pociťuje bizarnost
krutého kolotoče střídání rolí, o to více, že se odehrává
na divadle.
Kdybych tedy měla tuto inscenaci pojmenovat
jedním slovem, bylo by to slovo „hra“ – v ideálním případě zacyklená sama do sebe. Jako by zpětně vlastně

glosa

Pražský divadelní festival německého jazyka svým 14. ročníkem dokázal, že hospodářská krize se dotýká
i festivalů. Navzdory dušující se
šlechtické delegaci, která festival

nebylo jasné, kdy postavy, herečky a režisérka hrají a kdy
si hrají. Glogrová předvedla ve Služkách velmi precizní,
až téměř dokonalé, řemeslo z hlediska principu divadla
na divadle a je to právě toto předvedení řemesla, co jako
divák očekávám od klauzur studentů DAMU. Přestože
jsou klauzury veřejně přístupné a v mnoha případech
nadále zůstávají na programu školních představení, jedná se stále o produkci, jež je zaštiťována půdou divadelní akademie a s tímto vědomím na ni také nazírám.
Režisérka jasně demonstrovala, že si nehraje na velkou
filosofii a ještě větší umění, ale že (prozatím) využívá
pouze těch scénických a režijních prostředků, ve kterých
si je jistá, což u klauzurní inscenace oceňuji daleko více,
než častokrát nejasnou snahu o osobité pojetí libovolného textu. Služky jsou poměrně zábavným, srozumitelným a sebejistým kusem, jemuž chybí v podstatě
jen náznak jakéhosi osobitějšího rukopisu režisérky.
Na jeho nalezení a ukotvení má ale Glogrová před sebou
ještě dlouhé dva roky studia.
Jean Genet: Služky
Překlad a dramaturgie: Markéta Machačíková
Úprava a režie: Kateřina Glogrová
Scéna: Karel Čapek
Kostýmy: Aneta Grňáková
Zvuk: Jitka Nebeská (FAMU)
Hrají: Klára Krejsová (Claire),
Markéta Frösslová (Solange)
a Michala Ďurišová (Madam)

zahajovala za vydatné pomoci
následného Kriegenburgova
Procesu, letošní dramaturgie nejspíše nakupovala kdesi ve výprodejích. Možná by si měla uvědomit,

že doba, kdy se do zahraničí jezdilo
za levným zbožím, je již díkybohu
za námi. Nebo není?
(IKK)
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Když jsem bakalářskou inscenaci studenta
3. ročníku KČD DAMU Adama Ruta Jak na to viděl
poprvé v horkém létě 2009, ze všech účinkujících,
diváků i technického zázemí v podobě režiséra a dramaturgyně se pot řinul proudem. Učebnou kypěly salvy
smíchu, komické situace vyplňovaly břitce vtipné monology a hudba bostonského dua The Dresden Dolls zcela
ve svém duchu brechtovsky doplňovala tuto hodinovou
divadelní asambláž do tvaru úhledně zabalené bonboniéry. O několik měsíců později – na podzim – jsem se
na inscenaci vypravil podruhé, tentokrát se zubařskou
vrtačkou v ruce.
Druhá návštěva byla tedy logicky hloubavější
a přinesla s sebou několik spletitých otázek a problémů:
jak psát o práci svých spolužáků a spolužaček, kolegyň
a kolegů, kamarádů a kamarádek (samozřejmě pravdivě); jak hodnotit práci, která je ještě součástí učebního
procesu, ale přesto je již prezentována široké veřejnosti
(samozřejmě naplno); a jak soudit představení, v němž
se snad vše od prvního okamžiku hroutilo a nedařilo
(samozřejmě spravedlivě). Třetí úkol se nakonec ukázal jako nejjednodušší, protože díky možnosti srovnání
s prvním zhlédnutým provedením se všechna pochybení
nezaviněná lidským faktorem dala snadno odfiltrovat,

přestože možná právě tahle Kimova hra1 s inscenací byla
jedním z (mých soukromých) zábavných momentů.
Český čtenář měl poprvé možnost si přeloženou hru The Knack Ann Jellicoe přečíst již pět let
po jejím vydání v Londýně (1962). Vyšla ve sborníku Anglické absurdní [sic!] divadlo pod názvem Bezva finta spolu
s texty Normana Fredericka Simpsona2 a Harolda Pintera.
Onen poukaz na absurdnost není náhodný. V původní podobě, v překladu Františka Vrby, má text skutečně rysy
tohoto typu divadla – non-sens se mísí s non-sequitur
v dadaistické situační omáčce s přísadou čtyř postav,
o nichž se toho vlastně příliš mnoho nedozvíme, ovšem
které nás provedou krátkým, leč výživným výsekem ze svého života a na konkrétním případě nám ukáží, jak sbalit
či nesbalit ženu, potažmo ženy. Ann Jellicoe se poetikou
svých dialogů natolik přibližuje humoru Jerome Klapky Jeromeho, až by hra mohla nést podtitul Tři muži
na lovu (nebo možná v říji). A to je výhodou i slabinou
textu zároveň: výhodu si uvědomujeme zejména při čtení, které je zábavné a oddychové, a navíc při něm naši
představivost usměrňují autorčiny podrobné didaskálie;
slabina tohoto stylu se projevuje v jeho – přiznejme dnes
již určité – zastaralosti. Dramaturgyně Kristýna Čepková
hru částečně zbavila nálepky absurdní škrtnutím části
dialogů, posunula některé jazykové prostředky do aktuálnější podoby, zkrátila text na únosnou délku jedné
hodiny, a tak spolu s režisérem dospěli k modernizující
úpravě, která text posouvá do současnosti při zachování oné nadčasové problematiky mezilidských vztahů.
I přese všechnu snahu ale hlavní chyba hře zůstala: téměř padesát let stará situační komedie o ňoumovi, který

1
Kimovy hry, pojmenované podle titulní postavy knihy Rudyarda Kiplinga Kim Kimballa O‘Hary, všichni jistě zažili
v rámci setkávání různých zájmových organizací za deštivých odpolední v klubovnách – Kimovi se osvědčilo zapamatovávat si různé šperky v obchodě a stát se díky této své pozorovací schopnosti dobrým špionem; koneckonců mezi
jiskrami – pokud mě paměť neklame – jsme nehráli téměř nic jiného.
2
Anglický autor (nar. 1919), jehož dílu do světel ramp pomohla dramatická soutěž pořádaná redaktorem deníku
The Observer Kennethem Tynanem. Přestože bývá srovnáván s Eugènem Ioneskem, sám se rád hlásí spíše k Pelhamu
Grenvillu Wodehouseovi a Jamesi Thurberovi. Největší úspěch mu přinesla parodická televizní inscenace Jak prosté,
drahý Watsone, na jejíž oblíbenosti se podílel i John Cleese v roli Sherlocka Holmese.

ještě neměl žádnou partnerku, spadá formálně do posledního zásadního období3 světové dramatiky, ale obsahově
v podstatě nepřináší nic nového. Inscenační tým se bohužel opřel především o obsah, a tak se převážně slovní
absurdní komika poněkud ztratila pod množstvím klasických situačních gagů, nepřesným podáním, nebo byla vypuštěna při dramaturgické přípravě.
Výše zmíněné scénické poznámky Ann Jellicoe
došly svého naplnění jednak v rovině scénografické (scénu
tvoří dvě stěny Tomova pokoje, dveře a okno, dvě židle
a později i skládací postel – téměř doslova jak stojí v úvodu prvního obrazu), jednak po stránce režijní: Rutova
práce spočívala především v detailní koordinaci situací,
jejichž rámec převzal přesně z původního textu. To se povedlo dokonale – tempo nejen že nezačne váznout, ale
postupně směrem ke konci inscenace nabývá na frenetičnosti a před závěrečným happy-endem a pointou přichází
chvilkové zklidnění. Vše je technologicky správně, diváci
se baví a herci odvádějí znamenité výkony. Herecký ansámbl osciluje od ostrých, krátkých, jasných a výrazných
akcí Petra Borovce jako Toma – jenž je v inscenaci hereckým drahokamem o stovce faset – až k rozehrávaným,
nesmělým a rozevlátým reakcím Jana Huška, coby Filipa;
ale možná právě tahle rozmanitost umožňuje podpořit
občasnou téměř až psychologickou drobnokresbu postav.
Ostatní herecké výkony však zůstávají na hranici šarže,
malý prostor učebny K222 i nevelký rozsah inscenace
nedávají příliš mnoho možností k přílišnému setrvávání
a rozehrávání jednotlivých charakterů.
Druhé zhlédnuté představení mělo – jak bylo
již zmíněno v úvodu – jednu zásadní kvalitu. Spikly se
proti němu všechny divadelní živly, takže herci zápasili s dveřmi, postelí, židlemi, kufry a zavazadly o mnoho
víc, než v případě prvním. Ale tohle scénografické spiknutí dodalo jakousi autenticitu skrytou v nedokonalosti.
Ukázalo, že každý z herců je nejen schopen opakovat

naučený text a pohyby, ale i pružně reagovat v nastalých
krizových okamžicích. Dveře vyvrácené z pantů nakonec
na nikoho nespadly, dekorace se na nikoho nezřítila a okno
nikoho neuvěznilo za scénou; a mě mnohem víc než ubíhající děj bavilo sledovat, jak se prostor zpěčuje hereckým
akcím. Jako by se absurdno nakonec objevilo samo navzdory inscenátorům – i když mě po představení někteří herci
přesvědčovali, ať o tom tentokrát určitě nepíšu. Musím.
Bavil jsem se. Ale nejspíš nezamýšleným, a to není správně.
Inscenace jako celek totiž pouze dobře baví: nesděluje žádná převratná moudra – což se mimochodem
od této předlohy jistě nečeká – ale ani neutrousí nějakou
upřímnou, drobnou pravdu. Můj život se po jejím zhlédnutí nezměnil; neřekla mi vlastně vůbec nic, kromě toho,
že ukázala, v jakém stavu svého tvůrčího vývoje se tento
tým nachází. Takže pokud by měla – obecně vzato – bakalářská inscenace být analogií bakalářské práce písemné (která
je mimochodem její nedílnou součástí) a prokázat absolventovy schopnosti pracovat se zdroji (textem), ukázat tří-,
resp. dvouletou schopnost práce s materiálem (herec a prostor), pak tato inscenace svůj účel splnila naplno. Ale až
v létě nebo na podzim 2010 uvidím magisterskou inscenaci Adama Ruta v DISKu, budu se (spolu s dobře řemeslně
odvedenou prací) tvrdě dožadovat tvůrčích a objevných
počinů. Však on už Adam Rut přijde, jak na to!
Ann Jellicoe: Jak na to
Překlad: František Vrba
Úprava: Kristýna Čepková, Adam Rut
Režie: Adam Rut
Dramaturgie: Kristýna Čepková
Scéna a kostýmy: Aneta Grňáková
Hudba: The Dresden Dolls (výběr Adam Rut)
Hrají: Ivana Krmíčková (Ivka),
Jan Hušek (Filip), Petr Borovec (Tom),
Jan Ťoupalík (Dan)

