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Editorial
Klára Fleyberková

Tak trochu jiný časopis

Ano, tímto poněkud opraným heslem, které má dnes 
(v nabízejících se obměnách samozřejmě) jako slogan 
kdejaká pizzerie či prodejna nábytku, lze vcelku přesně 
vystihnout časopis Hybris. V jeho případě ale takové 
zvolání není jen vyprázdněnou fl oskulí, která dobře zní. 
Hybris je opravdu tak trochu jiný už ze samotné své 
podstaty. 

Ve „standardní“, personálně stabilní redakci vzniká jaksi 
přirozeně (téměř zákonitě) určitá názorová souhra, pří-
padně je okruh redaktorů přímo vystavěn tak, aby bylo 
takové souhry dosaženo. Jistý světonázor je potom při-
pisován celému časopisu a čtenář si cíleně vybírá perio-
dikum, s nímž se snadno ztotožní.
Tak tomu ale v Hybris není ani zdaleka. Jeho redakce 
se rok co rok proměňuje, tvoří ji stále noví studenti, kteří 
nemusejí mít, vyjma oboru, vlastně vůbec nic společ-
ného. Každá další změna znovu províří klidnící se vody, 
s každým dalším studentem přichází nový, originální 
pohled na kulturu. Čtenář je pak konfrontován s mnoha 
odlišnými pohledy, vůči nimž se může vyhranit či sou-
hlasně pokyvovat hlavou. 
A protože právě názorovou pestrost považuji za klad, 
v tomto čísle jsme ji ještě přiživili příspěvky dvou stu-
dentů z Katedry autorské tvorby a pedagogiky: S Olgou 
Cieslarovou navštívíme divoký basilejský karneval a Jan 
Kubíček svým návratem k inscenaci Hamlet (jejíž recenzi 
jsme uvedli v minulém čísle)ukazuje mimo jiné, jak velký 
smysl mají DISK_USE probíhající vždy jednou měsíčně 
po představení v našem domovském divadle. 
Členové stávající redakce pak nabídnou například zamyš-
lení nad stavem současného školství, vzpomenou výročí 
Otakara Vávry a s ním vyvstanuvší otázky či vyzpovídají 
vzácného hosta katedry Alekse Sierze. Samozřejmostí 
jsou již recenze „damáckých“ inscenací a individuální 
pohledy na obor dramaturgie nám tentokrát poskytnou 
jeho nedávní absolventi z českých i slovenských škol. 
A to zdaleka není vše. V rukou právě držíte číslo nadité 
nejrůznějšími více či méně vyhraněnými názory, s nimiž 
můžete, leč také nemusíte souhlasit. A je-li právě nesou-
hlas nejlepší motivací k diskuzi a je-li pak diskuze živnou 
půdou poznání, vítáme obé. Protože o tom je (chce být) 
tento tak trochu jiný časopis.
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Anton 
Pavlovič 

is not dead!
Táňa Brederová

Absolventský ročník Katedry činoherního divadla ten-
to rok predstavil mimo iných aj často inscenovaný ti-
tul ruskej klasiky Tři sestry. Minulý rok bolo súčasťou 
absolventského repertoára uvedenie Racka. Obidve 
tieto inscenácie majú okrem podpisu autora spoločné 
jedno – tradičný prístup k interpretácii textu. Zdá sa, 
že študenti radi siahajú po Čechovovi ako po autorovi, 
ktorý ponúka jedinečný potenciál pre javiskovú akciu 
a budovanie komplexných hereckých výkonov. Mnohí 
by sa mohli ohradiť, že od študentov očakávajú pre-
dovšetkým nové hodnoty a experiment. Načo ale zná-
silňovať text, ktorého sila spočíva v jeho jemných nevy-
slovených významoch? Načo búrať tradície, ktoré dnes 
majú stále toľko čo povedať?

Slovenský herec, režisér a pedagóg Martin Huba spolu 
s dramaturgičkou inscenácie Kateřinou Glogrovou (ktorá 
tento rok absolvuje štúdium réžie) vytvorili koncepciu, 
ktorá nahráva do noty všetkým odporcom divadelných 
konvencií. Dali prednosť zmysluplnému vedeniu hercov 
v duchu psychologických motivácií, vnútorného prežit-
ku a vzájomnej súhry. Všetky repliky vskutku prehovárali 
z celku inscenácie a vytvorili sieť významov s veľkým 
vnútorným potenciálom, skrátka nezostali visieť vo 
vzduchu ako mechanické recitovanie naučeného. Podľa 
„mchatovského“ vzoru teda herci vytvorili jednoliaty ce-
lok, a nie sériu sólovýkonov, ako to bohužiaľ často býva. 
Dôležitá bola ich súhra, podtextové významy a mimo-
jazyková komunikácia. Čo viac si človek môže priať pri 
čechovovskej inscenácii!
Herci prichádzajú na scénu už počas usádzania divákov 
a sú akoby „na skúške“ - opakujú si svoje repliky s tex-
tami v ruke, rozprávajú sa spolu a dohadujú. Skúška 
veľmi plynule (aj vďaka dômyselnej hre s osvetlením) 
prechádza do samotnej hry. Rovnaký princíp je použitý 
aj po pauze a v závere, kedy si herci opäť skúšajú tie 
isté repliky, ako na začiatku. Tým sa, podobne ako v ab-
surdnej dráme, ich nezmyselné konanie (či nekonanie) 
zacyklí v jednom bode. Niet cesty vpred, niet riešenia si-
tuácie, čas je najväčším nepriateľom postáv – čas a jeho 
bolestné trvanie. Navyše dáva tento rámec možnosť 
nahliadnuť dianie akoby „zvonka“, odpútať sa od víru 
udalostí a racionálne sa nad ním zamyslieť.   
Scéna takisto neprináša žiadne veľké nóvum, pozostáva 
zo stolov, stoličiek a klavíra, občas sa tu objavia aj dve 
postele. Zaujímavé je umiestnenie skrine vzadu na scéne, 
ktorá zároveň slúži ako vchod pre hercov. Kostýmy lade-
né v čiernobielych tónoch sú podporením tradičnej če-
chovovskej indiferentnosti postáv. Jedine táto šeď môže 
nechať plne vyznieť významy, ktoré sú ukryté hlboko 
v texte. Akákoľvek neadekvátna štylizácia by ich prekryla 
a divák by nemohol odhaľovať všetky nuansy. Jedine Na-
taša sa tu objaví vo farebných kostýmoch, vďaka čomu 
sa už vizuálne odlišuje od ostatných postáv. 
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Z hereckého ročníku dominovala kvalitou výkonov pre-
dovšetkým mužská časť súboru. Najmä Petr Borovec 
v postave Kulygina a Adam Kraus ako Solený vytvorili za-
ujímavé charaktery s výraznými významovými odtieňmi. 
Kulygin, často vnímaný ako „malý muž“, skrachovanec, 
ktorý žije iba pre svoju prácu učiteľa a manželku Mášu, sa 
v Borovcovom podaní zmenil na hrdého a cieľavedomé-
ho človeka. Mášine vrtochy a zálety rozhodne netoleruje, 
naopak, v manželstve má pevnú ruku on. Repliky, ktoré 
odkazujú k jeho vedomému prehliadaniu nepríjemných 
faktov, nehovorí zlomene, nesnaží sa nimi zachrániť kra-
chujúce manželstvo, ale dáva do nich uštipačný a mier-
ne hrubý tón. To, čo v texte čítame ako jeho vlastné 
poníženie, je naopak v Borovcovom podaní ponižovaním 
Mášy a predhadzovaním jej morálnych pokleskov. 
Adam Kraus vytvoril Soleného s patričnou dávkou hru-
bosti a agresivity, na ktorú sme už pri jeho výkonoch 
zvyknutí (nie náhodou sme ho v inscenácii Peer Gynt 
mohli vidieť v postave desivého Knofl ikářa či V houšti-

nách měst ako úlisného pasáka). V tomto prípade je ten-
to štýl viac ako vhodný – Krausov Solený vskutku vzbud-
zuje strach a nepríjemnú úzkosť, nie je to len vonkajšia 
maska, ale črta, ktorá preniká všetkými jeho výrazovými 
prostriedkami, pri jeho výstupoch zapĺňa celú scénu 
a pohlcuje hľadisko. V opozícii k nemu stojí nonšalantný 
a uhľadený Veršinin, lámač sŕdc a gentleman. Z ročníka 
bol do tejto roly podľa všetkých očakávaní obsadený Jan 
Hušek s jeho veľmi príjemným prejavom elegána. Napriek 
tomu na mňa pôsobil Hušek v tejto úlohe priveľmi chlap-
čensky a neskúsene. Veršininova zvodnosť a nonšalancia 
by mala ísť ruka v ruke s jeho životnými skúsenosťami, 
mal by pôsobiť omnoho dôstojnejšie a zrelejšie. 
Jan Ťoupalík sa v úlohe Andreja Prozorova držal zavede-
ného vzorca. Vytvoril postavu labilného a neschopného 
muža, ktorý sa nedokáže vysporiadať so svojimi povin-
nosťami. V tejto rovine obstál a držal sa jej počas celého 
predstavenia bez jediného zaváhania, škoda len, že sa 
viac nepohral s budovaním rozporov postavy Andreja. 
Barón Tuzenbach Mareka Adamczyka je srdečný a ne-

smelý muž plný lásky k Irine. Adamczyk trochu zavá-
hal v scéne svojho odchodu na súboj,  ktorú zahral bez 
väčšieho vzrušenia a ochudobnil tak výstup o dramatic-
kosť. Na druhej strane mohlo ísť o súčasť „odstupu“, 
ktorý je daný už rámcom divadelnej skúšky a inscená-
tori v tomto výstupe chceli nechať viac priestoru pre 
objektívnu interpretáciu. Tak či onak je škoda, že práve 
táto pasáž emocionálne nestrhla publikum. Mužskú časť 
súboru uzatvára hosťujúci Kryštof Mende ako Ferapont. 
Je až neuveriteľné, ako Mende dokázal do tak malého 
priestoru vtesnať tak obrovský komediálny potenciál. 
Jeho výkon sa stal dôkazom, že nie je nutné do postavy 
starca obsadiť starca, ale talentovaného herca. Pôsobí 
trocha spomalene, prihlúplo, no vyrovnane. Všetko di-
anie ide mimo neho, slabo počuje, pri svojich replikách 
sa zadrháva a mení výšku hlasu, čo sa v spojení s jeho 
chudou a vysokou postavou stáva odľahčením nekoneč-
ných tragédií postáv.
Ženská časť súboru už bola o niečo menej pútavá. Klára 
Krejsová ako Natálie v tejto postave nenachádzala žiad-
ne rozpory či hlbšie významy. Svoj výkon vybudovala 
prvoplánovo a vytvorila jednorozmernú postavu hlúpej 
a otravnej ženy nízkych mravov. Navyše táto jej póza 
bola len povrchová, samotná herečka sa s ňou nedoká-
zala dostatočne stotožniť, čoho výsledkom je veľmi okatý 
pokus o štylizáciu. No Čechovove postavy sa nemôžu bu-
dovať na základe naučenej formy, štruktúry vonkajších 
prejavov. Možno keby sa v postave snažila nájsť aj iné 
charakterové črty, dokázala by viac preniknúť do pod-
staty svojej roly. 
Máša je ako jedna z troch sestier často považovaná 
za jednu z najtragickejších postáv u Čechova. Adéla Pet-
řeková sa ale vyhýbala takejto jednostrannej interpretácii 
postavy, predstavila ju ako nestabilnú a mierne lascívnu 
ženu s vrtochmi. Svojho muža si neváži, pretože sa s ním 
nudí, a preto zúfalo hľadá vzrušenie a emócie, ktoré sa 
z jej manželstva už dávno vytratili. Výstupy, kde Máša 
dostáva najväčšie rany a potupu, ale Petřeková hrá s veľ-
mi kŕčovitou hystériou, ktorá hraničí s paródiou. Napriek 
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tomu ale oceňujem, že v postave našla viac vrstiev. Za-
užívaných interpretácií sa držali Ivana Krmíčková v po-
stave Olgy (v alternácii s Michalou Ďurišovou) a Markéta 
Frösslová ako Irina. Krmíčková pôsobila predovšetkým 
rozumne, vyrovnane a umiernene, Frösslová zasnene, 
jemnocitne a idealisticky. V krátkych výstupoch Anfi sy 
sa predstavila aj Michala Ďurišová (v alternácii s Ivanou 
Krmíčkovou), trochu nesmelo imitujúc starenu.
Ako to už u Čechova býva (a vďaka Bohu za to!), gro 
inscenácie je prenesené na herecký súbor. Až na pár ne-
dokonalostí v jednotlivých výkonoch inscenácia prekva-
pila veľmi intenzívnou súhrou. Herci hrali predovšetkým 
spolu, svojimi výkonmi budovali celok a medziľudské 
vzťahy. Vo väčšine prípadov nechali herci svoje postavy 
a ich motivácie nedoriešené, čím ale nevznikal zmätok 
či nesústredenosť, ale naopak pútavá hra s publikom. 
Na záver teda môžem povedať jediné: ako dobre, že sa 
nepokúsili o experiment...

Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry.

Psáno z premiéry 25. 2. 2011.

Překlad:Leoš Suchařípa

Režie: Martin Huba j.h.

Dramaturgie: Kateřina Glogrová

Scéna: Jiří Karásek

Kostýmy: Tereza Kopecká

Zvuk: Jitka Nebeská j.h.

Produkce: Michaela Hubálková, Kateřina Hůlková, Eva 

Suková

Pohybová spolupráce: Blanka Burianová

Hrají: Jan Ťoupalík, Klára Krejsová, Michala Ďurišová, 

Ivana Krmíčková, Adéla Petřeková, Markéta Fröslová, 

Petr Borovec, Jan Hušek, Marek Adamczyk, Adam 

Kraus, Kryštof Mende j.h.

Už pár let světová i česká kina 

okupuje fenomén 3D fi lmů, jehož 

obliba stále stoupá. Miliony lidí 

sedí každý den v nejrůznějších kino-

sálech s brýlemi na očích a s poo-

tevřenými ústy hltají trojrozměrné 

pohybující se obrázky. Cameronovi 

modří podivíni mají konkurenci 

snad jen v čínské erotické komedii 

Sex & Zen: Extreme Ecstasy – 

samozřejmě ve 3D. Když tedy tolik 

toužíme po trojrozměrném zážitku, 

proč prostě nesundáme ty směšné 

brýle a nejdeme do divadla?! 

           KF

glosa
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Večer 
s Idiotem

malá adaptace velkého románu
Klára Fleyberková

Idiot Fjodora Michajloviče Dostojevského je jedním 
z velkých světových románů, které každý touží mít 
přečtené, ale jen málokomu se podaří je také skuteč-
ně přečíst. Při troše nadsázky by se možná dalo říci, 
že mimo jiné právě to je příčinou diváckého úspěchu 
různých jeho dramatizací. Ty povětšinou okrájí hutné 
popisy a netrpělivému čtenáři více či méně čistě a jasně 
předloží základní příběh, aniž by musel věnovat víken-
dy zoufalé snaze o soustředěné čtení. V lepším případě 
však k této „osvětové“ funkci přistupuje i jistá autor-
ská invence dramatizátora, v případě ideálním je pak 
taková invence tažným koněm celého počinu. 

Tak se stalo v případě dramatizace Idiota Miroslavem Kro-
botem. Ten pro absolventský ročník KALDu připravil adap-
taci, která se sice od Dostojevského textu notně vzdálila, 
takže hledat v ní onu výše zmíněnou osvětovou funkci by 
bylo téměř liché, zato autorskou invencí jen přetéká. 
Krobot situuje původní příběh do jednoho jediného pro-
středí - vše se odehrává v hale hotelu, v níž se mísí 
životní osudy několika postav a kam také přijíždí kníže 
Myškin, aby spletité vztahy zapletl ještě více. Ano, Krobo-
tův Idiot je primárně o vztazích a osudech jednotlivých 
postav, které ovšem nahlíží velmi odlehčenou, humor-
nou formou. Inscenace je protkána mnoha gagy a vti-
py, a tak například Myškin po Rogožinově facce pěkně 
po šlechticku chrlí modrou krev.
S poněkud netradičním pojetím koresponduje i výtvar-
né zpracování. Adriana Černá totiž do scény vnesla po-
zoruhodný prvek: Během představení se nestane nic, co 
by divák nemohl vidět, neexistuje zákulisí. Všichni herci 
sedí za modrou průsvitnou stěnou, zpoza níž vycházejí 
na svůj výstup. Minimalisticky pojatá scéna přivádí divá-
ka do prostředí děje jen sedmnácti zářícími křišťálovými 
lustry, které se v úvodu, zavěšeny na rampách, zvedají 
do výše.
Dramatizace tedy svou látku nepojímá přísně konzerva-
tivně, což by od čtvrté absolventské inscenace Kated-
ry alternativního a loutkového divadla snad nikdo ani 
nečekal. Právě tato inscenace se ovšem od předešlých 
tří výrazně odlišuje mimo jiné způsobem herecké práce. 
Před herci stál nelehký úkol vybudovat na vcelku malém 
prostoru konzistentní charakter, a to především činoher-
ními prostředky. Poněvadž je celé Krobotovo pojetí po-
staveno v první řadě právě na charakterech jednotlivých 
postav a jejich vztazích, odhaluje Idiot v DISKu více než 
co jiného schopnosti každého herce.
Pominu-li skvělý, takřka nesouměřitelný, výkon samot-
ného Miroslava Krobota v roli otce Ivolgina, pak je dle 
mého názoru nejpřesvědčivější Adriana Máčiková, před-
stavitelka Varji. Divákovi přirozeně nabízí vodítka k po-
chopení její povahy, hraje celým tělem, gesty a výrazy 
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ukazuje Varju jako silnou, odhodlanou a samostatnou 
ženu, která se stará nejen o celý hotel, ale i o otce a bra-
tra. I tato silná žena se ovšem stává plachou, jemnou by-
tostí pod vlivem svého milého Pticyna, jedině před ním 
odkládá svůj přísný výraz, jedině před ním lze spatřit její 
city a slabosti, ač se jim sama vzpírá.
Ondřej Beseda vytvořil Pticyna vzhledem k poměrně 
malé ploše zcela účelně, jednoduchými, snadno pocho-
pitelnými gesty. Jeho sebejistota a vyrovnanost je dána 
přímým držením těla, rukou v kapse i neodmyslitelnou 
cigaretou. Složitých psychologických proměn v tomto 
případě skutečně ani nebylo třeba, Pticyn zde není vy-
kreslen nijak do hloubky, jako by spíše nabízel prostor 
pro odkrytí Varjiny slabosti, a tak mu jednoduchá styli-
zace do sebevědomého frajírka sluší.
Podobně na povrchu zůstává také kurtizána Marfa v po-
dání Markéty Dvořákové. I ona má prostoru pro rozehrání 
méně, v jejím případě ovšem nejde až tak o předvedení 
jistého archetypu. Marfa by zasloužila určitým způso-
bem charakterově vyprofi lovat zejména v situaci, kdy 
nasazuje želízka svému pravidelnému zákazníkovi, kte-
rého udala za neplacení dluhů. Jaký má k němu vlast-
ně vztah, si divák pouze domýšlí. Není netečná, ale jde 
o lítost? Soucit? Nezájem? Trest? To už nám Dvořáková 
neukazuje zcela jasně.
Poněkud nesnadno uchopitelný je pro mě také Rogožin 
Lukáše Bouzka, kterému je ovšem věnován výrazně větší 
prostor. Z jeho replik a jednání divák snadno pocho-
pí, že jde o bohatého mladíka, jenž se oddává alkoholu 
a sem tam se poddává prudkým výbuchům, ale jeho 
postoj a vztah k ostatním je mírně rozostřený. Víme, 
že miluje Nastasju, ale víme to především proto, že to 
řekl. Bouzek je v mimice a gestech velmi umírněný, což 
možná může odpovídat Rogožinově síle a věčné úpěnli-
vé snaze o sebekontrolu, divákovi to však nedovolí pro-
niknout hlouběji do psychologie postavy. Pevnou slupku 
neměnného výrazu nenabourá ani několik cholerických 
záchvatů. Scéna, kdy jeho sebekontrola selže tváří v tvář 
Nastě, působí spíše nepřirozeně ukřičeně než jako pouhé 

nezvládnutí situace. Jako by Bouzek tahal vztek a křik 
z hloubi žaludku, nenechá se jím zcela ovládnout. Divák 
pak motivace k jeho činům hledá spíše v replikách.
Neprůhlednost Bouzkova ztvárnění ovšem Rogožina 
obestírá jistou tajemnou důstojností, hrdostí. Velmi 
funkčním kontrastem k této důstojnosti je pak Gaňa 
v podání Jiřího Konvalinky. Ten je naopak vysloveně ko-
mickou postavou. Jeho komičnost však zdaleka netkví 
pouze v textu Krobotovy dramatizace, ale je do znač-
né míry zakotvena v Konvalinkově projevu. Jediná věta 
z jeho úst nezní, jakoby věděl, že ji pronese, jediný čin 
nepůsobí nepochopitelně či dokonce připraveně. A tak 
zcela nenásilně a přirozeně vytváří trochu poťouchlého, 
i přesto však přísně racionálního malého člověka, kte-
rý si ke každé sebevětší překážce na cestě k bohatství 
postaví štafl e a leze. Komičnost Konvalinka buduje Ga-
ňovým ambivalentním přístupem k jakékoli potupě; je 
ochoten pokrčit rameny a hrdě se plazit po kolenou pro 
tři tisíce, zběsile střílet po pokoji či naopak zatnout zuby 
a viditelně spolknout spoustu nepěkných oslovení. Spo-
lu s Adrianou Máčikovou pak tvoří věrohodný obraz 
malého bratříčka a starší sestry ochránkyně.
Zajímavý je rozdíl v pojetích jediné alternované postavy, 
Agláji. Marie Švestková je výraznější a intenzivněji pracuje 
s mimikou než Anna Čonková, její herecká technika je 
vytříbenější, jistější. V celkovém pochopení a uchopení 
charakteru postavy je však daleko uvěřitelnější Čonková. 
V samotném textu dramatizace se o Agláje říká, že je na-
ivní, ona sama o sobě tvrdí, že je hloupá. Švestková ji ale 
předvádí jako mírně sarkastickou mladou dívku, která jako 
by mentální vyspělostí naopak čněla vysoko nad ostatní-
mi. Čonková tak ucelený charakter divákovi nepředkládá, 
i přesto její výraz mnohem více konvenuje s pronášenými 
slovy a konanými činy. Rozdíl je nejlépe patrný ve scéně, 
kdy Gaňa provokuje Myškina, aby se pokusil sníst celé vej-
ce. Aglája Anny Čonkové se v té chvíli naštve a vloží si 
vejce do úst sama. To je naprosto logická reakce, Myškina 
má ráda a popichování muže, který ji odmítl kvůli jiné, ji 
rozzlobí. Marie Švestková ale celou scénu obrací v žert, 
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vejce si do úst vkládá se smíchem, takže pak výstup pů-
sobí jen jako laciná humorná vložka a ztrácí další význam 
pro pochopení vztahů mezi postavami. 
Téměř mimo veškeré tyto vztahy stojí Ippolit Víta Rohra. 
Ten svou zdánlivou lhostejností k ostatním vytváří věro-
hodný obraz člověka, který se brzy setká se smrtí, a pro-
to si sám v sobě urovnává myšlenky. Rohr se se svěšený-
mi rameny plouží po scéně a celým tělem tak vyjadřuje 
jisté odevzdání, rezignaci.
Nastasju, ženu, která oblouzní všechny muže ve svém 
okolí, hraje Mariana Večeríková. Její gesta jsou v jistých 
chvílích skvěle dotažena, elegantními pohyby představu-
je mladou dámu z vyšších kruhů, byť místy tuto elegan-
ci opouští vinou poněkud nearistokratického držení těla. 
Mnohem zásadnější je však absence barvitějšího vykres-
lení charakteru postavy, ne všechny její motivace jsou di-
vákovi zřejmé. Jaká vlastně Nastasja je? Je skutečně jen 
rozmazlená bohatá madam, která neví, co chce, protože 
všechno má? Hlubší rozměr lze pouze domýšlet.
Titulní roli ztvárnil Jan Vejražka, jehož Myškin se divákovi 
jeví jako naivní hodný mužík, který touží po míru a lásce 
kolem sebe, což zcela koresponduje s mottem samotné 
inscenace. Ta už ovšem nezprostředkovává kořeny této 
naivity, neříká, ani nenaznačuje, zda je Idiot skutečně 
idiotem či pouze upřímně soucitným člověkem. Jistá 
míra nedopovězenosti je bezpochyby na místě, poněkud 
křečovitě pak ale působí scéna, v níž kníže podléhá zá-
chvatu. Vejražka využívá pitvořivých výrazů a přehnaně 
strojených gest, která diváka vedou k zamyšlení, zda 
se stává svědkem nějaké podivné klauniády či „skuteč-