3
Myšleno je tím samozřejmě období přelomové; současná postmoderní dramatika je natolik neuchopitelná, že se ji
přelomovou prozatím neodvažuji nazývat.
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Fernando
Krapp
mi
napsal
dopis
Vítek Pokorný
Tankred Dorst napsal hru o lásce. V komplikované síti významů, v bolestném příběhu romanticky snivé Julie a egocentricky cynického Fernanda,
v parodii na lidský idealismus – v tom všem je Dorstova hra výjimečná. Text tančí na hraně melodramatického kýče, brechtovského zcizování a tzv. postmoderní intertextuality, aniž by však jeden z těchto tvůrčích
přístupů glorifikoval.
Je to dramatická báseň o komplikované tváři
člověka, kterého krutost nemožnosti dosáhnout absolutního štěstí nutí nasazovat masky a tuto škrabošku může
strhnout až ve chvíli smrti. Formální nevyhraněnost hry
se tu pojí s neschopností naplno uchopit význam toho,
jakou jasnou myšlenku nám dílo ve svém obsahu sděluje (a nutno uznat, že je to naprosto jedno). Je Krapp
typický padouch a Julie něžná mučednice, nebo je to
všechno naopak? Je domnělý milenec Julie, manželkou

podváděný hrabě, dokonalým prototypem mužského
hrdiny, nebo jde o červivý výsměch ďábla ženské představivosti? Báseň je symbol, báseň je metafora, stejně
jako žena a láska, takže odpověď je ukrytá v jádru srdce
a do kritické reflexe se vepsat nedá.
Student činoherní režie pražské DAMU David
Šiktanc (vedený Janem Burianem) je básnivý tvůrce. Měl
jsem možnost sledovat jeho práci od scénické propedeutiky, kdy značně křečovitě zápasil s metaforou a symbolem, které se zřejmě stanou úhelným kamenem jeho
divadelní tvorby. Od křeče však ve své bakalářské inscenaci dospěl k čistotě, k metaforickému sdělení a lyrickoepický text hry zpracoval do podoby jevištní poezie, která
smyslně útočí na divákovy emoce. Samozřejmě, že v prvním plánu uchovává epickou stránku komplikovaného
vztahu Julie a Krappa, ale důležitějším se pro něj stává
onen nepopsatelný vnitřní význam, energie citů člověka,
která může mít podobu sobectví, podvodu, kýčovitého
snění nebo slabosti, ale v jádru je hluboce lidská.
S maskou, jako důležitým faktorem lidské existence, pracuje jak ve výtvarné složce inscenace (za vydatné pomoci studentky scénografie Petry Krčmářové),
tak ve složce herecké (Adam Kraus, Adéla Petřeková,
Marek Adamczyk). Scéna je výsostně antiiluzivní a každý sebemenší kus nábytku se v bohaté Šiktancově imaginaci mění na symbol, jehož význam nám však není
surově vnucován, ale přátelsky nabízen jako možnost,
kterou si musíme dotvořit sami. V zadním plánu scény
je pak dominantou průsvitná stěna, která se v mém kritickém vnímání stává metaforou světa „tam venku“, hrozivě
naplněným stínohrou munchovského davu lidí ve škraboškách,
jehož součástí se v průběhu na chvíli stává i Krapp a hrabě.
Neznamená to však, že by Julie představovala
prototyp člověka bez masky. Její maškarádou jsou kýčovité knihy, na kterých vyrostla a v nichž našla bláznivě
naivní představu svého dokonalého světa. Hromada
poházených knih na podlaze je tedy pouze zdánlivým
antipodem falešného stínového světa škrabošek. Je jenom jeho jinou variantou. Šiktanc však nezůstává u této

už o sobě dokonalé scénické metafory, ale dovádí ji
do detailu. Hrabě a Julie knihy s posvátnou úctou obcházejí, protože jsou jádrem jejich „škrabošky“, ale Krapp
po nich zcela bezostyšně šlape. Tento drobný režijněherecký detail je silným sdělením, které diváka přivádí
k mnoha dalším interpretačním úvahám. Podobně důrazným detailem je hra s rozklepaným šálkem čaje při demonstrativním popření lásky hraběte k Julii. Grotesknost,
žal, dominance, touha – tyto pojmy, které filozofové musí
vyjadřovat v nesnesitelně dlouhých traktátech, Šiktanc
symbolicky definuje v něčem tak prostém, jako je otravný
zvuk rozechvělého šálku.
Stejné přesnosti a mnohoznačnosti významů
dosahuje David Šiktanc i v práci s herci. Adam Kraus je
Krappem tisíce a jednoho výrazu. Když povýšeně hovoří s Julií o lásce jako o něčem mechanickém, ve tváři se
mu zračí nesouhlas se sebou samým. Ve vteřině dokáže
změnit grimasu, přičemž je v permanentním montážním
konfliktu s textem. Krapp se tak stává nevyzpytatelnou
postavou, která nás baví a vzrušuje. Ve své promluvě je
zlý, ale zároveň na něm vidíme, jak chce celým svým tělem
být něžný. Neilustruje, ale tvoří. Na základě četby textové
předlohy bychom měli Krappa až do závěrečného prozření
nenávidět, my však v Krausově mnohoznačném podání
vidíme osobu stejně idealistickou jako je Julie, která se
však musí skrývat, protože pochopila, jaká je pravá povaha cynického světa.
Podobně Adéla Petřeková není somnambulní
dívkou, která je nebožácky vláčena nespravedlivým osudem. Něžná slůvka jsou často v kontrastu s frackovitým
postojem a drsným tónem hlasu. Nenávist ke Krappovi
je provázena gesty zoufalé potřeby objetí a polibku, které
však přichází až ve smutném závěru. Julie je díky Petřekové ženou živočišnou i romantickou. Ženou, která nešustí
papírem a jejíž romantismus není možné vnímat jako prvoplánově kladnou vlastnost, ale také jako možný zdroj
trapné představy o krásném životě.
Hrabě Marka Adamczyka je možná ustrašený
ňouma, kterého podvádí žena a on trapně prahne po Ju-

lii, ale i v jeho drobných gestech prosvítá až nesnesitelná
touha být sám sebou. Hrabě je legrační v ustrašenosti
a dojemný v již zmíněné scéně s šálkem čaje. Zde ještě
navíc Šiktanc využívá velký komický potenciál všech tří
herců, takže interpretační náročnost inscenace je alespoň na chvíli odlehčena. O to silněji pak vyzní následující
závěrečná část Krappova těžkého boje s blížící se smrtí
Julie a vrcholí v dojemném „brechtovském“ monologu
Krappa-Krause o tragickém konci obou manželů, kdy
škrabošky mohou být strženy, realita se stává červenou
knihovnou a naopak, divák-kritik pláče a je šťastný, i když
by měl truchlit. Dorstova a Šiktancova hra s významy, se
střetáváním toho, co se říká a co je ve skutečnosti vidět,
tedy dosahuje svého naplnění.
David Šiktanc se od trnitých prvních pokusů
mění v umělce s bohatou představivostí, kdy divadlo
není pro nás tou hloupě staromódní mimesis, ale stává se tvárným výrazem naší duše a srdce. Navíc není
režisér-diktátor, který by z herců činil loutky navěšené
na svých ideách. Vede je k vlastní imaginaci a tím tedy k silnému obohacení celkového dopadu inscenace na diváka.
Divadlo-báseň je jediná možná cesta, kterou tento umělecký druh může vzdorovat techničnosti a pragmatičnosti světa. A David Šiktanc je v moři realistů, uměleckých
ideologů a dekonstruktivisticky povýšených postmodernistů nadějí, že tato cesta má smysl. David Šiktanc zrežíroval inscenaci o lásce. Už to samo o sobě je v marnosti
našich všedních dnů záslužný čin.
Tankred Dorst: Fernando Krapp mi napsal dopis
Režie: David Šiktanc
Dramaturgie: Kateřina Glogrová
Scéna a kostýmy: Petra Krčmářová
Hrají: Adam Kraus (Fernando Krapp),
Adéla Petřeková (Julie), Marek Adamczyk
(Juan, hrabě Bordavela), Jan Hušek,
Jan Ťoupalík, Patrik Děrgel j.h.
a Tomáš Vaněk j.h. (masky)
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Ve vesnici,
kde mám
dobrou
i špatnou
reputaci
Ivo Kristián Kubák (úvod)
Daniela Jobertová (rozhovor)

Když mi spolu s ostatními studenty katedry
teorie a kritiky DAMU byla na začátku školního roku
2008/2009 oznámena plánovaná návštěva francouzského teatrologa Patrice Pavise, čítající jednu přednášku a sérii seminářů, neubránil jsem se hurvínkovskému
protočení panenek. Profesor, jehož jsem znal do té doby
jako autora Divadelního slovníku, v němž neopomíjí
snad žádný pojem počínaje oponou a konče divadelním
klubem, se mi totiž jevil jako nudný formalista. Přestože tento názor se mu nakonec podařilo vyvrátit jen
částečně, na posledním semináři jsem jej rád a s chutí požádal o autogram do zmíněné teatrologické bible
a o společnou fotografii. Tento svérázný gentleman,

jehož (nikoliv jediným) zájmem jsou veškeré performativní aktivity od těch occidentálně kamenných
až po antarktické paradivadelní, spolu s námi rozebíral několik představení, která během pobytu v Čechách
zhlédnul nebo která s sebou zaznamenaná přivezl.
Ukázalo se, že onen obávaný teatrolog je vlastně neuvěřitelně přístupný k (a přesvědčitelný v) diskusi, že je
kategoričtější a jistější v projevu psaném a že jeho názory jsou poněkud kontroverzní: nepřivezl s sebou žádnou novou, závratnou teorii divadla (Zichův opus magnum české divadelní vědy ani nadále ve sběru nekončí),
a že při inscenačních výkladech používá často úzce
zaměřené hledisko (sociologické, textově metaznakové
apod.). A že když nedokáže nalézt správný ekvivalent
francouzského výrazu v angličtině ani španělštině,
pomůže si slovenštinou!
Z mnohastránkového rozhovoru, jehož část již
vyšla v Divadelních novinách 16/2009 a který vznikal
průběžně v rámci profesorovy dubnové návštěvy Prahy
a Brna, vybírám dosud neotištěné pasáže, týkající se
zejména Pavisových názorů na stav současné divadelní
teorie i výuky; a tím se vlastně stává čtvrtým, guerillovým přispěvatelem do rubriky Dialogy.
Jak si dnes podle vás stojí činohra, dramatické divadlo?
Ve francouzštině už se moc nepoužívá pojem
„théâtre dramatique“, činohra; používají se spíš sousloví
„texte de théâtre – théâtre du texte“. Je obrovské množství nových autorů, takže není snadné vytvořit si panorama. Každopádně lze říct, že textů se píše – alespoň
jak já to vidím, ve Francii i jinde – stále víc. Je to zřejmě
dané tím, že lidé znovuobjevují chuť psát texty určené
k inscenování, a také tím, že je snazší texty publikovat
než před dvaceti, třiceti lety.
Dnes má člověk občas pocit, že mnozí tvůrci
divadlo – jeviště, herce, někdy ani dekoraci – vlastně
nepotřebují a stále více se utíkají k plátnu a projekci.

Co si to tomto stále silnějším prolínání divadla, médií
a reprodukční techniky myslíte?
Dnes se mi už nezdá užitečné ani možné mluvit
o nějaké „specifičnosti“ divadla. Samozřejmě, v 60. letech
se divadelníci v čele s Grotowským snažili definovat divadlo především jako téměř fyzický vztah mezi hercem
a divákem a vše ostatní bylo nadbytečné, a tudíž zbytečné. Zde pramení tento purismus, či dokonce puritanismus, snažící se z divadla vymýtit používání médií.
Ale je to jen jeden přístup z mnoha, jedno pojetí z mnoha, a to značně zastaralé a především ne univerzální.
Hodně se diskutuje o tom, jestli samo divadlo nelze
považovat za médium. Médii neodborníci samozřejmě
chápou především nová média či elektronická média.
Každopádně bychom měli být méně normativní a spíš si
klást otázku týkající se dramaturgické a estetické funkce
médií v rámci konkrétní inscenace, namísto neustálého
pátrání po obecné podstatě divadla. Ostatně i současné výzkumy v oblasti teatrality či performativnosti by
se měly zamyslet nad tím, jestli i ony nepadají to léčky
esencialismu…
V jakém stavu je dnes divadelní teorie, jaké
jsou její možnosti a perspektivy?
Divadelní teorie se během posledních dvaceti
let hodně proměnila a vyvinula, či – ještě lépe – rozvětvila na mnoho oblastí, které mají své specifické předměty
bádání. Setkáme se tak například se specialisty na použití médií na jevišti či na kyberdivadlo, na postdramatiku,
na dokumentárnost, na autentičnost. Tito lidé toho
často mezi sebou mnoho nenamluví. Nejde jim o to obsáhnout široké obzory, ale spíš pečlivě a hluboko kopat
ve vlastní brázdě. K tomu používají velmi specifické metody, techniky a kompetence, které jsou často nekompatibilní, a filozofie, jež se v mnohém liší a někdy si i protiřečí.
Je proto velmi obtížné – ba dokonce nebezpečné
– vytvářet z těchto specializovaných přístupů „jednu“
teorii divadelní tvorby. Já sám jsem na počínání těchto
specialistů chtěl nějakým způsobem reagovat; a proto-

že se považuju za „generalistu“, tedy člověka, který si
chce sáhnout tak trochu na všechno, nabídl jsem jistou
metodu analýzy dramatického textu (Le théâtre contemporain, Nathan, 2002) a také studii o současné divadelní
režii (La mise en scène contemporaine, Armand Colin,
2008). Jsem si ale vědom rizika přílišné generalizace
něčeho, co existuje a vyvíjí se v kontextu postmoderního eklekticismu. Moc nevěřím antiteoretické teorii,
nezdá se mi užitečné všechno definovat pomocí předpony post- : postmoderní, poststrukturalistické, postdramatické. A stejný úprk kamsi do neznáma je podle mě
charakteristický i pro Performance Studies; samozřejmě
je příjemnější a snadnější objevovat a naivně popisovat
nové kulturní umělecké praktiky než hledat teoretické
a metodologické nástroje vhodné pro analýzu těchto
nových jevů.
Jak se díváte na teorii, která je úzce spojená
s praxí, na teorii skrz praxi, či na praxi vedoucí k teorii?
Vždy jsem se během své kariéry vysokoškolského pedagoga na pařížské univerzitě snažil spojovat
teorii (odkud pocházím a kde mám dobrou „reputaci“)
s uměleckou praxí (kam bych se vydat chtěl a která je
tou „vesnicí, kde mám špatnou reputaci“, jak říká Georges Brassens). Dlouho jsem proto vedl praktické ateliéry
pro amatérské herce, s nimiž jsem chtěl testovat a také
„ochutnávat“ („test and taste“) různé herecké styly, inscenační postupy, otázky praktické dramaturgie. Studenti pod mým vedením připravovali výstupy, hráli je před
sebou navzájem a pak čekali na poznámky a komentáře,
hlavně z mé strany. Lze se tak zamýšlet nad teoretickými otázkami a přitom vycházet z vlastních výsledků
a hlavně omylů. Přiznávám – teď, když je tato etapa
za mnou –, že se mi nikdy nepodařilo o zajíci, kterého
mí snaživí studenti-lovci chytili, promluvit tak, jak by
se v teorii slušelo a patřilo. Podobně jako nemá smysl vnucovat eskymákům teorie o lednicích, ani hercům
nemá smysl předkládat teorie o tom, co právě vykonali
a co se jim v uměleckém procesu – mnohdy osobně vy-
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pjatém a dokonce bolestném – podařilo či nepodařilo.
Tahle konfrontace praxe s teorií pro mě osobně skončila konstatováním nemožnosti učit divadelní tvorbu, ať
na umělecké škole či na univerzitě. Z toho důvodu
pohlížím i na výuku režie na divadelních školách – a ještě víc na univerzitách – s jistou skepsí. Taky jsem si všiml, že v zásadě lidé neradi nechávají teoretika „fušovat“
do praxe a praktika do teorie. Zkuste dát přečíst vlastní
divadelní hru přátelům teatrologům: vždycky si najdou
výmluvu, aby ji číst nemuseli, zřejmě se bojí rozbít tabu
a mají pocit, že každý by měl zůstat tam, kam patří.
Jak si stojí divadelní teorie na univerzitách?
Kdo se jí zabývá – zabývá-li se jí někdo ještě?
Je jasné, že od 60. let teorie zatratila část
své prestiže. Každá země si hlídá své tradiční hranice
a nadále zastává tradiční postoje, a to i v oblasti vzdělávání a reflexe; v dnešním globalizovaném a ultraliberálním světě, kde vše je na prodej a kde panuje heslo
„zachraň se, kdo můžeš“, zůstává vzdělávání nedotknutelnou baštou, alespoň tak dlouho, dokud v něm budou
působit pedagogové s tradiční průpravou. Samozřejmě
je možné za pomoci boloňského válce (míněn je boloňský proces, akční plán rozvoje evropského vysokého
školství, jemuž P. P. není příliš nakloněn - pozn. red.)
sjednotit studijní programy a diplomy (tím spíš, že probíhá jejich devalorizace a skutečné diplomy se alespoň
ve Francii vydávají jinde než na univerzitách, a to na tzv.
grandes écoles), ale vzdělávací a kulturní návyky jsou
v našich mentalitách pevně ukotveny a nelze je změnit pouhým dekretem. Pro divadlo a jeho reflexi je to
do jisté míry výhoda. Stačí se porozhlédnout po Evropě

a zjistíme, jak bohatá je metodologická paleta. Několik
příkladů: v Německu, třeba v Mnichově, se stále věnuje
mnoho pozornosti dějinám divadla, dramaturgii, analýze textů a inscenací, a v poslední době také interkulturnosti a intermedialitě. Ve Francii jsou univerzitní katedry
divadelní vědy mnohem vágnější, s neurčeným zaměřením, s nevyjasněnou finalitou a tím pádem i studijním
programem; studium se dotýká dramaturgie a estetiky s důrazem na divadelní tvorbu, ale není tam žádné
směřování k Performance Studies a jen minimální znalost tzv. Cultural, Gender, Postcolonial Studies. Francie
zaostává tak o 30 let! V Anglii hraje teorie ve vzdělávání velmi malou roli, ale pedagogové jsou velmi dobře informovaní o teoretických otázkách. Tyto katedry,
které jsou orientovány na divadelní praxi a studenty
k ní vychovávají, hledají vlastní identitu a originalitu;
děje se to ale hlavně na papíře, protože trh je nasycen a vládnoucí merkantilismus nutí univerzity lákat
zájemce o studium na nejrůznější terminologické
vějičky a kličky. Čechy a Slovensko vycházejí ze slavné
a skvělé vzdělávací tradice, zachovávají náročné přijímací zkoušky a po paralelních liniích (tzn. v univerzitách, uměleckých školách a konzervatořích) nabízejí
kvalitní teoretické a/nebo praktické vzdělání. Zdá se
mi, že se tu objevuje mladá generace pedagogů, kteří
se sice obtížně prosazují, nicméně daří se jim např. otvírat svět Performance Studies; Lehmann byl přeložen
do slovenštiny, Schechner do polštiny, což dokazuje
náhlý skok od tradiční teatrologie do hyperteoretické
či antiteoretické postmoderny. Studenti i pedagogové
mohou být tímto spěšným vývojem zaskočeni či zmateni,
ale aspoň se něco hýbe.
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Diagnóza:
minulosť
stále
prítomná
alebo
Česť
ich práci!
Eva Kyselová

Oslavy okrúhlych výročí sú hlúposť. Považujem za istý alibizmus prikladať väčší či menší dôraz
pripomienke udalosti len preto, že od nej uplynulo pekné, zaokrúhlené číslo s nulou či päťkou na konci. Akoby
všetky ostatné výročia boli pominuteľné, v televíznych
novinách a možno v nejakom nebulvárnom denníku sa
objaví „pripomíname si dvanáste výročie“ a koniec,
zatiaľčo tak ako minulý rok pri štyridsiatom výročí
Augustovej okupácie, tak aj tento rok pri dvadsiatom
výročí Nežnej revolúcie, sa po celý rok o ničom inom
nehovorí, nepíše a nenakrúca. Predtým a potom, opäť
len nutné zmienky. S pozostatkami minulej doby a následkov zmeny režimu sa predsa potýkame denne, či už
sa nás dotýkajú priamo alebo len sprostredkovane.
Diskusie na túto tému často prebiehajú jednostranne, medzi pamätníkmi, z ktorých sa stáva
akási uzavretá kolónia, do ktorej sa nedostane nikto,
kto „to nemôže pochopiť, keď to neprežil!“ A tak sa dnešná spoločnosť dostáva do začarovaného medzigeneračného kruhu otázok a výčitiek. Mladšia generácia potomkov sa neustále „pýta“ a pamätníci „len“ odpovedajú
ale (žiaľ) bez snahy o ďalší pokus o vysvetlenie alebo
náhľadu na konkrétny problém (či už ide o 17. november
1989 alebo inú dôležitú udalosť našich dejín) z oboch
strán. Vraciame sa opäť k polemike o nutnosti osobnej
skúsenosti, do akej miery je táto skúsenosť potrebná,
hodnotná a samozrejme aj objektívna. Minulosť už nikdy
nezažijeme, stáva sa súčasťou histórie a ponúka každému rovnaké možnosti na to, aby ju prijal či odmietol,
vyrovnával sa s ňou či ju vymazal.
Inscenácia Osobní anamnéza1 je z tohto hľadiska pozoruhodným divadelným činom, pretože sa pokúša
posunúť hranice zastaralého myslenia o uchopení minulosti, rozbíja skamenelé predstavy o dnešnej mladej

1
Rozpamätúvanie, spomínanie, zistenie zdravotného stavu. (cit. podľa Ivanová-Šalingová, M., Maníková, Z. Slovník
cudzích slov A/Z. Bratislava: SPN, 1990, 943s. ISBN 80-08-00006-6.) V tomto prípade otváranie pamäťových stôp
tvorcov inscenácie, ich prepájanie so spomienkami a skúsenosťami ich príbuzných alebo stanovenie diagnózy - dieťa
revolúcie, t.j. v doslovnom (v čase revolúcie boli naozaj deťmi) i prenesenom zmysle (stali sa dedičmi téz, požiadaviek
a vyhlásení aj s ich dôsledkami, ktoré so sebou zmena režimu priniesla).

generácii a jej postoji k revolúcii a k dejinám krajiny
a napokon rozvíja zaujímavý generačný, umelecký a historicko-faktografický dialóg, ktorého podnety a závery sa
môžu stať ďalším článkom v spoločenskej diskusii.
Osobní anamnéza je súčasťou projektu Cirkus
totality2, ktorého ďalšími časťami sú napríklad výstavy
(Kalendárium totality), publikácie (Věčné časy) alebo nové prístupy k vzdelávaniu mládeže v oblasti dejín minulého režimu (Metodické listy). Niet pochýb,
že ide o činnosť, ktorá má význam nielen v oboznamovaní
najmladších generácií ale aj v rámci prepájania dvoch
brehov, „tých, ktorí to zažili, a tých ostatných“.
Mladá režisérka, absolventka réžie na KALD
DAMU vytvorila koncept pre inscenáciu, ktorú možno
zaradiť do okruhu tzv. dokumentárneho divadla3, ale čo
je oveľa podstatnejšie, do procesu aktívne (individuálnym „mini-výskumom“, vlastným iniciatívnym prístupom) zapojila všetkých spolutvorcov, predovšetkým hercov a herečky. Dlhodobá príprava, podrobné študovanie
materiálov, spolupráca s orálnymi historikmi, rozhovory
s pamätníkmi, rodinnými príslušníkmi, pedagógmi ale aj
odborníkmi, ktoré sú ďalej spracované samotnými protagonistami a prenesené do jednotného umeleckého celku,
vypovedajú o potenciáli a snahe všetkých zúčastnených
podať, dôveryhodný ale hlavne iný4, rovnako dôležitý
pohľad. Vďaka takémuto prístupu sa otvorili možnosti
vnímania minulosti a inscenácia v prvom rade vypovedá
o jednom zásadnom fakte, a síce že, doba sa podísala
na každom, kto v nej žil či už päť alebo dvadsať rokov.
Ako napovie podtitul inscenácie (V roce 1989 mi bylo
pět let... jako by se to zastavilo o moji kůži.), herci a he-

rečky a napokon i sama režisérka sú generáciou, ktorá bola príliš mladá na to, aby v danej dobe vnímala
novembrové udalosti, ale dnes je dostatočne zrelá, aby
k nim dokázala zaujať názor.
„Náš dnešní způsob myšlení a chování je ovlivněn událostmi, které se staly před více než šedesáti lety,
ještě dříve, než se narodili naši rodiče.“ (Yael Ronenová)
Azda zámerne autori a autorky nepodsúvajú vlastné hodnotiace stanoviská, súdy či jednoznačné
postoje, práve naopak, otvárajú široké spektrum uhlov svojho pohľadu, ktoré sú ovplyvnené ich vtedajším
vekom, rodinnou situáciou, ale aj dnešnými názormi
a životnými skúsenosťami. Nejde o jednorázové a konečné riešenie minulosti, práve naopak, inscenácia poukazuje na zložitosť, ktorú nemožno zľahčovať okamžitým
škatuľkovaním masy ale vnímať individualitu človeka
v systéme deštruktívneho kolektívu.
Herci a herečky z Čiech, Slovenska a Poľska
vystupujú sami a samé za seba, hovoria svojím rodným jazykom – ide teda o multikultúrny dialóg s rovnakými tematickými východiskami, prinášajú na javisko
vlastné autentické zážitky, prvotné asociácie s dobou
socializmu, ktoré sú umelecky a literárne pretvorené
do samostatných celkov, monológov (ktoré majú často
náznak kratučkej monodrámy) či dialógov, a prerušované,
respektíve striedané s projekciou záberov rozhovorov
s rodinnými príslušníkmi na témy, ktoré sú stále pretriasanými- členstvo v strane, emigrácia a jej dôsledky, fenomén slobodnej matky, nánosy spoločenskej pretvárky.
Výsledkom takého tvorivého prístupu je medzigeneračná konfrontácia názorov, skúseností ale aj slobodného