ného“ záchvatu. Ani tento výbuch Myškinovy nemoci, ať 
už je jakákoli, tedy nedává žádné vodítko k pochopení 
postavy. Vejražka nezprostředkovává pohled do psycho-
logie Idiota, téměř po celou dobu se monotónně drží 
pouze polohy bezelstného a nekomplikovaného muže 
bez sebemenších proměn.
Taková zjednodušenost nejzásadnější a nejkompliko-
vanější postavy vede k zamyšlení, zda v Krobotově 
dramatizaci není občas hloubka Dostojevského textu 
nahrazena vtipem. Zdá se, že je, ale Krobotův humor je 
natolik svěží a inteligentní, že dodává inscenaci vcelku 
pevné základy, které podrží některé nevyrovnané herec-
ké výkony i výrazné zploštění Dostojevského myšlenek. 
Tato adaptace jde po zcela jiné ose než románová před-
loha. Chcete-li tedy znát Dostojevského Idiota, přečtěte 
si jeho knihu. Chcete-li se „pouze“ výtečně pobavit, za-
jděte do DISKu. 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij, 

Miroslav Krobot: Idiot.

Premiéra: 2. dubna 2011 v Divadle DISK.

Divadelní adaptace, režie: Miroslav Krobot

Scéna, kostýmy: Adriana Černá

Produkce: Anna Dynková, Zuzana Kravcová, 

Eva Krenčíková

Hrají: Jan Vejražka, Lukáš Bouzek, Jiří Konvalinka, 

Vít Rohr, Ondřej Beseda, Miroslav Krobot, 

Mariana Večeríková, Adriana Máčiková, 

Marie Švestková, Anna Čonková, Markéta Dvořáková

Najhoršia kritika je tá, ktorej nerozumie jej autor/ka.

 EK

glosa
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Jak by 
chalan 

děti 
po slovensky

učil
Pavlína Pacáková

Divadlo pro děti (nemluvím teď záměrně o dětském diva-
dle) u nás ještě pořád nese punc ledabylosti a snadného 
výdělku pro neschopné herce a herečky. Takové ty insce-

nace, co pracují s kýčem a jednoduchými zápletkami. 
Na druhé straně tu ale máme osvícené (ať už studiem, 
zkušenostmi či vlastním nadáním) praktiky, kteří hledají 
cesty, jak úspěšně inscenovat divadlo pro nejpřísnějšího 
kritika: dítě. A pak je tu samozřejmě (možná nejsilnější) 
střední proud divadla, který si na dětech dává záležet, 
nicméně omílá stále stejné hrdiny a postupy. 
Zaujmout dítě je a zároveň není lehká věc. Archetypy 
pohádkových hrdinů jsou malému divákovi dobře zná-
mé, a ten navíc snadno přistoupí na pravidla kdejaké 
hry. Ochotně odpustí nedokonalosti kostýmů či scény, 
a stejně ochotně přijímá nové postupy, protože jakmile 
jednou pochopí princip využití scénografi e (loutky, kostý-
mu apod.), zapojí vlastní představivost a nechá se unést 
dějem. Ale v tom bývá ten zádrhel. O čem hrát pro děti, 
abychom nakrmili jejich touhu po poznávání světa a ob-
jevování nového? Jaké příběhy rozehrávat, aby jim poro-
zuměly a zároveň nebyly příliš banální, nenudily? 
Pokud uvedou studenti Akademie múzických umění 
v DISKu inscenaci určenou dětskému divákovi, lze očeká-
vat, že se budou snažit hledat na tuhle otázku odpověď. 
Kde jinde! Předpokládám totiž i jistou míru mezioboro-
vé spolupráce s katedrou výchovné dramatiky. Je přeci 
škoda objevovat Ameriku, když na lodi máme mapu svě-
ta (ač chápu, že může jít o dobrodružství, větší přínos 
v tom nevidím). Že jde v DISKu o novou ambici (jak hrdě 
hlásají tvůrci sami), navíc není tak docela pravda: pro 
děti se tu rozhodně nehraje poprvé. Novou ambicí by ale 
bylo vytvořit v DISKu prostor, který by nabízel dětskému 
divákovi novou alternativu k tradičním pohádkám, tak, 
jako ji třeba vytváří se svými inscenacemi Zoja Mikotová. 
Inscenacím by navíc mohly předcházet (či je následovat) 
dílny, organizované studenty výchovné dramatiky. Tako-
vé dílny by totiž byly nejpřínosnější hlavně pro studenty 
obou oborů. Jednak nás o tom, co dětského diváka zají-
má, nejvíce poučí on sám. Zároveň by měli studenti růz-
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ných kateder možnost sdílet své zkušenosti. Navíc stu-
denti výchovné dramatiky by se tak mohli zbavit roušky 
tajemství, jíž jsou pro ostatní studenty školy zahaleni.
Námět Děviatka vychází ze slovenské lidové pohádky. 
Proto inscenace začíná stínohrou, odhalující sérii žánro-
vých obrázků ze slovenské vesnice. Zda je sled živých 
obrazů ze stínů sdělný pro malé publikum, jsme si bo-
hužel ověřit nemohli. Hlediště DISKu bylo totiž 15. břez-
na kromě hrstky studentů DAMU prázdné. S ohledem 
na množství pražských škol, řídké reprízování Děviatka 
a tři ženská jména podepsaná pod produkcí se vskutku 
je čemu divit.
Děviatko je devátý potomek, chlapec, který své mame 
chystá jedno nemilé překvapení za druhým, až ho na-
konec vyžene z chalupy. Chalan putuje přes Hanou 
do Čech, do trpasličího království. Tam panuje na dvo-
ře pohádkově podivných lidiček princezna s tatínkem 
králem a záludným kancléřem, a všichni společně také 
muzicírují. Aby si ovšem Děviatko mohl princeznu vzít, 
musí samozřejmě překonat pár nástrah. Jde tedy o po-
měrně jednoduchou dějovou linii, která je však obohace-
ná vlastní prací s loutkami, kostýmem a zvukem. 
Chalana na jeho cestách pořád doprovází mama – což 
otevírá další zajímavé téma. Nikdo přeci neopustí rodný 
dům bez toho, aby si s sebou odnesl i své rodiče – ač 
mnohdy nedobrovolně. Jsou to ty návyky (a zlozvyky), 
které jsme od nich okoukali, nebo se jim doma naučili. 
Jak Děviatko nejprve mamu poslouchá (tedy řídí se tím, 
jak ho vychovala), tak přijdou i situace, kdy si posta-
ví hlavu a jedná podle svého (ne)rozumu. I přesto ale 
mama nemizí (tedy zůstává po Děviatkově boku), což 
zase ukazuje na to, že i když jednou odmítneme modely 
chování předků, přece se jich nevzdáme tak docela. Sám 
je Děviatko jen při námluvách princezny, což je, doufej-
me, pravda i našich životů.
Dana Račková neopomněla využít toho, co českým dě-
tem může právě její inscenace dát: je totiž slovensko-čes-
ká. Navíc inscenátoři velmi důsledně zahrnuli do dějové 
linie vysvětlení slov, která mohou být českým ouškům 

zvlášť nesrozumitelná, včetně jména hlavního hrdiny 
(a tedy i názvu inscenace). Hudební doprovod inscenace 
je složený z kontrabasu a střídavého zapojení dvou píš-
ťal – i ty je třeba – zvláště v Praze – ocenit.
Kostýmy umožňují hercům přímo na jevišti plynule střídat 
role, protože je lze kompletně proměnit třeba otočením 
naruby. Změny navíc mohou být hravé, protože je herec 
většinou zvládne sám bez pomoci a velkého soustředění 
na jednotlivé úkony. Vizuální složka je vůbec základem 
inscenace. Vzhledem k jednoduché výpravě – bílému 
čtverci plátna, stolu a několika bednám – určují promě-
ny kostýmů i změny prostředí. Dana Račková si zjevně je 
vědoma, co všechno dětské oči ohromí, a záměrně s tě-
mito kouzly pracuje: například práce s propadlištěm, díky 
kterému se vynoří hospoda plná Hanáků, nebo proměna 
princezny a krále z trpaslíků na normální lidi s dlouhý-
ma nohama. Loutky čertů ve mlýně, postavičky podda-
ných, princezna nebo kostým mamy – vše dohromady vy-
tváří pestrou paletu funkčních nápadů a stylů, na jakou je 
radost pohledět i očima dospělého. Nápad temného lesa, 
kde svítí jen světlušky a strašidla, je trochu laciný efekt 
(ač vizuálně velmi pěkně zpracovaný). Zdá se, že divadel-
ní prostor tvůrce pohádek ponouká k využití absolutní 
tmy, a ani tato pohádka se nevyhnula jednomu z těch 
v úvodu zmiňovaných klišé: je mnohem snazší vytvořit 
nebezpečné tajemné prostředí tmou, které se děti bojí, 
než nějakým osobitějším postupem.
Děviatko mohl být ukázkovou inscenací KALDu. Obratně 
kombinuje různé druhy loutek, živou hudbu, zpěv a he-
reckou akci. Bohužel jak je zvuková a vizuální složka 
působivá, tak je herectví podceněné a v určitých situ-
acích rozbíjí celkový výsledek. Herci se nechali strhnout 
výraznou stylizací kostýmů a loutek, a mnohdy nesnesi-
telně přehrávali, či naopak hráli zcela civilně. Kdykoliv 
nám, Děviatku a mame ostatní herci představují nové 
prostředí, ti dva jen trpně stojí a hledí. Herci také úplně 
nevyužili možností, které jim scénografi e nabízí, a spíš 
se spolehli na výmluvnost svých kostýmů. Většina situ-
ací postrádá začátek a konec, protože herci nedodržují 
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timing nástupů, a kontrabas tak vlastně temporytmus 
inscenace zachraňuje. Děviatko má podle mého názoru 
směle nakročeno. Nepřináší nové postupy, ale má naději 
stát se příkladem uceleného tvaru, který trochu vzdělá-
vá, hodně baví a hlavně tak dětem dokáže, že divadlo 
nemusí být nuda. 