2
Organizuje ho Opona, o.p.s., spoločnosť, ktorá vznikla z iniciatívy mladých ľudí, ktorí si chcú dôstojne pripomenúť
20. výročie pádu železnej opony.
3
Divadlo, ktoré ako vlastný text používa iba dokumenty a autentické pramene, vybrané a „zmontované“ v súlade so
sociálno-politickou tézou dramatika. (cit. Podľa Pavis, Patrice. Divadelný slovník. Preložili prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc
a PhDr. Elena Flašková. Bratislava: Divadelný ústav, 2004. 542s. ISBN 80 – 88987 – 24 – 5). Dokumentárne divadlo
dokáže, tak ako je to v prípade inscenácie Osobní anamnéza, prepojiť životnú realitu s realitou divadelnou: autentické
výpovede vytvárajú v hraniciach divadelných možností nový pohľad a možnosť iného uchopenia skutočnosti.
4
Inakosť vnímam v rámci prístupu v spracovaní dobových reálií, osobných výpovedí a detských spomienok tvorcov,
pričom došlo na jednej strane k symbióze a na druhej strane k priesečníku dvoch rozdielnych pohľadov.
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narábania s nimi. Osobným vkladom a zverejňovaním
skúseností a zážitkov vlastných rodín nadobúdajú jednotlivé výpovede doslova intímny charakter, napriek
tomu, že ide o zdanlivo detsky naivný pohľad sprostredkovaný čiastočnou štylizáciou do detskej mentality, osobitej rétoriky, ktorá sa ale strieda s racionálnym a zrelým prejavom. Práve naopak, inscenácia zdôrazňuje,
že i z detského aspektu sa dá vnímať situácia rovnako
vážne, len s dôrazom na iné priority. V tomto smere môže
apelovať práve na akúsi nezaujatosť, odstup a istú dávku
objektivity, ktoré mladšej generácii zostali, pretože „vtedy“ jej príslušníci boli deťmi a nemuseli zaujať konkrétne
stanovisko. To ale neznamená, že sú nimi stále a budú sa
pridŕžať naivity alebo alibizmu.
Herci a herečky dokázali charakterizovať svoje
dnešné dospelé životné požiadavky ako potrebu slobody, sebarealizácie a viery v samého a samú seba, teda
akoby opozitá k dobe minulej, pričom ale každý a každá
vychádzajú z rozdielnych konkrétnych zdrojov alebo zážitkov. Dôležité je, že postupne prichádzajú k podobným
záverom, že si jednoducho uvedomujú negatíva minulého politického režimu ale aj ich pozostatky a dopady pre
súčasnosť. Dokážu sprostredkovať divákom generačnú
výpoveď o tom, ako to bolo, a o tom, ako je to dnes a čo
sa vlastne (ne)zmenilo. Pracujú s jednoduchými floskulami, frázami, stereotypnými a zažitými predstavami
na spôsob brainstormingu, ktoré pretavujú a začleňujú do nových súvislostí a kontextov, ktoré sú ale blízke
ich vlastným spomienkam. Vznikajú dialógy na rôznych
úrovniach, ktoré sa formálne odlišujú ale ich zámerom
je akoby sprostredkovať autenticitu hereckého prejavu
a súčasne aj reálnu váhu výpovede. Prispôsobovaním
a invenciou dokážu textový materiál využiť vo svoj prospech, podať plnohodnotné a svojské vysvetlenie, ktoré
je vďaka svojej jednoduchosti ihneď zrozumiteľné i divákom. Forma v tomto prípade kolíše na hranici experimentálneho prístupu a miestami sa jedná o snahu zaujať
prvotným efektom na úkor obsahu avšak iba do tej miery, aby zostala váha výpovede dostatočne uchopiteľná.

Pohrávanie sa s formou, inšpirácia vypočúvaniami, nezmyselnými procesmi, každodennou konverzáciou ale aj nachádzanie ich odrazov v dnešnej spoločnosti, predovšetkým v hyenizme médií, jej posúvanie
do absurdnej a parodickej roviny, dodávajú celkovej
koncepcii originalitu sú ale prostriedkom, nie účelom,
ktorý by zľahčoval apelatívnosť a vážnosť. Herci a herečky prejavujú a schopnosti nielen v rámci vlastných
hereckých, fyzických dispozícií, ale aj ako intelektuálne
bytosti, prezentujú vlastné názormi, ktoré sa spolu s ich
výskumným vkladom vo výsledku odrážajú. Presnými
prechodmi a zmenami polôh podľa dramatickej situácie
(režisérka ich vybudovala na pozadí dokumentárnosti
divadelného materiálu) a miestami dokonalou štylizáciou, orientáciou a využitím priestoru pre vyjadrenie myšlienky a rešpektovaním partnera , upúšťajú od egoistickej
sebaprezentácie a stávajú sa spolutvorcami kolektívneho
diela, pričom však ani neodsúvajú vlastnú individualitu.
Pohybová súčasť, hudba, kostýmy či scénografia, sú v súlade s režijno-dramaturgickou koncepciou, nesú náznaky minulosti, ale sú pretkané dneškom,
tvoria akúsi zmes prehnanej snahy o zachytenie stôp
minulosti (typické módne kúsky 80. rokov-volány, biele
pančuchy, čelenky, blúzky, výrazné líčenie, ktoré vytvára
dojem masky, scéna pozostávajúca zo starej „socíkovskej“
pohovky v strede scény, skladačky lego a legendárne
céčka rozhádzané na kope) a moderných inscenačných
a technických prostriedkov (tanečná zložka je postavená
na tematických pohybových improvizáciách, nejde o jednotnú a vopred vymyslenú choreografiu ale o hľadanie
vyjadrenia téz scenára pohybom, hudobná stránka predstavuje autorskú hudobnú koláž, súčasťou javiskového
priestoru je i šikmá plošina v pravej časti scény, na ktorú
sa projekciou premietajú audiovizuálne záznamy rozhovorov s rodičmi a ktoré môžu herci a herečky ľubovoľne
zastaviť, posunúť, vrátiť, čím dochádza ku gradácii konkrétnych situácií alebo zdôraznenia výpovede). V komornom priestore ide o veľmi úzky kontakt s divákom, niektoré scény hrajú herci doslova divákovi do tváre a tým

sa na jednej strane zmenšuje vzdialenosť a (bezpečná)
nezaujatosť hľadiska ale bez zbytočného iritovania divákovej mysle alebo násilného vťahovania ho do diania
na javisku. Miestami sa však popisnosti nevyhnú ani herci ani scénografia, či už prvoplánovými (očakávanými)
replikami, zautomatizovanými pohybmi či naučenými
hlasovými polohami a gestami, retro-rekvizitami, ktoré
sú viac úsmevné ako účelné. V tej chvíli nadobúda dramatická situácia zbytočne naratívny a zovšeobecňujúci
charakter, neprináša podnet na zamyslenie a stráca sa
aura relatívnosti, ktorú je nutné si zachovať.
Inscenácia Osobní anamnéza je v istom zmysle manifestom jednej formujúcej sa generácie s vlastným umeleckým ale aj životným názorom, je to dokumentárne divadlo, v ktorom neabsentujú ani politické,
respektíve ideové stanoviská, ani reakcie na ne. Ide v nej
o snahu tvorcov zaujať konkrétny postoj k minulosti,
v ktorej sa narodili a v ktorej žili a ktorá sa vystriedala
so súčasnoťou, akoby cítili, že sa vlastne stále dotýkajú
oboch strán. Je akýmsi doslova hmatateľným dôkazom,
že dvadsať rokov je v skutočnosti doba veľmi krátka
a už vôbec nie dávna na to, aby zostala zanedbateľne
visieť vo vákuu našej ignorácie.

Otázku divadelní target group
na diskusi se sedmnáctiletými
gymnaziálními studenty
po dopoledním představení
Tří měsíců prázdnin (viz str. 9)
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Petra Tejnorová: Osobní anamnéza
Koncept a režie: Petra Tejnorová
Dramaturgie: Martina Musilová
Kostýmy: Marie Černíková
Hudba a sound design: Jan Burian
Interaktivní design: Jonáš Strouhal
Light design: Antonín Šilar, Patrik Sedlák,
Šimon Krejčí
Pohybová a choreografická spolupráce:
Lucia Kašiarová
Překladatelská a literární spolupráce:
Bára Gregorová
Hrají: Maja Danadová, Daria Iwan,
Veduna Štíchová, Ondřej Bauer,
Jakub Gottwald, Václav Jelínek, Petr Vančura.
Premiéra 23. března 2009 v Roxy/NoD, Praha.

v pražském DISKu pootevřel Marek
Bečka – jeho věta „naše inscenace
je určena pro starší diváky, ale
jestli jste to pochopili, máte štěstí“
by se měla zapsat zlatým písmem

do dějin podceňování diváctva.
Divák přece není vždy blbec!
(IKK)
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Když je
záměr
silnější
než
forma
Tereza Šefrnová

V Minoru se v půlce listopadu 2009 odehrál
pokus o velmi zajímavou věc. Tvůrci se zde znovu pustili do tématu vypořádávání se s minulostí. Jako námět
jim posloužily autentické zápisky Lubomíra Jednorožce. Téma obyčejného člověka, skutečně stíhaného
komunistickou diktaturou, v podstatě za nic. Bez příčiny. Člověk, který se prohřešil pouze tím, že chtěl žít
po svém, a doba, v níž žil, doba našich tatínků a dědů
mu to oplatila. Vězněním. Po různých životních smyčkách, zavazovaných a utahovaných spolupracovníky
StB, ho snaha o obyčejný život dovedla až k útěku
z rodné země. Dokonalé téma plné nosných linek. Autobiografické zápisky schopné vyhodit rukavici formátu:
dokument na divadle – jenže!

Proč se o něco takového vůbec pokoušet?
Třeba proto, že sama výpověď pamětníků, v tomto
případě Lubomíra Jednorožce, je dramatická natolik,
že k dalšímu zpracování sama vybízí. Tvůrce této inscenace se možná ve snaze o co nejpřesnější odvyprávění žité skutečnosti toužil přiblížit formě, která nemá
na jevišti zakotvené obdoby a jež je jednou z mála obhajitelných interpretací: formě sociálního dokumentu.
Divadlo by se pak totiž, v havlovském smyslu „nastavování zrcadla společnosti“, mohlo stát prostředníkem
nadevše cenným, jinou formou, ale obdobným principem, jakou je dnes oral history, tedy věrně interpretovaná data pamětníků. Díky nesmyšlené zápletce a jasně autentickým postavám se tak dnešní mladý divák,
pro kterého je terorem už jen to, že musí doma vynést
koš, ocitne v lágru 50. a 60. let. Před očima staršího
dítěte, jak označuje autor divadelního zpracování Jan
Jirků svého diváka, se odvíjí naprosto nepochopitelná
věc. Pětadvacetiletý kluk, kterého v podstatě nebavilo
nic jiného než skaut, pomohl jedné paní s kufry na nádraží, aby se mohla vlakem odstěhovat jinam. Nic víc.
Za to dostal 10 let natvrdo. Fakta z doby, kdy se žilo
v dnes již těžko představitelných, jiných společenských
kontextech, než na které jsou dnešní starší děti zvyklé,
je vráží do sedadel.
Problémem sociálního dokumentu na divadle
ale není ani tak samotné jeho funkční používání a poplatnost tomu či onomu tématu, ale spíš to, jak neubrat interpretací na ryzosti sdělovaných fakt. Abychom
se vůbec jen přiblížili něčemu takovému, jako je přivést
život (i když v jeho dokumentární formě) na jeviště,
a přitom nepřekrývali kýženou autentičnost přiznaně
divadelními prostředky, musí být tyto prostředky zcela
konkrétní, musí se jasně a cíleně používat a musí být
na nejvyšší možné řemeslné úrovni (ve smyslu techné).
V jiném případě totiž dojde k tomu, na čem ztroskotali
už mnozí v obdobných pokusech, totiž k nepřevoditelnosti celku osobních životních zkušeností do roviny
jevištního narativu.

Velkým přínosem je po herecké stránce vystupování Gustava Haška. Herec svým pronikavým hlasem
i okouzlující, technicky bravurně zvládnutou komikou
skutečně dokázal přitáhnout diváka k ději. V představení
hraje hned několik menších rolí najednou. A je navýsost
zajímavé, jak se tento mladý muž doslova proměnuje
před očima přecházením z komické až do charakterní
polohy.
Klipovitá režijně-dramaturgická koncepce
(inscenovaná četba pamětí, či dopisů milé, předvádění
dramatických situací, a hudebních čísel) ne zcela udržuje
celek při sobě. Události jsou líčeny zkratkovitě, často jen
kuse: nic proti takovému pojetí. Ale v tomto konkrétním
případě se zvolený způsob výpovědi jeví tak, že skutečný
příběh ochuzuje právě onou formou útržkovitosti předkládaných informací. Divák si na mnoha místech musí
vlastně domyslet sám, co se stalo, ba co víc, často musí
hledat, kde se právě v příběhu nacházíme. V případě
zpracování natolik závažného námětu by bylo záhodno
jednotlivá fakta jevištním zpracováním naopak podpořit,
či alespoň čistě převyprávět.
Jednotícím prvkem je v tomto představení
z diváckého pohledu jednoznačně scénografie. Celkové
výtvarné pojetí obrazem skutečně umocňuje děj – například oboustranné využití projekčního plátna dvojím prosvícením – tím neodbytně apelují na divákovu imaginaci,
která se zde má šanci opravdu otevřít.
Inscenace díky svému poselství zaujme a je
dokonce možné, že prostřednictvím projektu Jeden svět
nebo jiných budou školám nabízet divadlo, které bude
oslovovat starší děti, pro které je toto představení dle
tvůrců určené. Chudák starší dítě. Tápe. Bojí se a v látce
se nevyzná. Není hloupé a pozná, o čem se tu mluví,
ale nechápe, proč se o tom mluví zrovna takhle. Teď už
je snad jasné, že důvodem tohoto fatálního nepochopení se není zvolené téma, ale způsob zpracování. I já,
dospělý divák, se tu ztrácím. Ale pro nás, dospělé, to
přece není! Musíte chápat, že je to pro děti, respektive pro starší děti. Zdánlivě hezká škatulka starší dítě

nám poté, co jí nahlédneme pod víko, sama poví, že v ní
nikdo nesedí. Je ale velmi účelná: když se v publiku ozve
„maminko, já tomu nerozumím,“ zazní zpátky „to je asi
pro starší děti,“ a tak můžeme posouvat věkovou hranici staršího dítěte třeba až ke mně, kdy stejně jako ono
dítě vedle mě chápu, co se tvůrci snaží inscenací sdělit,
ale mám u toho zjevně obdobné pocity, jako když čekám
na pointu vtipu u koktavého.
Příběh Lubomíra Jednorožce je sám o sobě
poutavý a může velmi dobře fungovat i jako prototyp,
o kterém bychom měli všichni vědět, abychom neusnuli na vavřínech falešné svobody, kterou se rádi necháváme zaslepovat. Toliko přínos divadla Minor – v oné
okleštěné distribuci cizí životní zkušenosti. Jen více
takových pokusů.
Jan Jirků, Adéla Balzerová a kol.:
Hon na Jednorožce
Námět: Lubomír Jednorožec,
Mikuláš Kroupa, Martin Kroupa
Režie: Jan Jirků
Dramaturgie: Adéla Balzerová
Hudba: Dalibor Mucha a Tomáš Vychytil
Výprava: Kamil Bělohlávek, Antonín Šilar
Kostýmy: Tereza Venclová
Hrají: Kateřina Tichá, Anna Schmidtmajerová,
Ondřej Bauer, Gustav Hašek, Hynek Chmelař,
Karel Kratochvíl, Jiří Laštovka, Ondřej Nosálek,
Petr Vaněk
Kapela: Dalibor Mucha, Jan Hrovatitsch,
Tomáš Vychytil
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Pohled
za závoj
neschopnosti
Vítek Pokorný
Irský katolický marxista. Tento bizarní přídomek dávají odpůrci Terrymu Eagletonovi (1944), výrazné
postavě soudobé literární vědy. Jeho odpůrci jsou především z řad filozofů a umělců postmoderního směřování, vůči kterému se tento provokativní literární teoretik
výrazně vymezuje. Eagleton prošel jako pedagog řadou
britských univerzit. Nyní své ironické výpady vůči dnešnímu kultu postmodernismu vysílá z přednáškových
místností univerzity v Manchesteru.
Jeho kniha Sladké násilí – Idea tragična se vymezuje
vůči postmoderní představě „konce velkých příběhů“ a „smrti
tragédie“. Je to jistě troufalé vyrazit přímo do ideologického
týla nepřítele, ale Eagleton na desítkách příkladů dokazuje,
že je fundovaným protivníkem a své náboje nestřílí jen tak
do vzduchu. „Člověk jakožto biologická bytost zůstal od počátků civilizace až do dneška prakticky nezměněn a velmi
málo se změnily i ty jeho city a představy, které stojí nejblíže biologickým faktům jeho existence,“ je základní teze Eagletonovy představy. Na niti kulturních dějin od Aischyla až
po postmoderního Kunderu pak irský provokatér sveřepě demonstruje, že dokud se milujeme a zabíjíme, je mylné tvrdit,
že tragický pocit člověka vymizel a nahradila ho jakási postmoderní všehochuť. Dokud existuje utrpení, existuje i tragédie.
Eagleton ve svém výsměchu vůči postmoderně
jde až na hranici filozofického atentátu, kdy tento směr

ztotožňuje se zkostnatělým konzervatismem a označuje
je za manžele, kteří se potřebují, ale přesto na sebe neustále
křičí. Obvinění z marxismu ladně vyřeší tím, že postmodernu s marxismem přímo spojí, protože obě tato myšlenková
hnutí vzývají historicismus jakožto hybatele společenských
dějů. Ve skutečnosti je jádro světového pohybu ukryto právě
v tragickém pocitu člověka z vlastní existence a postmoderna s marxismem chtějí filozofický problém „lidství“ vyřešit
jaksi úplně mimo individualitu, čímž si celou záležitost značně zjednodušují.
Na otázkách osudu, svobody, krutosti nebo štěstí
Eagleton objevuje, že hegelovská dialektika či lyotardovské
„jazykové hry“ jsou pouze závojem neschopnosti vyřešit elementární problém dějin – proč lidé trpí a jak toto utrpení
zmírnit nebo dokonce úplně vyrušit. Ve svém katolicismu
přímo hereticky tvrdí, že Kristova zvěst není ukryta ve westernově statečném obětování se na kříži, ale v zoufalé prosbě
Ježíše v Getsemanské zahradě, aby ho Bůh utrpení zbavil.
Dogmatičtí křesťané, marxisté a postmodernisté se bláznivě
oddávají kříži, ale Eagleton vyzývá, abychom v rámci filozofie
a umění vyhlásili utrpení a tragédii člověk totální válku.
Eagleton nepřináší žádná definitivní řešení, čímž
nahrává svým oponentům k námitkám – kde je tedy pravda? Svým vhledem do společensko-umělecké problematiky
násilí a krutosti jednoznačně dokazuje, že tragédie nezemřela.
Láska a smrt jsou jediní hybatelé lidského individua a stěží
se jejich vliv zruší frustrací francouzských levičáků, kteří si
po zpackané revoluci roku 1968 vymysleli postmodernu, protože jim osud vzal jejich hračku. Metafyzický základ umělecké
tvorby je jenom a pouze v lásce a smrti. Odtud je třeba vycházet. Ostatně jak říká sám Eagleton: „Zákon a touha jsou
skrytě zajedno – že nekonečno, s nímž se setkává, je touha
převlečená za něco jiného, a že nejhlubším záměrem zákona
není naší touhu zakazovat, nýbrž naopak vyžadovat, abychom
se jí oddali. Ovšem protože dotyčnou touhou je pud smrti,
je to právě zákon touhy, který se směje naposledy.“
Terry Eagleton: Sladké násilí – Idea tragična;
překlad: Marek Sečkař, vydal Host, Brno. 2004. 392 stran.
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Pařížské Théâtre de la Ville v listopadu 2009
slaví třicetiletou spolupráci s Pinou Bausch a jejím
souborem Tanztheater Wuppertal, a zároveň se tak
uctivě a oficiálně loučí s touto nedávno zesnulou
dámou tanečního divadla. Kromě mnohých záznamů
inscenací a dokumentů o její tvorbě jsou na programu její dvě přední inscenace – Vollmond (2006) a Masurca Fogo (1998). Každá po sedmi uvedeních, každá
beznadějně vyprodaná.
Vollmond (Úplněk) balancuje kdesi mezi láskyplným splynutím s druhým člověkem a naopak
děsivou samotou. Stejně tak, jak jenom může být
úplněk sbližující, ale i hrůzostrašný. Vollmond smývá
hranice polibku a facky, nic není samozřejmé, stálé
ani předvídatelné. A člověk proto musí každou chvíli
sbírat sílu na další kroky. Scéna Petera Pabsta je velmi
prostá – monstrózní kámen v pozadí na pravé straně
jeviště, pod kterým zleva protéká říčka. Jinak prázdný
prostor, který se jednou stává tanečníkům, nebo snad
performerům, jak někdy říkávala Pina, oporou, příležitostí se vyjádřit, a jindy je jeho dominance nebezpečím
a oni se tak uzavírají do sebe. Jenom občas se objeví
na scéně všech dvanáct tanečníků různých generací,
aby tento prostor zplna ovládli.
Zcela zásadním se pak pro inscenaci jeví použití vody, jejíž brilantní uplatnění jsme už mohli vidět
například v Nefés (2003). Ve Vollmondu je stojatá voda
v říčce, masy vody řítící se shora, odkudsi z nebe, ale zároveň zde také neustále vidíme smáčené šaty tanečníků,
lahve a skleničky naplňované a zase znova vyprazdňované
(už samotná prázdná sklenička dává najevo, že v ní chybí nějaká tekutina), dokonce ji nosí tanečníci i v ústech.
Představení začíná situací dvou performerů, kteří stojí
v popředí scény a prázdnými lahvemi brázdí prostor.
Je tak slyšet hučení vzduchu a tento zvuk prázdnoty
je vzápětí umocněný mácháním dřevěných tyčí, které
jenom tentýž tón zesílí. Od tohoto obrazu žíznivosti,
bytostné potřeby vody různě tematizované v průběhu představení, se v závěru dostaneme k totálnímu

šílenství a tranzu, voda je všude na zemi, shora lije
jako z konve a tanečníci zběsile tančí jako o život
za doprovodu upravené hudby Amona Tobina. Chvílemi
se v tomto běsnění pokouší o totožné obrazy, situace,
které už jednou v průběhu realizovali, ale ty najednou
získávají úplně jiný rozměr. Jsou mnohem odlehčenější,
radostnější a nakonec jim není ani tak věnovaná pozornost a tanečníci se navrací k bláznivému tanci. Od absence vody k absolutnímu zaplavení a pohlcení. Jinak
hudební paleta sahá od Amon Tobina k René Aubrymu,
od Balanescu Quartett ke Cat Power, od Carla Craiga
k Magyar Posse. Skrze motiv potřeby vody se pak objevuje i motiv potřeby druhého – partnera, když se například jedna z tanečnic chce napít, jeden z tanečníků jí
mile přináší vodu v láhvi, jenže zcela mimo očekávání
jí škodolibě lije vodu do skleničky tak, dokud nezačne
přetékat, a pak lije dál a dál než vyprázdní lahev a tanečnice je nakonec úplně promočená. Polemika s tématem vztahu, lásky je pak patrná i v jedné sarkastické
glose – je lepší všechnu lásku najednou nebo každý den
trochu, což v sobě zároveň reflektuje i téma vody (když
mám žízeň, vypiji všechno najednou a dopředu se vůbec nedívám). Zároveň tato tematizace s sebou vzápětí
nese ještě další motiv – nenávist a škodolibost.
Je zde tanec individuální, plný nadšení a radosti, ale naopak i ten, kdy je samota evidentně nesnesitelná a přítěží. Je tu vynucování polibku stejně jako
jeho odmítnutí; smích nejdřív nucený, a proto křečovitý,
posléze ústící ve výsměch, ale na závěr se objeví ulevující přesvědčivý úsměv, protože maškaráda skončila.
Jsme konfrontovaní s problematizováním otázky výrazu
vlastního těla, úcty a neúcty k němu, přirozeně pak i se
vztahem vlastního těla k cizímu. Nejlépe se to projevuje
v orientaci tance, buď směřujícímu k tanečnímu partnerovi, nebo naopak v odtažitosti vůči němu. Což je nakonec i zhmotněno v prosbě jedné tanečnice, aby druhý
tanečník nebyl k jejímu tělu hrubý, neboť je to přece
její tělo. Se vztahem k druhé osobě pak souvisí touha
po dominanci vůči okolí, potažmo světu, traktovaná pře-