Premiéra 5. března 2011.

Psáno z reprízy 15. března 2011.

Režie: Dana Račková

Dramaturgie: Tomáš Jarkovský j.h.

Scéna: Anna Krtičková

Kostýmy: Ha Thahn Nguyen

Hudba: Eliška Svobodová j.h.

Produkce: Markéta Švýcarská j.h., Simona Surovková, 

Erika Frančáková

Hrají studenti 3. Ročníku KALD: S. Adamová, A. Bal-

layová, J. Böhm, E. Burešová, M. Čížek, J. Jelínek, B. 

Kubátová, M. Menšík, R. Vokurka, P. Vydarený

Kontrabas: J. Kořínek j.h.

Po Čtvrtníčkově zdařilém scénickém 

čtení nazvaném Ivánku, kamaráde, 

které bylo věrným přepisem nahrá-

vek rozhovorů z kapříkové aféry 

ve fotbale, zareagoval ve stejné 

pracovní šabloně pražský Rubín. 

Zde se rozhodli uvést mimořádné 

scénické čtení z tajně pořízené na-

hrávky bývalé šéfky poslaneckého 

klubu strany Věci veřejné Kristýny 

Kočí, kterou tento týden zveřejnil 

server Týden.cz. Celá akce ukazuje 

na nelichotivý posun, kdy v případě 

Rubínské akce, na rozdíl od Ivánka, 

je přepis dialogu politiků silnějším 

námětem, než samotný problém. 

Snaží se snad pouze přiživit na už 

tak dost nechutné aféře s Kočí 

namísto přemýšlivého a tvůrčího 

nastavení divadelního zrcadla?  

          TŠ

glosa
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Sherlock 
Holmes: 

„Uvažujte 
víc!“

Hana Baroňová

Hravost a radost ze hry, to je inscenace Sherlock Hol-

mes: Pes, kde si herci chtěli zařádit bez autority režiséra, 
a nutno povědět hned na začátku, že se jim to daří.
Inscenace je kolektivním dílem herců Adama Kubišty, Mi-
kuláše Čížka, Adriany Máčikové a Andrey Ballayové. Ti jsou 
také autory textu, který vznikl na námět románu Arthura 
Conana Doyla Pes baskervillský. Sherlock Holmes a jeho 
věrný společník doktor Watson řeší „záhadnou“ smrt sira 
Charlese Baskervilla, za kterou údajně stojí tajemný krve-
lačný pes, který postupně zabíjí příslušníky tohoto rodu. 
Jak se nakonec ukáže, vše byl ale jen výmysl doktorky 
Jane Mortimerové. Ta tímto chtěla přilákat do Devonshiru, 
kde se většina hry odehrává, více turistů, aby tak mohla 
zbohatnout na prodeji upomínkových předmětů. 
Posláním inscenace je brát život s nadsázkou, neřešit 
zbytečnosti a udržet si nadhled ve všech situacích, jak 
to dělá Sherlock Holmes v podání Adama Kubišty. De-
tektiv zachovává chladnou hlavu i v přímé konfrontaci 
s Ďáblem (Mikuláš Čížek). Holmesův klidný až lhostejný 
pohled prostupuje celým prostorem a Ďábel začíná vy-
padávat ze své role zla. Stává se z něj uzlíček nervů, kte-
rý si musí utvrzovat svou existenci slovy „pokud uvažuji, 
tak přeci existuji“. Po nabití nové jistoty jej ale detektiv 
uzemní větou „Uvažujte víc!“. 
Autorem scény je Karel Czech. Tvoří ji trojdílný para-
ván, v jehož pravé a levé části jsou dveře. Uprostřed je 
ve vrchní části oponka, která zakrývá prostor pro hru 
marionet. Zavřená červená opona však představuje také 
jukebox, ve kterém si Watson pouští oblíbenou gramo-
fonovou desku. Pod oponkou se nachází větve s hlínou 
znázorňující zákeřná blata. Ta pak dohrávají sami her-
ci ve scéně návštěvy Watsona u sester Stapletonových. 
Všichni si sundávají boty, aby nezablátili obývací míst-
nost. Tento úkon připomíná až rituál, nepochybně je to 
činnost, kterou vykonávají obyvatelé blat denně. Hrací 
prostor pak doplňuje ještě malý stolek a židle. Popsa-
ná scéna se po celou dobu nijak nemění, i přesto nemá 
divák problém rozlišit, ve kterém prostředí se postavy 
zrovna nachází. Zmíněné dveře slouží hercům k roze-
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hrání situací, do kterých zachází jako jedna postava a vy-
chází jako druhá, protože každý z herců hraje více než 
jednu roli. 
Podstatnou část inscenace tvoří loutkohra v prostoru 
ve střední části paravánu. Některé postavy mají dvojí po-
dobu – živý herec a loutka. Marionetu Watsona zastihne 
na blatech bouřka a fujavice. Zmítá se ve větru, šlehají 
jej větve stromů, z nebe se na něj valí voda a ve chvíli, 
kdy se oponka divadélka zatáhne, je z portálu před pa-
ravány smeten Watson Mikuláš Čížek s velkými větvemi 
v ruce. Kromě marionet je možné vidět i loutku břicho-
mluveckou, která představuje postavu sira Henryho Bas-
kervilla. Jeho projev je zpomalený a naivně roztomilý. 
Jeho odchod ze scény řeší inscenátoři pokaždé stejným 
způsobem. Ve chvíli, kdy postava řekne vše, co bylo pro 
danou chvíli třeba, nastane trapná chvíle ticha a po ní 
se Henry vzdaluje se slovy, že musí odejít na toaletu, a je 
schován do kufru.
Sherlock Holmes Adama Kubišty je lehce narcistní pře-
mýšlivý velikán, v jeho pohledu se zračí geniální chyt-
rost detektiva, kterou doplňuje potutelný úsměv, který 
značí nadhled nad sama sebou i nad věcmi kolem. Není 
nic, kvůli čemu by mu stálo za to se rozčilovat. Naproti 
Holmesovi stojí trochu hloupý a naivní doktor Watson 
Mikuláše Čížka, který se ze všech sil snaží vyrovnat své-
mu detektivnímu vzoru. Komické jsou zejména jeho vý-
stupy, kdy se snaží dedukovat: divákovi se zdá, že vidí 
jeho mozkové závity, které se točí na plné obrátky, aby 
ústa vyslovila obrovskou myšlenku podobného typu, 
jako „1 plus 1 jsou 2“. I přesto, že obě herečky hrají 
dohromady čtyři ženské postavy a přecházejí z jedné 
do druhé v krátkém časovém intervalu, je divákovi vždy 
jasné, která z postav má slovo. Je to přesným odliše-
ním jejich charakterů. Matylda Adriany Máčikové vypa-
dá na první pohled jako jednoduchá dívka, ale za svým 
naivním pohledem skrývá odhodlanost k vraždě; na-
proti tomu její Gerta je tvrdá děva z blat, která jedním 
pohledem uzemní doktora Watsona. Jane Mortimerová 
Andrey Ballayové upoutává svou krásou, které si je vě-

doma a umí ji náležitě nosit. Sherlocka Holmese se snaží 
odzbrojit pohledem, aby udělal to, co si ona přeje. Když 
jí to nevyjde, s obdivuhodným klidem to přejde, jako by 
se nic nestalo; Ballayové Herta je pak protikladem k se-
stře Gertě, spíše uzavřenější a vždy připravená potvrdit 
její slova o psu baskervillském.  
Účelem inscenace je rozesmát a navodit pocit nadhledu 
nad životem, a to se autorům inscenace podařilo. Pokud 
snad budete pochybovat o své existenci, tak uvažujte 
- víc. 

Sherlock Holmes: Pes.

Premiéra: 17. prosince 2010 Studio Řetízek. 

Námět: Arthur Conan Doyle - Pes baskervillský

Autoři textu, režie, hrají: Adam Kubišta, Mikuláš Čížek, 

Adriana Máčiková, Andrea Ballayová

Scénografi e: Karel Czech

Hudba: Jindřich Čížek
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Keď 
ne(z)horí, 

aspoň 
(za)páli

Eva Kyselová

Dnešná doba, ktorá všetko dokáže schovať pod prívlas-
tok postmoderný/á/é, akosi chtiac-nechtiac automatic-
ky bráni bezhranične slobodnej recepcii umenia. Je to 
sčasti aj prirodzený dôsledok jeho neúmerne rýchleho 
opotrebovania. Najťažšou úlohou je prísť s niečím no-
vým, čo tu takpovediac ešte nebolo. Na druhej strane sa 
všeobjímajúca postmoderna stáva pohodlnou barličkou, 
ktorej sa dá chytiť, ak si s posudzovaním umeleckých 
kvalít diela alebo jeho výkladom jednoducho recipient 
nevie poradiť.
Pod pokus s podobným prívlastkom by sa dala skryť aj 
inscenácia Zápal, ktorú naštudovali študenti a študent-
ky KČD v produkcii združenia Tygr v tísni. Ale namiesto 
takéhoto možno pohodlnejšieho  zaobalenia sa na tento 
javiskový čin dá pozrieť aj z iného hľadiska, napríklad 
ako na historický exkurz do čias skutočnej moderny. 