vážně v druhé polovině představení. Hned první situace
po přestávce vypadá tak, že jeden z tanečníků objímá
obří kámen se slovy „to je moje“ nebo si tanečníci obkreslují nohy a ruce, ale obrysy mnohonásobně převyšují originál. Dominance v mezilidských vztazích je pak
vidět třeba ve scéně, kdy má muž v časovém limitu svléknout podprsenku, ale není toho schopen a sklízí políčky. Kostýmy Mariona Cita svou jednoduchostí a jemnou
barevností dodávají celé inscenaci na vznešenosti, jejich
vzdušnost pak na intimitě. Přitom nechávají vyniknout
i sebemenší pohyb.
Pina Bausch znovu dokázala, že skrze každodenní problémy a témata dokáže diváky nejen svou
fascinující estetikou šokovat, rozplakat, zničit, ale přesto všechno nám dodává sílu. Získává si tak srdce snad
každého diváka a ovace byly tentokrát plačtivé. Zkrátka
světové umění přišlo o geniální umělkyni!
Pina Bausch: Vollmond
Choreografie: Pina Bausch
Scéna: Peter Pabst
Kostýmy: Marion Cito
Hudba: Amon Tobin, Alexander Balanescu
a Balanescu Quartett, Cat Power, Carl Craig,
Jun Miyake, Leftfield, Magyar Posse,
Nenad Jelic, Rebecca Pidgeon, René Aubry,
Tom Waits
Tančí: Rainer Behr, Silvia Farias,
Ditta Miranda Jasjfi, Dominique Mercy,
Nazareth Panadero, Helena Pikon,
Jorge Puerta Armenta, Azusa Seyama,
Julie Anne Stanzak, Michael Strecker,
Fernando Suels a Kenji Takagi
Premiéra 11. května 2006 v německém
Wuppertalu.
Psáno z pařížské reprízy 17. listopadu 2009.
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Kritické oko je laskavé (tolik už
toho vidělo), vnímavé a bdělé.
Proto se nezabývá maličkostmi.
Ostatní je jen misantropie.
(TŠ)

glosa
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Marie Nováková
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Marie Nováková (1989) je studentkou režie
a dramaturgie katedry činoherního divadla DAMU
v ročníku pod vedení Darji Ullrichové a Jana Nebeského. Spolupracuje jako dramaturgyně na výrobě
rozhlasových pořadů pro Český rozhlas (Jan Neruda:
Prosté motivy, Jordan Radičkov: Kozel, Taňa Maljarčuk:
Já a moje posvátná kráva, Edgar Allan Poe: Pád domu
Usherů, ad.). Žalář, divadelní hra – kompilát z textů slavných vězněných, byla napsána v letošním roce a měla
premiéru 7. listopadu 2009 v prostorách plzeňského
nádraží Jižní předměstí v autorčině režii. (IKK)
I. obraz
Prolog
Na podlaze věznice sedí Vězeň 1, zpoza
portálu se ozývá hluk.
Vězeň 1:
Hodiny odbíjejí nad věznicí,
druhá a třetí, čtvrtá.
Čas jde, smrt v Knize živých škrtá.
Blábolí ze sna vězni spící.
Vězeň 2:
Kdo na nás valíš, že si náš,
špicuješ uši, co kdo žvaní,
seber svou štětku, vod nás maž.
Nechceme s partou sedět v báni.
Udáváš fízlům na potkání

a zazpíváš jim třeba lež.
Ne, těm se nevodkopat, páni!
Co? Do lapáku? Ale kdež!
Vězeň 1:
Jak hrozba, jak odkaz, věno,
hodina za hodinou
přicházejí a minou.
Zjevuje se, co utajeno.
Vězeň 2:
Koho si strčej do chládku,
vyleze ven jen k šibenici,
na krk mu hoděj voprátku,
von zařve, až ho strhnou v tipci.
Kůň taky řehtá na silnici,
dyž vopratě mu přitáhneš,
dávejte majzla, výtečníci.
Co? Do lápáku? Ale kdež!
Vězeň 1:
Červen a noc. Jinochům v dosah
v snách rozžal se květ žádosti.
Kdo snil, procítá s lítostí
v tu hodinu, kdy padá rosa.
Vězeň 2:
Kapsáři! Hráči! Kasaři!
Ať nevěší se na vás veš,
co šeredně vám zavaří.
Co? Do lapáku? Ale kdež!
Vězně 2 hodí do cely
Vězeň 1:
Hodiny odbíjejí nad věznicí,
nemilosrdný jejich hlas
všemu a všem určuje čas
v povětří, v řekách, na silnici.

Vězeň 2:
Františku, už tě nepotěší,
že Francouz jsi a ze vsi zdejší,
teď na krk oprátku ti věší,
ať pozná, oč je zadek těžší.
František.
Vězeň 1:
Jan.
Vězeň 2:
A za co?
Vězeň 1:
Protistátní činnost, špionáž a rozvracení
socialismu a komunismu.

Vězeň 1:
Samozřejmě!
Vězeň 2:
Tak podívej se: člověk jako ty tady musí
zapomenout, kdo je a až tě pustí…
Pustí tě, ne?
Vězeň 1:
Nevím.
Vězeň 2:
Až tě pustí, zapomeň, žes byl kdy v lochu.

Vězeň 2:
Takže?

Vězeň 1:
Člověk ale musí přijmout fakt, že je obyčejným
vězněm v obyčejné věznici, ať se mu to zdá
sebepodivnější.
Musím se naučit nestydět se za to.

Vězeň 1:
Asi náboženství.

Vězeň 2:
U tebe to nepůjde.

Vězeň 2:
Jo takže mučedník. Já jsem tady za krádež,
prostituci, dezerci, nemravnost a sodomii.

Vězeň 2:
Jestli jseš zavřenej pro víru a opravdu věříš
v Boha, pak jsi tu právem, ne?

Vězeň 1:
Musím to přijmout jako trest, i když trpím
za činy, které jsem nespáchal, a zároveň
existuje velké množství hříchů, kterých jsem se
dopustil, a nikdy z nich nebudu obviněn.
Bůh nás ale trestá za to dobré i za to zvrhlé,
jsme trestáni rovnou měrou.
A děje se tak právem.
To, že se nebudu stydět za svůj trest,
mi umožňuje svobodně si chodit a žít.

Vězeň 1:
Asi…

Vězeň 2:
Kecy. Večerka je tady v deset?

Vězeň 2:
A poprvý?

Vězeň 1:
Účelem klasifikace vězňů, nebo změna jejich

Vězeň 1:
Právem?

tvorba

49

tvorba

klasifikace je: oddělit od ostatních ty vězně,
kterým s ohledem na jejich dřívější trestní rej
třík nebo jejich osobnost pravděpodobně
oddělení prospěje, nebo by mohlo mít
špatný vliv na spoluvězně.
Vězeň 2:
Denně se bude vstávat v deset hodin
dopoledne. V tuto dobu navštíví čtyři
souložníci, kteří neměli noční službu, své pány,
každý s sebou přivede jednoho z chlapců.
Obejdou postupně všechny pokoje pánů
a budou jednat podle jejich přání.
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Vězeň 1:
K společnému ubytování se spolu dávají vězni,
kteří se v těchto podmínkách hodí
ke sdružování. V noci se provádí dozor
v souladu s charakterem ústavu.
Vězeň 2:
Chlapci, které přivedou, poslouží pánům
k povzbuzení vilnosti, neboť dle rozhodnutí
budou jejich řiti deflorovány až v lednu.
Naproti tomu kundičky dívek budou
deflorovány již v prosinci, jejich zadničky
však také až v lednu, aby se chlípnost
pánů v očekávání těchto úkolů neustále
zvyšovala.
Vězeň 1:
Každému vězni se musí povolit podat
žádost nebo stížnost adresovanou ústřední
vězeňské správě, soudům nebo jiným
příslušným úřadům v zalepené obálce.
Každá žádost nebo stížnost adresovaná
vězeňskému úřadu musí být tímto úřadem
neodkladně vyřízena a bez prodlení
zodpovězena.

Vězeň 2:
V jedenáct hodin se přátelé odeberou
do ložnic dívek, kde bude podávána snídaně.
Ta se bude skládat z čokolády nebo z pečínky
a španělského vína či jiných posilujících
občerstvení. Snídani budou podávat nahé
dívky pod vedením služebných.
Budou-li mít pánové chuť provádět s dívkami…
Vězeň 1:
Mělo by být snahou rozvíjet metody
podporující spolupráci a účast vězňů
na své vlastní výchově.
Vězeň 2:
Je přísně zakázáno chodit na záchod jinam
než do zámecké kaple, která byla
pro tento účel zařízena, a je zapovězeno
navštívit ji bez zvláštního povolení.
Toto povolení bude z jistých důvodů
často odpíráno.
Vězeň 1:
Vy jste spisovatel, nebo co?!
Vězeň 2:
Ne, to já jen tak, miláčku, abych se z toho
nezbláznil!
Ty jsi právník, nebo co?!
Vězeň 1:
Ne, já jsem spisovatel.
Smějí se

II. obraz
Noc v cele
Vězeň 1:
Máme sousedy vpravo a sousedy vlevo.
A také pod nohama a nad hlavou. Tak blízko
a propasti mezi námi těch stropů, těch stěn.
Jsme každý sám.

nabitej revolver. Zranil ho a pak se o něj
s velikou péčí staral kvůli tomu bebíčku,
který mu způsobil.
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Vězeň 1:
Co je? Jsi v pořádku?

Vězeň 2:
Spíš?
Taky to nejde. Jsem v lochu už po pátý
a stejně si nikdy nezvyknu. A nepoučim se.

Vězeň 2:
Tý rány budu litovat do konce života.
Byl jsem to já, kdo vystřelil a budu toho litovat,
i když jsem mu v tu chvíli chtěl udělat něco
mnohem horšího. Byl bych si zasloužil
šibenici!

Vězeň 1:
Po pátý? To…vám zůstala nějaká důstojnost?

Vězeň 1:
On to nepřežil?

Vězeň 2:
Když jsem končil poprvý, myslel jsem si,
že spáchám sebevraždu hned, jak vylezu.
No pak jsem si to rozmyslel a řekl jsem si,
že budu napořád smutnej, že budu všechny
kolem trápit svým vlastním žalem.
No a nic…oddával jsem se lásce, pohlaví, tělům.

Vězeň 2:
Skončil jsem v base. Na samotce. Okno vysoko,
takže výhled žádnej a v hlavě samý ženský
a chlapi. Nakonec jsem se donutil na ně nemyslet.
A tak se to stalo. Vyžádal jsem si knihy.
Četl jsem.

Vězeň 1:
Mluv, prosím tě. Vyprávěj něco.

Vězeň 1:
Cos četl? Tady ti dají čtení? Myslel jsem,
že jenom nějaký cenzurovaný výběr.

Vězeň 2:
Řeknu ti jednu historku. Krátká, ale povedená.
Takže před několika lety se v jednom městě
rozpoutala pouliční hádka, které předcházely
dva výstřely z revolveru: ten první poranil
bez vážných následků jednoho ze zúčastněných,
ale protože byli přáteli, více se tím nezabývali,
a navíc okamžitě, jakmile k té události došlo,
bylo požádáno o prominutí a vše bylo odpuštěno…
Ne, jinak. Můj kamarád se opil absintem,
pohádal se s přítelem a při hádce na něj vytáhl

Vězeň 2:
No tak právě, moc dlouho mi to nevydrželo.
Potom jsem si vynalezl hru. Sežvejkal jsem
papír do dvou kuliček, dva budoucí
soupeře A a B a těma jsem se střídavě
strefoval do cíle, například do špehýrky
a zaznamenával jsem výsledky.
Četl jsem i bibli, než mi na to přišli.
A začal jsem psát.
A když jsem vylezl, bylo to všechno k ničemu.
Na nádraží mě okradli, pak mě zavřeli
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na záchytku, a tak jsem se vrátil tam,
kde jsem byl předtím.

Vězeň 2:
Bylo to i veselý…

Vězeň 1:
Krádež, prostituce, dezerce, nemravnost
a sodomie.

Vězeň 1:
Co?