V otázke formy a obsahu nepredstavuje Zápal nič pre-
lomové. Scénická koláž z úryvkov diel Egona Schieleho, 
Georga Trakla, Mauricea Maeterlincka a pravdepodobne 
aj samotného protagonistu, Matěja Nechvátala, je po-
merne solídne vystavaná s dôrazom na dramatický po-
tenciál tohto žánru. Formálne a aj tematicky ide o uza-
vretý cyklus kratších výstupov alebo kapitol s  názvami, 
ktoré slovne uvádza Magdaléna Krčálová a súčasne ich 
aj sprevádza hrou na violoncelo. 
Leitmotívom inscenácie a teda aj východiskom všetkých 
citovaných diel je vzťah brata k sestre v rôznych po-
dobách, od patologickej incestnej lásky po platonický 
obdiv. Od neho sa potom obsahovo odvíja i výsledný 
obraz inscenácie a pomáha tiež prepojiť použité pa-
sáže v kompaktný celok. Nejde o to, rozoznať, o aké 
konkrétne úryvky  ide, mená autorov a názvy diel sa 
v inscenácii neuvádzajú. Či už ich publikum poznalo ale-
bo nie, je bezpredmetné. Text je zrozumiteľný, niekedy 
až popisne jednoduchý a pochopiteľný jedným uchom 
aj bez dokonalej znalosti Schieleho, Trakla, Nechvátala. 
Pivničný priestor Literární kavárny dodáva inscenácii 
a  jej téme intímnu atmosféru a je priam ideálnym 
pre tlmočenie umeleckej výpovede kabaretnou formou. 
Tento potenciál sa aj naplní a prostredie sa tak stáva vý-
znamným interpretačným činiteľom. Jedným z dojmov, 
ktorý vo mne inscenácia vyvoláva, je akási alúzia na ka-
baretné kusy avantgardného umenia z počiatku minu-
lého storočia - respektíve jej predstava, keďže som sama 
nič také nezažila. Naozaj  v istom smere inscenácia víri 
expresionistický prach, či už ide o tématické vrstvenie 
okolo krízy rodinných väzieb alebo (seba)prezentácie 
umelca ako subjektu, ktoré sú nazerané a demonštrova-
né s kritickým podtextom. Radikálny avantgardný ma-
nifest s jasne formulovaným umeleckým stanoviskom 
však nečakajme, zrejme to ani nebol zámer tvorcov.
Pokusu o inakosť síce predchádza ich na prvý po-
hľad možno originálny ale vlastne očakávaný prístup 
už v bulletine k inscenáci, hlavný predstaviteľ nehrá ale 
exhibuje, režisér a dramaturgička neinscenujú ale tvoria. 
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Žánrové označenie tzv. egoistickej spevohry môže v sebe 
obsiahnuť čokoľvek.  Treba uznať, že nad dodržaním   di-
vadelného druhu na rozhraní opery a operety, prevláda 
a z takmer každej repliky priam srší onen egoizmus 
– autorský, osobnostný, umelecký. Je to logické, umenie 
bez egozimu by sa zrejme minulo účinku, je to ale všetko 
len otázkou miery. Lakonicky povedané, aby sa do popre-
dia namiesto umeleckého zážitku nedostala len sebapre-
zentácia individuality - to je o čo ide. Práve  v prípade 
Zápalu sa však stretneme s veľmi tenkou hranicou, ktorá 
tieto dva aspekty len letmo oddeľuje. 
O vzťahoch brata a sestry rozpráva, hrá, spieva a na-
pokon i exhibuje Matěj Nechvátal. Navdzory pomerne 
vlažnej dávke invencie v rámci režijno-dramaturgického 
prístupu je práve Nechvátalov výkon a kolísanie medzi fa-
lošným prežívaním a odstupom základným stavebným 
prvkom inscenácie. Herec dokáže varýrovať množstvo 
hlasových, gestických i mimických polôh a vyhnúť sa 
konvenčným šablónam. Spočiatku komunikuje v medzi-
ach  prirodzene civilnej a nezaujatej konverzácie ešte 
pred samotným začiatkom predstavenia, kedy sa snaží 
nadviazať (niekedy skutočne náhodný) kontakt s pub-
likom na tému súrodeneckých vzťahov. Pôsobí doslova 
priateľsky a uvoľnene,  ale prekvapí hneď po chvíli, keď 
sa postaví na javisko a začne so svojou one-man-show 
+ violoncelistka Inc.. 
S  publikom komunikuje na tému Trakla, Schieleho i Ma-
eterlincka, a to v závislosti od jednotlivých výstupov 
a ich obsahu. Úryvok z hry Modrý vták predvedie ako 
jednoduché bábkové divadlo s maňuškami na oboch ru-
kách, výstup s názvom Liebeslied für Schwester takmer 
celý extaticky odspieva v nemčine vo forme zautomati-
zovanej ďakovnej reči všetkým, ktorí jemu – Nechvátalo-
vi - pomohli s prácou na postave. Ku každej časti celku 
herec pristupuje originálne, nemieša použité protriedky, 
snaží sa vybudovať pásmo, ktoré je ukážkou jeho herec-
kého registra. A to sa mu i úspešne darí, expresívny 
a prehnaný smiech, ktorý až nepríjemne znie v ušiach, 
strieda nonverbálnou podobou svojskej znakovej reči, či 

sa pokúša dostať do pohybového tranzu bez pohnutia 
sa z miesta. Je obdivuhodné, ako ľahko prechádza z jed-
ného emočne alebo fyzicky vypätého stavu do druhého. 
Oporou mu však je i hudobný vklad a osobité podanie 
a interpretácia Magdalény  Krčálovej s mierne deka-
dentným nádychom v hlase, miestami dochádza doslova 
k harmonickej synchronizácii  Nechvátalovho prednesu 
s jej hrou na violoncelo.
Na druhej strane však  herectvo odkrýva rezervy v réžii 
a dramaturgii. Tá pracuje  s popisnosťami, ako je naprí-
klad obraz narkotického ošiaľu prezentovaný namieša-
ním nápoja z rôznyh liekov (mimochodom, modro-žlté 
pilulky sú pohádzané na zemi v hľadisku, publikum ich 
môže požívať, hoci úprimne povedané, ťažko nájsť k to-
muto kroku akési vysvetlenie v inscenácii). Inokedy sa 
uchyľuje k jednoduchým a často nedokonalým scé-
nickým riešeniam, ako simulovanie zvuku zbraní a vý-
buchov z hľadiska, či už ústami režiséra, alebo spo-
lužiakov inscenačného týmu. Výsledný efekt znie skôr 
rozpačito ako inovatívne.
Tvorcom nemožno uprieť obrovskú snahu o dokonalé 
zladenie textovej predlohy s prostredím a obsadením. 
Naozaj mysleli na všetko, dôkazom je i minivernisáž 
malieb rôzne handicapovaných umelcov, ktorá vtipne 
odkazuje k téme závislosti. Na druhej strane však insce-
nácia i tak vyznieva ako uhladený experiment, zostáva 
bezpečne v medziach formálnej i tematickej zrozumi-
teľnosti . Zápal teda možno rozochveje ale rozhodne 
nerozvášni.

Zápal: Schiele – Trakl- Nechvátal.

Premiéra: 29. 3. 2011 v Literární kavárně Řetězová.

Tvoří: Marie Nováková, Ivo Kristián Kubák, Radka Jos-

ková, Matěj Nechvátal

Exhibuje: Matěj Nechvátal

Hraje: Magdaléna Krčálová

Produkují: Kateřina Wechová, Ondřej Rybár
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dialogy

Dramaturgie
studium a praxe

Klára Fleyberková

V tematizované diskuzi o dramaturgii jsme se snažili 
zmapovat současný stav oboru, jeho vývoj za posled-
ních dvacet let i jeho studium na vysokých školách 
v Čechách a na Slovensku. A to pomocí názorů těch 
nejpovolanějších. Nejprve jsme tedy otázky kladli peda-
gogům oněch škol, v minulém čísle Hybris pak jejich 
studentům. Celou diskuzi uzavírají nedávní absolventi 
oboru, na jejichž postřehy jsme se soustředili tento-
krát. Právě jejich příspěvky mají zprostředkovat náhled 
mladé generace na studium i praxi dramaturgie a její 
postavení v rámci inscenačního procesu. Za tuto gene-
raci hovoří absolventka VŠMU v Bratislavě Miriam Ki-
čiňová, Jan Šotkovský z brněnské JAMU a absolventky 
DAMU v Praze Klára Novotná a Martina Kinská. 

1. Vnímáte rozdíly teorie a praxe v oblasti dramatur-
gie? Je na základě Vašich praktických zkušeností model 
výuky, jímž jste prošli během studia na VŠ, přínosný 
v rámci rozvoje umělecké individuality? Proč ano/ne?

Miriam Kičiňová: Samozrejme, že rozdiel je a existuje. 
Škola je takpovediac ideálny model, ktorý v praxi ne-
existuje, ak samozrejme nepracujete vo svojom divadle 
a len s vlastným tímom a s mecenášom, ktorý spozoruje 
vaše sny. Prijala by som si ešte intenzívnejší jasnější mo-
del výuky dramaturgie na škole. Čiastkovo všetko sme-
rovalo počas štúdia k dramaturgii (analýzy dram.textu, 
dejiny divadla…), ale reálne som vlastne nikdy nemala 
jediný předmět, ktorý by sa zaoberal dramautrgiou/dra-
matugom a jej/jeho postavením a chápaním v divadle 
do hĺbky. Hádam až kdesi v poslednom ročníku. Inak to 
bolo skôr učenie sa skrz prax a dramaturgovaním na jed-
notlivých projektech. Ale bez spoľahlivého vedenia, ste 
vlastne dramaturg samorost… a dramaturg by nemal byť 
vydaný na pospas autodidaktike. 
Prínos tohto modelu, kde vlastne do konca neviete, čo 
ba mala a mohla byť úloha dramaturga, bol v tom, 
že umožnil profi lovanie umeleckej individuality, lebo nič 
iné študentovi neostávalo. Ale každý študent potrebuje 
svoj vzor, svojho mentora, ktorý sa stáva jeho partnerom 
na dialóg. Preto si na škole vážim to, že možnosť dialó-
gu bola, ale reálna debata o dramaturgii a študentoch 
dramaturgie temer žiadna.  

Martina Kinská: Rozdíly vnímám velmi. Na poli teorie 
je možné leccos, je náchylnější k dogmatům, často 
ale vyústí jen ve „slova na papíře“. Praxe je proměnli-
vější, komunikativnější, cosi, co existuje v „prostoru“, 
v průběhu času se proměňuje a zaniká; co je neustále 
konfrontováno. Teoretická dramaturgie může nabídnout 
odstup, jiný pohled, možnost položení si obecnějších 
otázek; pro mě však má smysl v těsném sepjetí s praxí, 
jinak hrozí, že se stane „vědou pro vědu“ a bude se opá-
jet sama sebou.
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dialogyPřiznám se, že o nějakém „univerzálním“ modelu výuky 
dramaturgie na DAMU nevím. Hovořila bych spíše o mo-
delech výuky jednotlivých pedagogů. Postupy se pocho-
pitelně různí. Pro mě bylo přínosné setkání se všemi pe-
dagogy, kteří měli ujasněné své názory, podepřené praxí, 
hledáním. S tím vším bylo možné se konfrontovat – 
něco přijmout, nechat se inspirovat, či dané rozporovat, 
ověřovat v praxi, odmítat… Zkrátka formovat si v oné 
konfrontaci své vlastní názory, vydávat se vlastní cestou. 
Z tohoto pohledu pro mě tedy byla výuka přínosná. 
O to víc, pokud daní pedagogové (a v mých magister-
ských programech to byla naštěstí většina) byli ochotni 
a schopni vstupovat do skutečného dialogu. 

Klára  Novotná :  V rámci chodu „kamenného“ diva-
dla repertoárového typu (v takovém jsem měla možnost 
pracovat) dělí obvykle dramaturg svůj čas mezi spoluvy-
tváření plánu směřování příslušného souboru, přípravu 
a realizaci textů, které z tohoto plánu vycházejí, a kaž-
dodenní plnění nejrůznějších drobných provozních poža-
davků. Právě nároky praktického provozu mají tendenci 
spolykat tolik času, kolik jen člověk dovolí…
Výuka oboru dramaturgie na katedře činoherního diva-
dla se zaměřuje (či se v době mého studia zaměřovala) 
právě na práci s textem, schopnost jej číst a pochopit 
v širších souvislostech, rozeznat jeho kvality, být otevře-
ný a vnímavý k možnostem interpretace. Je to docela 
pochopitelné, neboť možnosti vytváření koncepčního 
plánu jsou ve školních podmínkách vždy omezené (bo-
hužel!) a s tlakem praktického fungování se každý nako-
nec tak či onak vypořádá.
Nevím, zda lze soudit „model výuky“ z hlediska přínosu 
pro rozvoj umělecké individuality. Podstatnější je přístup 
jednotlivých pedagogů a to, zda dovedou individuální 
možnosti rozpoznat, podpořit a dobře nasměrovat. (Tím 
pádem umí i věcně poukázat na nedostatky, nespokojí 
se s polovičatostí, nepřesností a šmírou.) Mají jasné ná-
zory, intelektuální zázemí i bohatý vnitřní svět – a jsou 
ochotni se o tyto kvality dělit. 