Vězeň 2:
Vyhovuje mi to. Stát se zlodějem jsem
se nerozhodl v nějakým určitým období svýho
života. Vlastní lenost a sklon ke snění mě
přivedly do pasťáku, kde jsem měl zůstat
do jednadvaceti, odtud jsem ale utekl
a nechal se naverbovat do armády,
dezertoval jsem a odnesl s sebou zavazadla
důstojníků.
Vězeň 1:
Chytili tě a zavřeli.
Vězeň 2:
Nějaký čas jsem se živil krádeží, ale prostituce
vyhovovala mojí bezstarostnosti víc.
Vězeň 1:
Jak to? To je přece naprosto ponižující.
Takové ponížení nemůže lidská bytost
dobrovolně podstupovat.
Vězeň 2:
Tomu nemůžeš rozumět, naopak, konečně
jsem se mohl zbavit údělu ponižovanýho
děcka a zakusil jsem slast být přijímán
mezi muži.
Vězeň 1:
Ne, tomu opravdu nemohu rozumět,
ale můžu se pokusit. Pokouším se.

Vězeň 2:
Jeden z mých zákazníků si zdobil rozkrok
barevnýma stuhama. Další nasazoval
na můj pyj maličkou korunu ze sedmikrásek.
Vězeň 1:
se směje
Vězeň 2:
I náboženskej obřad vlastně…
Ze slavností falického kultu se uvolňuje
duchovnost a představivost. S velkou
pečlivostí se zabývám těmito tělesnými
partiemi. Tělo je krystal a já ho vnímám
jako umělecké dílo, do kterého se můžu
zamilovat.
Vězeň 1:
To chápu. Ale neměl bych potřebu poznat
hmatem tolik uměleckých děl, abych
se kvůli tomu dostal do kriminálu.
Vězeň 2:
Jenomže vězení je pro mě po tolika letech
jistota. Mám jistotu, že bylo postaveno pro mě –
zároveň s budovou soudu, s jeho příslušenstvím,
jeho monumentálním vestibulem. Nic nemůže
ohrozit moji bezpečnost. Poryvy větru,
bouřky ani bankroty.
Vězeň 1:
Ale když nevíš, proč tu jsi a jak dlouho si tě tu
nechají, tak tě nějaká zeď neochrání před

vlastní nejistotou. Před nervozitou. Já nevím…
Když se jich ptám, proč mě tu drží, co ode mě
chtějí, nic mi neřeknou.
Vězeň 2:
A co právník?
Vězeň 1:
Nemám nárok na schůzku s ním. Když žádám
o spojení s rodinou, vysmějí se mi
a mluví o buržoazních přežitcích,
které mám pustit z hlavy.
Vězeň 2:
Nepátrej. Pochopil jsem, že dneska tě můžou
zavřít za cokoli. Za to, že blbě čumíš a na rozdíl
ode mě, zločince, dostaneš třeba provaz.
Vězeň 1:
Je tu jeden vězeň, pan farář. Prý hanobil
republiku. Jel vlakem a nějací kluci si tam
vyprávěli vtipy o komunistech, že jo.
Pan farář pročítal modlitby, nevšímal si
ostatních cestujících a pokývával hlavou.
Vězeň 2:
Tak ve vagónu co skáče po kolejích,
nekejvat hlavou je dost těžký.
Vězeň 1:
Když vlak dojel, jeden z přítomných se
legitimoval jako fízl a všechny i s panem
farářem zatkl. Deset let za potřásání hlavou.
Vězeň 2:
Dneska už není kriminál tou pevností,
ideálním doupětem a lotrovským
pelechem, o který se rozbíjejí síly světa,
když můžou zavřít velebníčka pro nic za nic.
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Vězeň 1:
Promiň…
Promiň. Podcenil jsem tě.
Budu tě potřebovat.
Vězeň 2:
Spolehni se, brácho.
III. obraz
Den v cele
Vězeň 1:
Oni se mě těmi svými vyšetřovacími
metodami snaží připravit o nervy.
Vězeň 2:
Čemu se divíš pořád?
Vězeň 1:
Denně chodím k výslechu, který trvá
několik hodin a je naprosto stupidní
a bezúčelný, takže mi připadá, že na mě
prostě nic nemají a zoufale se snaží něco najít.
Když jsem tam seděl už asi pět hodin,
odsekl jsem jim, že ze mě stejně nedostanou,
co by potřebovali vědět, a ať mi dají pokoj.
Vězeň 2:
Hlavně nebuď drzej, nikdy.
Vězeň 1:
No, právě. Řekli mi: „Však ona nám to poví
vaše žena.“
Vězeň 2:
Ty máš ženu?
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Vězeň 1:
Ano, je nemocná, jestli jí nedají pokoj,
tak na to umře.
Vězeň 2:
Můžete se vidět?
Vězeň 1:
No jistě, že ne. Nemohli jsme si ani napsat.
Ale dneska jsem jim nabídl, že když budu
moct psát ženě, sepíšu jim úplné doznání
tak, jak budou chtít.
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Vězeň 2:
A?
Vězeň 1:
Vyhověli mi.
Vězeň 2:
Tak to si tu pěkně dlouho posedím
s ženatým katolíkem. Do prdele…
Vězeň 1:
Půjdeš domů určitě dřív než já.
Vězeň 2:
Bůh ví, co na mě vyšťáraj. Je to jenom
otázka času a jejich bystrosti. Jsou věci,
který nemusíš vědět…
Vězeň 1:
To co vím, mi bohatě stačí.
Vězeň 2:
Mě výslechy baví.
Vězeň 1:
Co?

Vězeň 2:
Přitahujou mě policajti. Ta přítomnost
policejního odznaku má pro mě stejnou
moc jako zapalovač v rukou dělníka, jako
přezka opasku, jako bouchačka. Jako
věci, ve kterejch se silně koncentrujou
mužský ctnosti.
Vězeň 1:
Já to nechci poslouchat!
Vězeň 2:
V tom kusu plechu je soustředěna jeho mužnost
právě tak jako v pohlaví. Kdyby se dotykem
mých prstů vzrušil, možná by jeho úd z té
placky získal nesmírnou sílu, možná by se
zvětšil do nestvůrných rozměrů.
Vězeň 1:
Ticho!
Vězeň 2:
Možná kdybych chodil s policajtem,
dával bych mu tipy na svoje kámoše.
Vězeň 1:
Mlč, to bys neudělal!
Vězeň 2:
Většinou miluju muže, u kterých musím
překonávat překážky. Překonat sám sebe,
nebo překonat odpor těch druhejch.
Smradlavý žebráci, mrzáci, policajti,
nebo katolíci…
Pane Bože, ochraňuj tě.

IV. obraz
Dopisy
Vězeň 2:
Ahoj,
Jak se pořád máš? S obtížema a krajní nechutí
se chystám ke psaní, poněvadž není,
co bych Ti chtěl napsat v rámci tohoto
způsobu komunikace, asi jediné, co mě
k tomu může přimět, je naděje, že jestli
bys měl z mého dopisu tolik potěšení jako já
z Tvého, tak tě o ně nesmím připravit.
Je neděle odpoledne, jak by se řeklo
ve špatných románech, a vzhledem k tomu,
že jsem, jak jistě víš, nebyl nikdy meditativní
typ, koukám do zdi jako to, čím nepochybně jsem.
Vězeň 1:
Mluvíš a vzpomínáš.
Nevíš, kde jsem, a nedovedeš si představit,
jak zde sedím s rukama prázdnýma
host potměšilosti nevlídné,
kterému se vzácností stalo slunce
a který jak Dante v pekle svém
neuvidí tak brzy hvězdy,
ani měsíc, ani vítr ve stromech, ani tvůj úsměv
plný léta.
Vězeň 2:
Požádám o mimořádnou návštěvu.
Pokud to vyjde, potřeboval bych, prosím,
přivézt jeden sešit A5 tlustý a krabici tabáku.
Vězeň 1:
Nevíš, kde jsem, a já zatím tak blízko
div neslyším, jak přecházíš tiše
kolem těch drahých věcí známých,
aby se děti nevzbudily. Je časně
a slunce se rozhořívá.

Vězeň 2:
Můj milý,
Jsem tak na mizině, že ti ani nemůžu
poslat balík. Nemám ani floka, ale musím
ti napsat něco, co ti udělá radost, jak doufám,
poprvé se mi totiž zachtělo onanovat
s myšlenkou na tebe a krásně se mi to povedlo.
Přinejmenším se můžeš spolehnout,
že máš venku kamaráda, který na tebe myslí…
Vězeň 1:
Dne 2. srpna, v časných ranních hodinách
zemřela Vaše žena, po dlouhém pobytu
v nemocnici na tuberkulózu…
Vězeň 2:
Ne… do prdele!
Vězeň 1:
Psala mi, že se cítí dobře, že jen nemůže přijít
na návštěvu, protože je pro ni cesta příliš
namáhavá, ale že jí lékařka ujistila,
že její stav se zlepší…a že…Nesahej na mě,
ty hnusný prase. Nemluv na mě a hlavně
na mě nešahej! Já už nemůžu žít, nemůžu
dělat plány do budoucnosti. Pro koho?
Mám nějakou vůli něco vykonat? Myslel
jsem si, že až se vrátím, začnu znova. A nemůžu.
Vězeň 2:
Prosím tě, já jsem tady. To, že nemám
a nikdy jsem neměl ženu, neznamená,
že nevim, co s člověkem udělá, když mu žena
umře. Tak se nech jenom normálně obejmout.
Vězeň 1:
Já už nechci ven. Vězení srdce neláme,
ale mění ho v kámen. A to já chci.
Chci tady zůstat na doživotí.

tvorba

55

tvorba

Vězeň 2:
Ticho. Lehni si. Dej mi ruku.
Vězeň 1:
Jdi ode mě.
Nenechávej mě tu ležet samotného.
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Vězeň 2:
Jenom trošku, to tvoje obočíčko…
Můžu?
Vězeň 1:
Abych si nevyčítal, abych se nemusel stydět…

Vězeň 2:
Ty brečíš?

Vězeň 2:
Neboj se.

Vězeň 1:
Ne.

Vězeň 1:
odstrčí Vězně 2

Vězeň 2:
Ale jo.

Vězeň 2:
Hej?!

Vězeň 1:
Ne.

Vězeň 1:
kleká si a rozvazuje Vězni 2 šňůrku na kalhotách

Vězeň 2:
Počkej.

Vězeň 2:
No…

Vězeň 1:
Co mi to děláš s obličejem?
Co mi to na té tváři děláš?

Vězeň 1:
vytáhne šňůru a začne si ji obmotávat kolem krku

Vězeň 2:
Uzly.

Vězeň 2:
Ty debile, co to děláš?! Pusť to.
Dělej, dej to sem, kurva.

Vězeň 1:
Nech toho.

Vězeň 1:
Nech mě chcípnout.

Vězeň 2:
Prosím tě, dovol mi to.

Vězeň 2:
A co?! Co?! Co je to za řešení?! Dostaneš se ven!
Tam máš nějakou rodinu ještě, ne?!

Vězeň 1:
Bolí to.

Vězeň 1:
Nešahej na mě. Už nikdy tohle nedělej!

Vězeň 2:
Katolík…Já sem ti říkal, že ti pomůžu.

pověsit jen tak.
Myslíš, že to bolí?

Vězeň 1:
A jak mi pomáháš?!

Vězeň 2:
Ne, člověk se dostane do bezvědomí
dost rychle.

Vězeň 2:
Snažím se tě rozptýlit, mám tě rád, dělám to,
co bych chtěl, aby někdo dělal mně,
až budu v koncích.
Vězeň 1:
Já nechci ty tvoje metody! Nech mě.
Vězeň 2:
Nenechám tě, chtěl ses zabít!
Vězeň 1:
Nechtěl.
Vězeň 2:
Ale chtěl, třeseš se.
Vězeň 1:
Já bych se přece nemohl zasebevraždit.
Stejně ten provaz dostanu.
Vězeň 2:
Cože?
Vězeň 1:
Dneska mě odsoudili.
Vězeň 2:
Nic jsem na tobě nepoznal.
Vězeň 1:
Nelámal jsem si s tím hlavu.
Nevěřil jsem tomu, že je možné člověka
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Vězeň 1:
Nikdy v životě jsem neomdlel. Ale asi to
nemůže bolet víc, než když ti zubař zajede
na nerv.
Vězeň 2:
Nepověsí tě.
Vězeň 1:
Já nevím.
Vězeň 2:
Nepověsí tě.
Vězeň 1:
No, až zjistí jakej je tu bordel,
tak dostanem provaz oba.
Vězeň 2:
Humor…
Vězeň 1:
A co mám dělat?!
Vězeň 2:
Já to uklidim. Lehni si a spi!
Celý dny nad kohoutkama. Leštíme je,
ucpáváme, aby z nich nekapala voda,
která by mohla pokazit lesk.
Musí se blýskat jako zlato, ale nemáme
na to žádný prostředky. Všechno marný.
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Vězeň 1:
Nezapomeň na deky.