Jan Šotkovský: Když jsem coby student krapet akade-
micky funkcionařil, ocitl jsem se na jakési konferenci, 
která zkoumala připravenost vysokoabsolventů na praxi. 
S překvapením jsem zjistil, že 90 procent „jejich“ pro-
blémů není „našich“ a že jejich bědování nad odříznutím 
výuky od tzv. reálné praxe jsem rozhodně nesdílel – 
na umělecké škole člověk už někdy od druhého ročníku 
pracuje v podmínkách, které se od těch reálných až tak 
neliší. Pravda, to že někdo urežíruje/uhraje DISK (nebo 
Martu), neznamená, že urežíruje/uhraje třebas Národní 
a bude třicet let dobrý, ale to je podobný rozdíl, jako 
mezi pár operacemi na studijní stáži u chirurga a sto 
padesáti operacemi za rok „v provozu“. 
Abych to shrnul – rozdíl teorie a praxe cítím, ale jen 
do té míry, že je to prostě teorie a praxe. Řídit se taky 
člověk nenaučí v autoškole, že.
Já jsem od vysoké školy očekával, že mne vybaví dostateč-
ným množstvím sekyrek a pilek ke klestění cesty divadel-
ním pralesem, ale použít už je na cestě budu muset sám. 
Nejenže můj pedagog (prof. Václav Cejpek) mě těmito 
nástroji vybavil, nepěstoval ani – mně protivný – guru-
centrický systém výuky a dal jasně najevo, ať si sháníme 
další – i velmi rozdílné – sekyrky a pilky. Setkání s dostat-
kem různorodých, inspirativních osobností mezi pedago-
gy (Milan Uhde, Pavel Švanda, Bořivoj Srba, Alois Hajda, 
Antonín Přidal atd.) i mezi spolužáky bylo asi to nejvíc, 
co mi JAMU mohla poskytnout a poskytla mi to v míře 
dostatečné. Pokud někdo přijde na školu s tím – tak mě 
to herectví/režii/dramaturgii naučte – a po čtyřech letech 
pláče, že nenaučili, pláče na velmi špatném hrobě.
 
2) Liší se Váš dramaturgický přístup při tvorbě insce-
nace podle spolutvůrců, typu divadla, žánru, anebo 
se snažíte použít vždy podobný klíč? Nacházíte-li jistá 
specifi ka dramaturgické práce v jednotlivých typech či 
žánrech divadla, jak byste tato specifi ka popsali?

Miriam Kičiňová: Líši sa, lebo ho ovplyvňuje mnoho 
faktorov. Titul, tvorcovia, divadlo i žáner. To, čo ostáva 
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dialogy rovnaké, som ja ako človek, ktorý v pozícii dramaturga 
spolupracuje. Človek, ktorý je pripravený a zaujíma sa. 
Snaží sa byť inšpirátor, ak je to možné a otvárať ďalšie 
možnosti pre režiséra a scénografa správnymi náťukmi, 
možnosťou otvoreného dialógu. 
V kamennom divadle na vás útočí väčšinová požiadavka 
bohapustej zábavy, ktorá devastuje akúkoľvek tvorivú a es-
tetickú úroveň divadla. Splošťuje ho a ešte si aj myslí, že je 
to dobré. Robiť si v menšom divadle, ale podľa svojich 
predstáv má výhody, ak človek nežije práve z dramaturgie. 
Tam je už voľba titulu naozaj slobodná a odráža predstavu 
a problém tvorcu, s ktorým sa chce deliť, lebo cíti – ako 
správny vizionár a seizmograf – že to nie je len jeho prob-
lém, ale že je to podhubie spoločnosti, v ktorej žije.

Martina Kinská: Liší, pochopitelně. Vždy jde o setkání 
individualit, tedy přinejmenším různých druhů myšlení, 
práce. I pokud pracuji po několikáté s týmž týmem, 
není to stejné. Jsme v jiných situacích a především nad 
jiným textem, „vycházíme z jiného bodu“. Snad si jen 
můžeme dovolit být vůči sobě otevřenější, v rámci práce 
třeba i konfl iktnější. Dle mého názoru je u každé hry 
nutné znovu hledat přístup: jak ji rozkrývat, jak reali-
zovat zvolenou interpretaci, aby skutečně komunikovala 
s divákem atd. Podobný klíč? Zcela jistě nepodceňovat 
text (případně skicu situací, pokud jde o divadlo, které 
nepracuje s tradičním dramatickým textem) a jeho roz-
bor… a snad potřeba vždy se dopátrat, co je ve hře „dra-
matického“, z čeho vzniká napětí (ať už je to na úrovni 
situace, střetu formy a obsahu, témat atp.), co tvoří dy-
namiku celé věci, co je oním „centrem vesmíru“, z ně-
hož vše povstává a zároveň je to k němu nejrůznějšími 
silami vše permanentně přitahováno a vztahováno.

Klára Novotná: Jak jsem již zmínila v předchozí otázce, 
naprostou většinu své práce jsem realizovala ve velkých 
divadelních domech, tedy v institucích, z jejichž potřeb 
se funkce dramaturga vlastně přirozeně zrodila.  Tím je 
dána i základní struktura činnosti.

V mém případě tedy dramaturgickou práci spíše ovlivňo-
val příslušný inscenační tým, samotný text a také jisté 
zkušenosti, které jsem v průběhu praxe získávala.
Z okruhu spolutvůrců to byla především osoba režisé-
ra, jehož přístup k dílu považuji v současné inscenační 
praxi za určující. V otevřeném, inspirativním a tvůrčím 
vztahu s režisérem má dramaturg větší prostor ovlivnit 
inscenační proces a zároveň na sebe přijímá větší odpo-
vědnost.

Jan Šotkovský: Liší, samozřejmě. Zejména podle spolu-
tvůrců. Typ divadla a žánr se vesměs promítne už do zá-
kladního „nastavení“ daného projektu a počítá se s ním 
jako s daností, ale konkrétní dramaturgická práce na in-
scenaci se odvíjí v prvé řadě od inscenačního týmu – a to 
samozřejmě především režiséra. Každému režisérovi je 
vhodné říkat připomínky jiným způsobem, každý je vůči 
určitým věcem citlivý a vůči jiným necitlivý, každého lze 
„dramaturgovat“ jen do míry jeho talentu a schopnosti 
danou připomínku na jevišti uskutečnit, každý určitým 
titulům rozumí a určitým nerozumí, zkrátka „ten umí to 
a ten zas tohle“. Podobný klíč používám pouze v tom, 
že jsem to vždycky já, tudíž jsem také samozřejmě vůči 
něčemu citlivý a vůči něčemu necitlivý. 
Vzhledem k tomu, že jako dramaturg působím ve dvou 
značně odlišných divadlech – Městském divadle Brno 
a BURANTEATRu – je těch specifi k pochopitelně spous-
ta, ale to je spíš na konkrétnější dotazy nebo semestrální 
přednášku…

3) V poslední době je obvyklé ve všeobecnosti uvažo-
vat o tzv. krizi dramaturgie jakožto oboru a její funkce, 
ačkoli podstata této krize není dosud zformulována. 
Jaké je podle Vás místo a funkce dramaturgie v rámci 
inscenačního procesu, ve vztahu k režii a jiným insce-
načním složkám?

Miriam Kičiňová: Nespočíva kríza dramaturgie v tom, 
že strácame tému? Tému, ktorá by bola nie podenková, 



19

dialogyale silná, výrazná, ktorá by sa dotýkala nášho ľudského 
ja, ktorá by otvárala naše trináste komnaty a nútila nás 
pozerať sa do hĺbok nás samých. Kríza povolania drama-
turga spočíva v tom, že sám presne nevie, kde by malo 
a mohlo byť jeho miesto v procese. Ako dramaturg, 
ste často nútený prijať a napojiť sa na obraz niekoho 
druhého – režiséra. Ale ak existuje pochopenie, ste mož-
no práve tým, ktorý dokáže ako správny a tvorivý spo-
lutvorca otvoriť pre režiséra nové možnosti a dimenzie 
textu, jeho nový význam v kontexte spoločnosti. Ak ste 
mu vyrovnaným partnerom, ste tým, ktorý s ním vedie 
pred, počas skúšobného procesu i po ňom dialóg nielen 
o dramatickom texte a nasledujúcej sezóne, ale o všet-
kých kontextoch, ktoré titul prináša, prinesie, ku ktorým 
sa vzťahuje. Máte šancu otvárať nové zákutia súvislostí, 
na ktoré nemyslel ani režisér. V tomto zmysle to nie 
je rýdzo divadelná práca, ale je praktická. Dramaturg je 
partner na dialóg, ktorý kladie tú nepríjemnú otázku pre-
čo? a snaží sa nájsť adekvátne riešenia.
 
Martina Kinská: V poslední době je obvyklé ve všeobec-
nosti uvažovat o krizi prakticky všeho, a trvá to natolik 
dlouho, že si říkám, jestli už není v krizi i ta krize. 
Dramaturgie je, ať už jako pojmenovaná funkce či prin-
cip, přítomna vždy. Vnímám ji rovnocennou se všemi 
ostatními inscenačními složkami; prosakuje do všech 
a všechny prosakují do ní. Vzájemně se mohou obohaco-
vat, rezonovat, ale i dusit… záleží především na lidech.

Klára Novotná: To je velmi široká otázka – také pro roz-
díl mezi dramaturgií ve smyslu vyjádření (volbou děl 
a jejich skladbou) postoje a směřování určitého umě-
leckého uskupení a funkcí dramaturga. Existují soubory 
se zřetelnou dramaturgií, kde dramaturg jako pozice, 
pracovní zařazení, schází. Protože rozbor této (jistě důle-
žité) skutečnosti by si zasloužil širší samostatnou úvahu, 
omezím se na tu část divadelního spektra, které osobu 
dramaturga nějakým způsobem zahrnuje.
„Dramaturg je ten, kdo zná skutečné potřeby a možnosti 

svého divadla a kdo dovede, jak to jednou řekl Otomar 
Krejča, skryté touhy a síly souboru pojmenovat názvem 
určité hry (…)“, píše v závěru svého zamyšlení z r. 1970 
Co je dramaturg Karel Kraus. A pro mne vyjadřuje pod-
statu funkce dramaturga velmi přesně.
I když by k tomu vaše otázka nabádala, myslím, že má 
smysl úlohu dramaturga zkoumat nikoli ve vazbě na ur-
čitý projekt, inscenaci, ale právě především na soubor. 
Jeho pozici neurčuje jen postoj k textu a autorovi, je 
třeba ji vnímat ve vztahu k osobnosti uměleckého šéfa 
(příp. ředitele), k hercům i k všem dalším, kteří ovlivňu-
jí dlouhodobé umělecké směřování. Právě při vytváření 
koncepce by měl hrát dramaturg klíčovou úlohu.
Bohužel, koncepční uvažování nemusí být divadlu vždy 
vlastní a jeho zájmy nezřídka nepřesahují přízemní mez 
– plná kasa, snadný provoz, nízké náklady. (A pozor 
na všechno, co by mohlo diváka rozrušit, naštvat nebo 
uvést do rozpaků!) Pokud se z těchto potřeb stanou je-
diné nároky na dramaturgii, stává se pozice dramaturga 
poněkud nedůstojnou…
(A příznačné je, že česká kulturní politika, namísto toho 
aby svou pozornost věnovala právě hloubce koncepce 
a úrovni jejího naplnění, jednoznačně podporuje právě 
divadla orientovaná na praktické provozní cíle.)
Zásadním úkolem dramaturgie (a v rámci této mé úvahy 
je dramaturg jejím ztělesněním) však zůstává, aby přes 
všechny překážky neslevovala ze svých nároků na vy-
tváření jasného duchovního prostoru, ve kterém bude 
soubor vzkvétat a z něhož bude divák odcházet povzne-
sen:)

Jan Šotkovský: Stalo se módou sezony (řečeno s kla-
sikem) hovořit o krizi a úpadku v podstatě čehokoli, 
tak tedy i dramaturgie, budiž. Já ji za sebe nijak necítím 
a neprožívám. Jistě, v 70. a 80. letech s kultem téma-
tu – společensky palčivého a snadno slovně formulova-
telného – byla dramaturgie jaksi více „na pořadu dne“ 
a po tomto stavu se asi leckomu stýská – chápu, ale 
nesdílím.
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dialogy Ale zhruba takto – dramaturg je (dle mého soudu) jednak 
„opečovávatel“ dialogu mezi jevištěm a hledištěm, ten, 
který mu (i když se jej přímo neúčastní) vytváří příhodné 
podmínky a jakýsi „duchovní background“ – jednak pak 
podněcovatel jiného a přece podobného dialogu mezi 
tvůrci navzájem. Není-li ochota hovořit a ochota naslou-
chat, není-li ochota refl ektovat svou práci a přemýšlet 
o ni kriticky a v souvislostech, není-li vůle k dialogu, 
je i dramaturg do jisté míry zbytečný, víceméně otravný 
šťoura a rejpal.

Miriam Kičiňová (1985). Roku 2009 absolvovala stu-
dium dramaturgie a divadelní vědy na DF VŠMU. Už 
během studia hostovala v různých slovenských divadlech 
(Divadlo Ludus, Divadlo A.ha...). V současnosti pracuje 
jako lektorka dramaturgie SND, jako dramaturgyně pak 
spolupracuje se slovenskými divadly (SND, ŠD Košice).

Martina Kinská (1978). Obor dramaturgie absolvovala 
na pražské DAMU v roce 2004. Již při studiu působila 

v Divadle J. K. Tyla v Plzni (opereta a muzikál), posléze 
ve Středočeském divadle v Kladně. Od roku 2005 pra-
cuje jako dramaturgyně ve Švandově divadle. Hostovala 
např. v divadle Ponec, v Činoherním studiu v Ústí nad 
Labem či v Divadle v Celetné.

Klára Novotná (1978). V roce 2005 absolvovala studium 
dramaturgie činoherního divadla na pražské DAMU, kde je 
v současné době studentkou doktorského studia. Působi-
la jako dramaturgyně ve Středočeském divadle v Kladně, 
později pak v Divadle na Vinohradech. V současné době 
zastává funkci slovesné redaktorky v literárně-dramatické 
redakci Českého rozhlasu 3 - Vltava.

Jan Šotkovský (1982). Roku 2005 absolvoval divadel-
ní dramaturgii na JAMU, nyní je tamtéž studentem do-
ktorského studia a zároveň pedagogem dějin světového 
divadla a muzikálového herectví. Působí jako dramaturg 
Městského divadla Brno a šéfdramaturg BURANTEATRu.

glosa

Králova řeč není jen oslavou skvělého 

herectví a půvabu anglického jazyka, 

ale také síly slov. V tu by měl věřit 

každý, kdo píše. A měl by v ni věřit 

každý, kdo promlouvá k lidem. Ať 

už je to režisér, herec, státník, učitel 

či prodavačka. Možná je prokletím 

tohoto století, že s takovým klidem 

bereme slova na lehkou váhu.       PP
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fejkton

Co je to?
Vít Neznal

Zrada obrazů je bezesporu jedním z nejdiskutovaněj-
ších obrazů moderního malířství počátku dvacátého sto-
letí. Na plátně je vidět velmi realistická malba obyčejné 
dýmky a pod ní nápis „Toto není dýmka“. Z pohledu sé-
miotiky se jedná o dva protichůdné znaky. Jeden popírá 
druhý: zobrazená dýmka je negována slovním popisem. 
Anebo naopak? Hra se slovem nebo názvy obrazů je vů-
bec velmi charakteristická pro Magrittovu tvorbu. A pro 
sémiotiku velmi zajímavá.
V případě Zrady obrazů divák nejprve cítí rozpor mezi 
vyobrazenou dýmkou a psaným textem: „Vždyť přece vi-
dím dýmku, tak co mi to tady píšou?“. Posléze ale tento 
rozpor mizí, protože se opravdu nejedná o dýmku jako 

takovou, ale o její obraz. Zobrazení není originálem, ale 
pouze reprezentací originálu. Význam díla se tedy usta-
novuje v mysli diváka až právě ze vzájemného rozporu 
mezi psaným textem a vyobrazenou dýmkou.1 
Domnívám se ale, že Magritte poukazuje kromě jiného 
ještě na jeden zajímavý moment, sice lidskou potřebu 
pojmenovávat skutečnost kolem sebe. Návštěvník ga-
lerie si při zhlédnutí Zrady obrazů pojmenuje plátno 
slovy „Toto je dýmka.“, jenže text na obraze naznačuje 
pravý opak. Návštěvník galerie se pak cítí zmatený a sna-
ží se zodpovědět si otázku, jestli to tedy je nebo není 
dýmka. Jenže v té chvíli je návštěvníkem interpretovaný 
a zjednodušený význam ve smyslu je/není povýšen na-
devše. O žádný jiný význam se pak už nezajímá. Velmi 
obdobnou situaci lze nalézt ve sporech o umění jako 
takovém. Nejčastěji se tak setkáváme s odmítnutím děl 
návštěvníky galerie se slovy „Toto není umění!“. Taková 
negace je však velmi obdobnou schematizací a zobecně-
ním jakéhokoli recepce umění, a nejen jeho.
Jedná se o schematizaci vnímání, což ale bohužel vytváří 
jenom prázdnou strukturu. Přitom se velmi míjí s pod-
statou. Nakonec i Jan Mukařovský tvrdil, že „nelze jed-
nou provždy stanovit, co uměním je a co nikoliv“2. Není 
tolik důležité, co je a co není umění. Naopak bychom 
měli sledovat jednotlivé charakteristické rysy v umění 
– znakovost, estetickou funkci (Mukařovský), symbolic-
kou potenci (Vostrý, Goodman) a mnoho dalšího. Kate-
gorizování umění ve smyslu je/není se zcela míjí s jeho 
podstatou a porozuměním. 
Přitom právě z toho těží postmoderna, protože pro-
gramově odmítá jakýkoliv dialog. Postmoderním se dnes 
stává cokoliv. Jenže to právě vyplývá z kategorického 
vnímání, když místo porozumění přichází marketingová 
nálepka: toto je postmoderna. Postmoderna ospravedl-
ňuje vše, ale bohužel v té samé chvíli nic neříká.

1 In. Michel Foucault, Ceci n´est pas une pipe 

2 Jan Mukařovsky, Studie z estetiky, Praha, Odeon 1966, s. 21.
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refl exe

Divadlo 
jako místo 
pro dialog 

s historií
Jan Kubíček

V pátek 11. března se v Disku konala repríza insce-
nace KALD hamlet (s malým h), kterou následovala 
DISK-USE. Některé momenty představení a diskuze mě 
přivedly k hlubšímu zamyšlení nad vztahem divadla 
a historie. 

Inscenace má dvě části. První je jakousi scénickou koláží 
emblematických motivů normalizace. Písně Hany Zagoro-
vé zpívané v úděsných osmdesátkových kosmodresech, 
v jakých vystupoval například Hložek s Kotvaldem, Po-
učení z krizového vývoje, zakládající ideologický text 
normalizace, přednášený nudným funkcionářem, pasáž 
o zelináři z Havlova eseje Moc bezmocných v podání 
herečky, která představuje Václava Havla, scéna na moti-
vy Krkonošských pohádek. Tyto emblémy jsou umístěny 
do výjevů z života v socialismu, které jsou rámcovány 
situací divadelní zkoušky, v níž se za neustálých hádek 
řeší, o čem se vlastně bude hrát. Kompozice složitá a ne-
přehledná. V této první části, která zaplňuje jen o něco 
méně než polovinu představení, se dánský princ vůbec 
neobjevuje, až divák pojímá podezření, zda Shakespea-
re nebyl zneužit jako pouhá marketingová značka, aby 
nalákal na inscenaci, která s ním nemá nic společného. 
Nakonec se přece jen objeví, ztvárněný stejnou herečkou 
jako postava Havla. Následně jsou útržky Hamletova pří-
běhu inscenovány v normalizačních kulisách jako vnitř-
ní souboj mezi přitakáním vládnoucí lži a svědomím 
toužícím po životě v pravdě.
Abychom inscenaci náležitě porozuměli, pokusme 
se nejprve o stručnou sémiotickou interpretaci. Podně-
tem inscenace byla očividně potřeba vyjádřit se k naší 
normalizační minulosti. Ta je vnímána především v po-
době jednoduchých emblémů, zástupných symbolů: 
popmusic – Hana Zagorová, televizní kultura – Krakonoš, 
komunistická moc – Poučení z krizového vývoje, odpor 
proti moci – Václav Havel, ideologičnost každodennosti 
– Havlův zelinář. 
Dramatické ztvárnění Havlova eseje však svědčí o jeho 
zásadním nepochopení: když je zelinář dotázán, co je 
na transparentu napsáno, nedokáže si vzpomenout. Jde 
samozřejmě o záměrnou divadelní nadsázku, ta ovšem 
nefunguje v intencích Havlova sdělení. Havel píše, že hes-
lo funguje jako znak; charakter tohoto znaku však nebyl 
v inscenaci správně interpretován. Skutečný zelinář dob-
ře věděl, co je na transparentu napsáno, jenže slova ne-
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refl exevnímal jako sdělení, neviděl za nimi význam. Pragmatika 
znaku (to, oč znak usiluje ve vztahu k účastníku komu-
nikace) převážila nad jeho sémantikou (to, co sděluje). 
Zelinářovo vnímání tohoto hesla se podobá našemu vní-
mání reklamních sloganů. Každý den radost máš, když 

na jogurt čas si uděláš! Image je na nic, poslouchej žízeň! 