Vězeň 2:
A jak to dopadlo?

Vězeň 2:
Jo deky. Stejně to nebude tak, jak by chtěli.
Takže dvojhodinovka rovnání dek.
Srovnat-rozhodit, srovnat-rozhodit
až do zblbnutí.

Vězeň 1:
Dostal jsem doživotí podle paragrafu 113.
Narozdíl od většiny z těch, co u toho soudu
byli se mnou.

Vězeň 1:
Já to potom udělám.

58

Vězeň 2:
Lež.
V. obraz
Rozsudek
Vězeň 1:
Co ses dozvěděl?
Vězeň 2:
Nic.
Ty?
Vězeň 1:
Teprve dneska jsem viděl ty lidi, se kterými
jsem odsouzen. Ze všech třinácti obžalovaných
sem znal pouze tři. Většinu jsem nikdy
v životě neviděl, nebo jsem s nimi
nekomunikoval. Neměl jsem většinou ani tušení
o jejich existenci. Ale prý jsem s nimi
připravoval spiknutí. Nějaký prokurátor
z lidu mi kladl předem připravené otázky,
a když jsem odpovídal jinak, než by
očekával, byl naprosto vyveden z míry.
Takže předseda soudu musel jednání
přerušit sotva začalo…

Vězeň 2:
Ty tvoji známí taky?
Vězeň 1:
Nerozumím tomu. Nic na ně nemají, i když se
to snaží nafukovat, ale je to právě jenom
velká bublina.
Vězeň 2:
Třeba se jen snaží zastrašit ty, co jsou venku.
Vězeň 1:
Já už nic nevím.
Tak něco řekni, proč tě předvolali?
Vězeň 2:
Nic. Nic, běžnej výslech.
Vězeň 1:
Opravdu?
Vězeň 2:
Jo, kurva, nestarej se!
Vězeň 1:
Něco se ti stalo…

VI. obraz
Poprava
Vězeň 2:
Po vydatné večeři se pánové opili šampaňským
a sladkými likéry. Při dezertu bylo pánům
oznámeno, že vše k posledním orgiím,
k mučení i vraždění je připraveno. Místo konání
— sklep — bylo slavnostně vyzdobeno.
Konstance ležela na jakémsi oltáři, čtyři děti
byly usazeny na jeho rozích. Protože ještě měly
poměrně nezohavené zadnice, pánům
činilo velké potěšení zmrzačit je. Pak došlo
na Konstanci. Sám vévoda jí rozřízl břicho
a vyňal plod mužského pohlaví. Po dalším
bestiálním mučení byli i dvě dívky a dva
chlapci zavražděni.
Fanny byly uřezány zbývající prsty u rukou
a nohou. Seladon byl donucen vypálit pohlaví
své milované Žofii, které poté rovněž uřezali
všechny prsty a ze znetvořených končetin
pouštěli žilou, utrhli jí levé ucho a vypíchli
pravé oko.
Páni sestavili seznam, z něhož bylo zřejmé,
kdo již byl obětován a jaký bude další
způsob vraždění. Z celkového počtu

Už je najvyšší čas, aby sa prestali
nakrúcať filmy s tematikou WWII.
Patetické vzývanie duchov, citové
vydieranie nekonečným vynášaním
mŕtvol z hrobov a pohadzovaním
ich pod naše nohy je skutočne zvrátená predstava mementa – načo?
Aby sme nezabudli? Čím viac filmov
sa o holokauste natočí, o to viac

šestačtyřiceti osob na zámku jich bylo třicet
zavražděno a šestnáct se vrátilo zpět do Paříže.
Tečka.
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Rána a umíráček
Vězeň 2:
Odpočinutí věčné dej zemřelým,
Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji
Amen.
KONEC
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Použito knih:
Jean Genet: Deník zloděje (překlad Ladislav Šerý)
Jiří Hejda: Žil jsem zbytečně
Oscar Wilde: De profundis (překlad Antonín Starý)
Markýz de Sade: 120 dnů Sodomy
(překlad Arnošt Wolf)
Paul Verlaine: Má vězení (překlad Galina Kavanová)
Jan Zahradníček: Dům Strach, Čtyři léta
Karel Hynek Mácha: Máj
François Villon: Básně (překlad Otokar Fischer)
Ivan Martin Jirous: Magorovy dopisy

pre nás bude WWII. Iba filmom.
Quentin Tarantino pochopil, že sa
historická realita vďaka kinematografii (a iným) mení na komerčný
krvák, a konečne na to aj poukázal.
Jeho Inglourious Basterds (Nehanební bastardi) je preto pre mňa
dokonalým výsmechom filmovému
priemyslu. Zvrátením dogmaticky

omieľaných historických faktov
a zámerným prekročením doteraz
záväzných limitov. Myslím, že keby
sa už žiaden film o WW II. nenatočil, Tarantinov snímok by bol pre
nekonečný zoznam výtvorov
s touto témou dôstojnou bodkou.
Ale asi tomu tak nebude, lebo holokaust sa dobre predáva. (TB)
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Šťastnou cestu aneb S těžkým břemenem
neradno chodit na tenký led
Zatímco editorial je v současné žurnalistice velmi používaný – ba dokonce nadužívaný – útvar, závěrečné
stránky časopisů bývají ponechávány glosám či textům,
které by se daly označit půvabným anglickým slovem
miscellaneous. Pokusím se v historicky prvním vydání tohoto zdánlivě zpupného časopisu využít posledních listů
k jakémusi zastřešujícímu shrnutí toho, co se na předchozích stránkách objevilo. Exitorial však rozhodně nemá být
pravidelným „pedagogickým okénkem“. Hybris je časopis
studentů a hlavním cílem pedagogických vstupů – ať jsou
nazvány vedení či supervize – je vést studenty jednak
k samostatnému, svobodnému uvažování a vyjadřování
názorů, a jednak k uvědomění si zodpovědnosti za každé
vyslovené – či vytištěné – slovo.
Vysílám toto zahajovací číslo do světa s jistým
mrazením v zádech, které je příjemné a i zneklidňující.
Založit na katedře teorie a kritiky DAMU časopis, který
bude kriticky odrážet a reflektovat umělecké a pedagogické dění na fakultě, rozhodně není věc lehká; neměli
bychom tedy jednat lehkovážně. Je to však věc zcela logická: časopis má být především tvůrčím výstupem studentů magisterského stupně s vřele vítaným přispěním
kolegů z nižších ročníků, a samozřejmě i ostatních oborů. Je-li kritika poslední složkou – či etapou – při vzniku divadelního díla, tak fakultním uměleckým výstupům
doposud chyběla systematická kritická odezva z jiných řad
než z řad pedagogů, odezva, která by dílo dovedla k završení. Stejně tak jako studenti herectví, režie, dramaturgie
a scénografie v magisterském oboru rozvíjejí dovednosti,
které získali během prvních dvou či tří let studia, i studenti teorie a kritiky by v tomto stupni měli naostro zkusit to,
co se doposud učili u stolu, v relativním bezpečí učeben.
Časopis by jim měl dát možnost – ba dokonce povinnost
– vtělit to, o čem jsou zvyklí se svými kolegy z jiných oborů
diskutovat na půdě Discafé, Montmartru, Krásných Ztrát
či jiných prostor k výuce neurčených do strukturovaného
diskurzu podepřeného argumenty.

Zrod časopisu je však zároveň věc ošemetná
či nebezpečná. Ostatně z mnoha článků prvního čísla vyplývá, že prvním společným, byť individuálně řešeným
problémem je následující dilema: jak psát kriticky o svých
spolužácích, ba dokonce kamarádech? Kdo dává přispěvatelům tohoto i dalších čísel právo kritizovat, soudit, hodnotit? Jak psát o klauzurních představeních, z nichž některá
jsou výsledkem křehkého pedagogického procesu spíš než
hotovým uměleckým tvarem? Budiž jistou zárukou korektního přístupu tvůrců časopisu fakt, že tyto otázky patřily
od prvních schůzek redakční rady k těm nejvíce diskutovaným. Časopis Hybris tedy svými dětskými krůčky v těchto neobvykle vlahých zimních měsících vstupuje vskutku
na tenký led. Po cestě vzbudí jistě zvědavost, zřejmě
pochybnosti a možná i nevoli; je si toho ovšem vědom
a nemístnou zpupnost nechává coby nebezpečnou zátěž
záměrně na břehu.
Studenti teorie a kritiky se potkávají se svými
kolegy nejen v prostorách k výuce neurčených, ale občas i při společných seminářích. A cílem jejich studia je
přemýšlet o divadelním umění nikoliv jako o výsledku
či produktu, ale především jako o tvůrčím procesu; i v tom
se program katedry liší od studia nabízeného katedrami
divadelní vědy. Slovo kritik se ovšem stalo synonymem
nepřítele – snad i nepřítele divadla či divadelníků; slovo
kritika u mnoha divadelníků vyvolává osypky. Jak rozumět
prohlášením tvůrců, kteří kritiky dle vlastních slov vůbec
nečtou, nezajímají se o ně, ignorují je? Lze tomu skutečně
věřit? Anebo je propast mezi tvorbou a její reflexí opravdu tak hluboká a nepřekročitelná? Je skutečně nenávratně pryč doba, kdy divadelníci akceptovali a respektovali
názor toho či onoho kritika a kdy byli ochotni a schopni
vnímat jej jako užitečný podnět k sebereflexi? A je dnes
opravdu iluzorní očekávat, že kritici budou vždy a za všech
okolností formulovat své soudy bez přezíravosti, s úctou
k vykonané a předložené práci, a především s vášnivou
potřebou pojmenovat to, co dané dílo může v divákovi
rozdmýchat, zažehnout, zapálit? Otázek je zcela jistě více
než odpovědí, ale přinejmenším jedno by mělo být jasné:

je nesprávné domnívat se, že úkolem a cílem kritiky je
kritizovat umělecká díla! Jde přece o to co možná nejzodpovědněji o nich přemýšlet; a co víc může jakýkoliv divák
– a tedy i kritik – divadelníkovi nabídnout než to, že svou
vlastní recepcí a reflexí dílo dotvoří?
Propast mezi tvorbou a kritikou je někdy naštěstí
uzoučká a lze ji s trochou dobré vůle překročit, jindy však
zeje jako černá díra, jako prázdný prostor pro orchestr
mezi jevištěm a hledištěm. Existují však vzácné případy
svědčící o tom, že umělec nemusí vždy nenávidět „svého“
kritika a že může vzniknout překvapivě plodná symbióza:
příkladem tohoto ideálu budiž celoživotní osobní i profesionální přátelství francouzského režiséra Jacquese Lassalla
a významného představitele francouzské teatrologie a divadelní kritiky Bernarda Dorta. Lze předpokládat, že umělecká činnost jednoho a kritická činnost druhého by se
bez vzájemného obohacování vydaly zcela jinými, patrně
méně zajímavými cestami.
Bernard Dort mimo jiné prohlásil, že být divadelním kritikem znamená být uvnitř i vně, dedans i dehors.
O něco později se k jeho vizi přihlásil jiný francouzský teoretik a kritik, Georges Banu a popsal situaci divadelního
kritika jako věčné nepohodlí, jako neřešitelné dilema mezi
otevřením a uzavřením. Kritická pozice se rodí právě z této
tenze, a kritikovým osudem je nutně rozpolcenost. Jakmile kritik na své nepohodlí rezignuje, tenze a rozpolcenost
se ztrácejí, nastupuje sebejistota, satisfakce, pohodlnost;
tato představa je stejně děsivá, jako když sebejistota, satisfakce a pohodlnost dostihnou umělce.
Nebylo však cílem tohoto krátkého zamyšlení
načrtnout pesimistickou budoucnost vztahů mezi divadelníky a jejich kritiky, ani si zoufat nad tím, že je kritik
navždy odsouzen ke schizofrenii. A proto si závěrem dovoluji dát všem současným i budoucím tvůrcům časopisu
Hybris tuto optimistickou radu jako parafrázi na finále
Voltairova Candida, podle nějž „je třeba pěstovat svoji
zahrádku“: autoři i redaktoři, pěstujte své nepohodlí, neb
díky němu budete přísní i přesní, a vůči divadlu a sobě
samým spravedliví!
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Kritika je aj o diskusii o divadle,
nielen po divadle. Kritika je aj
o diskusii s divadelníkmi, nielen
o nich. Kritika nie je synonymom
negatívneho, tak ako divadelník
nie je synonymom umelca.
(EK)

tiráž
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