Proletáři všech zemí, spojte se! V socialistickém režimu 
ostatně budovatelské slogany zaplňovaly stejná veřejná 
místa, která jsou dnes obsazena reklamami. Neuvažuje-
me o obsahu těchto sdělení, reagujeme pouze na jejich 
pragmatické záměry: Angažuj se! Buď loajální! v případě 
zelináře nebo Kupuj! v případě reklamy. 
Toto nepochopení odráží postoj k historii v celé insce-
naci. Emblémy normalizace jsou v podstatě řazeny vedle 
sebe, aniž by vstupovaly do vzájemných vztahů. Vnímá-
ní minulosti skrze emblematická zobrazení je totiž samo 
o sobě redukcí historie ve stereotypní klišé. Ne že by ne-
bylo možné s ním v divadle pracovat, musí však být jako 
takové refl ektováno, jinak jeho citaci v díle vnímá divák 
jako pokračování klišé. V hamletovi inscenátoři s emble-
matickými texty normalizace nevstoupili do dialogu, nepo-
drobili je procesu čtení. Tím se paradoxně ocitají ve stejné 
situaci jako Havlův zelinář. Výsledný obraz historie v in-
scenaci se tak podobá šachovnici, skládající se z černých 
a bílých polí tvořených normalizačními emblémy. 
Tomuto výslednému vyznění se snad inscenace mohla 
vyhnout (a zároveň dosáhnout větší organičnosti a kom-
paktnosti), pokud by nebyla rozdělena na dvě části a kdy-
by se podařilo citování emblémů zakomponovat do pří-
běhu Hamleta. Takto první část vyznívá jako moralizující 
předmluva, která nám říká, jak máme následující příběh 
vnímat, jde v podstatě o explikaci anotace inscenace, 
která zní: „Hra o dobách, kdy naše zahrada byla plná 

plevele a nevzkvétala. O všudypřítomném předstírání 

a o tom, že všichni hrajeme divadlo. Pro všechny, kdo 

mají občas pocit, že to stojí za…“ Didaktizující snaha 
ukázat, jak to tehdy všechno bylo, z představení příliš 
trčí. Máte pocit, že to stojí za hovno? Podívejte se, jak to 
vypadalo před dvaceti lety, tehdy to teprve stálo za hov-

no! Shakespearův příběh tak byl použit v podstatě in-
strumentálně, jako prostředek k zobrazení normalizač-
ního marastu. Mezi řádky se tu rýsuje jakási alegorická 
interpretace Hamleta: populární kultura (symbolizovaná 
Gertrudou Hanou Zagorovou) jako kurtizána normalizač-
ního režimu (v podobě Claudia Gustava Husáka), proti 
nimž se bouří občan usilující o život v pravdě (Hamlet 
Václav Havel). Tento potenciál si však autoři neuvědomili: 
Claudia hraje jiný herec než funkcionáře - potenciálního 
Husáka z úvodní scény. Takové čtení by instrumentální 
zacházení s příběhem Hamleta ospravedlňovalo a záro-
veň by mě jako diváka velice bavilo, protože vlastním té-
matem inscenace by učinilo nikoliv minulost samotnou, 
ale její dnešní vnímání. 
O podobnou refl exi normalizační minulosti jako hamlet 
se pokusilo ostravské Divadlo Petra Bezruče v drama-
tizaci Orwellova románu 1984 s podtitulem Šokující 

sci-fi  utopie, či temné obrazy z české minulosti? Tato 
inscenace však na rozdíl od hamleta do dialogu s minu-
lostí skutečně vstupuje, nemluví o ní, ale s ní a skrze ni 
k současnosti a o současnosti. Je zasazena do normali-
začních reálií: tělocvična, závodní jídelny, česká hospoda, 
čepice zmijovky, konferenciér s dikcí Felixe Holzmanna. 
Do hry vstupují i současné motivy: promítání předtočené 
pouliční ankety, fotografování mobilem ve scéně mučení, 
četba zprávy Amnesty International o současné situaci 
lidských práv ve světě a o waterboardingu, sofi stikované 
metodě mučení užívané v amerických věznicích. V insce-
naci se prolínají čtyři významové roviny: fi kční svět roku 
1984 zobrazený v románu, realita stalinského Ruska, 
česká normalizace a globální situace současného světa. 
Protože se zde podařilo nalézt silný a funkční divadelní 
jazyk, jsou všechny tyto čtyři roviny přítomny v pod-
statě v každé scéně, vzájemně se v sobě zrcadlí, nově 
se nasvěcují a vyvolávají otázky. Všimněme si, že otázka 
se objevuje už v samotném podtitulu hry, a porovnejme 
ji s výše zmíněnou anotací k hamletovi. Jeho režisér 
Michal Hába v diskuzi řekl: „Dneska už to všichni tak 

nějak vědí, jak to bylo…“ Domnívám se ale, že pokud 
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refl exe ve společnosti začne dominovat pocit, že „všichni už tak 
nějak vědí,“ úkolem divadla (a umění obecně) není tento 
pocit posilovat, ale narušovat jej a zpochybňovat. Rozdí-
ly můžeme shrnout takto: zatímco hamlet chce historii 
ukázat, inscenace 1984 se ji snaží pochopit. 
Pozoruhodné je, že ač autoři hamleta podle svého tvrze-
ní ostravskou inscenaci neviděli, vykazují obě inscenace 
překvapující podobnosti, jako je výrazné využití hudby, 
pohrávání si s žánrem televizní estrády nebo předčítání 
dokumentů s politickou tematikou. To svědčí o určité 
obecnější tendenci v současném divadle, o potřebě 
refl ektovat minulost i současnost za využití popkul-
turních prostředků. Podobnost obou inscenací též na-
povídá, že dramaturgicko-režijní dvojice Hába–Spišák je 
obdařena výjimečnou divadelní intuicí, která vede k od-
vážným pokusům o generační výpovědi - k tomuto do-
jmu přispívá i předchozí společný projekt Ubu antikrist. 
Tento potenciál se však zatím nedaří plně využít, protože 
se mu nedostává důsledné a uvědomělé dramaturgické 
práce ani zvládnutého režijního řemesla. Pokud se však 
podaří zmíněný rozpor smířit, můžeme od autorů hodně 
očekávat. 
Chtěl bych se zmínit ještě o momentálně stoupající po-
třebě vyrovnávat se s vlastní nedávnou historií. V diskuzi 
též zazněla ústy jedné z divaček věta: „Ona ta minulost 

si sama říká o černobílost…“ Nikoliv, o černobílost si ne-
říká minulost, ale současnost. V loňském roce vydal Člo-

věk v tísni knihu Mýty o socialistických časech, která je 
určena školám jako učební pomůcka. Ambicí publikace 
je představit každodennost života v normalizaci, jak ji 
zažíval takzvaný průměrný občan. Každodennost je však 
předem zasazena do rámce tvořeného opozicí tyranský 
režim – bezbranný občan, který předpokládá, že jedinou 
ambicí socialistického režimu je tyranizovat své občany. 
V tomto rámci je jakákoliv ofi ciální aktivita vnímána 
jako negativní. Takto se i hnědá omáčka ze školní jídel-
ny může jevit jako „další druh „teroru“, který dopadal 

na socialistické děti.“ Napadlo mě zeptat se svých ro-
dičů, kteří žili v normalizačním režimu jako „průměrní 

občané“ (nebyli disidenti, komunisté, intelektuálové ani 
máničky), jakým způsobem tehdejší režim omezoval je-
jich životy. Touto otázkou jsem je dosti překvapil a ani 
po delším přemýšlení nebyli s to uvést jediný takový 
příklad. A to ne proto, že by odmítali sáhnout si do svě-
domí, ale prostě proto, že žádná výraznější omezení ne-
pociťovali, vnímali tehdejší dobu jako danost. Minulost 
tedy není černobílá, ale mnohoznačná jako sám život. 
Černobílá může být pouze historie, minulost nikoliv. 
Komunistický režim se nepochybně i v 70. a 80. le-
tech dopouštěl velkých sviňáren, přesto ho nemůžeme 
vnímat jako ztělesnění absolutního zla. Černobílý obraz 
normalizace vzniká navíc do značné míry aplikací soudo-
bých měřítek, současnost vytváří představu normálnosti 
či průměrnosti, kterou poměřuje historii. Pokud bychom 
šli po stopě této referenční normálnosti, zjistili bychom, 
že ji tvoří mimo jiné míra konzumního komfortu, tedy 
právě to, co je minulosti vyčítáno v sousloví „gulášový 
socialismus“. 
Potřeba vyrovnávat se s minulostí ve společnosti nepo-
chybně roste, a to v přímé úměře ke vzrůstající nejisto-
tě. Naše společnost si přestává být jista svou identitou, 
a logicky se tak ohlíží do minulosti. Identita společen-
ství se však ve vztahu k minulosti může utvářet dvojím 
způsobem. Jedním z nich je její negace, argumentace, 
v níž špatné minulé je stavěno do protikladu k dob-
rému dnešnímu. Tento přístup bohužel momentálně 
převažuje, o čemž svědčí kromě zmíněné publikace na-
příklad strašení návratem před listopad, které se vedle 
řecké hrozby stalo hlavní předvolební metlou proti levici, 
nebo opětovné pokusy postavit komunistickou stranu 
mimo zákon. Druhou možností je vstoupit s minulostí 
do dialogu, přistupovat k ní s otázkami a bez předem 
připravených interpretací. Řečeno slovy fi losofi e Martina 
Bubera, chce-li současnost nalézt svou identitu, musí 
k minulosti zaujmout postoj Já–ty nikoliv Já–ono, tázat 
se a dívat, nikoliv zobrazovat a pojmenovávat. Divadlo 
má schopnost tento dialog zprostředkovat. V inscenaci 
1984 se to podařilo, v hamletovi nikoliv. 
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refl exe

Otakar Vávra 
versus 

nadčasová 
relativnost 

viny
Vít Pokorný

Filmový režisér Otakar Vávra oslavil 28. února tohoto 
roku svoje sté narozeniny. Kontroverzní postava naší kul-
tury se v souvislosti se svým životním jubileem na krát-
ký čas znovu dostala do centra pozornosti tzv. „kritické 
veřejnosti“. 
Negativní hlasy směřované na Otakara Vávru mají stále 
stejný motiv. Tvůrce díky svému dlouhému životu prošel 
několika politickými režimy (prvorepublikový, protekto-
rátní, komunistický) a vždy se v nich dokázal prosadit, 
byť na úkor morální zodpovědnosti. Ta mu prý měla ve-
let otočit se zády vůči zjevnému zlu, jež představoval 
ukrutný nacista či komunista. Vávra však na politický 
stav nehleděl, točil a chodil na večírky, ať už jejich pořa-
datelem byl grupenführer či stranický tajemník. 
Kromě kladení morálních otázek došlo v souvislosti 
s Vávrovými narozeninami i k zpochybnění nadčasové 
hodnoty samotného režisérova díla. Ta je však při po-
drobnějším zkoumání jeho počinů více než zřetelná. 
Jako jeden z mála se v Československu 30. let pokoušel 
o fi lmovou avantgardní tvorbu (snímky Listopad nebo 
dokument Žijeme v Praze). Dokázal na úrovni uchopit 
realistické možnosti kinematografi cké řeči (Panenství, 
Šťastnou cestu, Němá barikáda, Kladivo na čarodějni-

ce).  V 60. letech oživil své avantgardní kořeny a propo-
jil je s obrazovým poetismem typickým pro „českoslo-
venskou novou vlnu“ (Romance pro křídlovku a zejména 

Zlatá reneta). Uměl však i na evropské úrovni pracovat 
s komerčními žánry (Dívka v modrém, Cech panen 

kutnohorských aj.). Prvoplánově vysmívaná tzv. husitská 
trilogie (Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem) má jistě své 
„ideologické potíže“, ale ve srovnání s hollywoodskými 
velkofi lmy té doby (kupříkladu proslulou Kleopatrou) 
se tento počin určitě nemusí krčit v kinematografi c-
kém koutku. Možná poněkud rozvleklý výčet Vávrových 
fi lmařských úspěchů bylo nutné uvést proto, aby si pří-
padný kritický čtenář uvědomil, že v dějinách našeho 
umění je jen málo postav, které by ve svém díle dokázaly 
propojit tolik estetických tendencí a proudů. Negativní 
pohled na Vávrovo dílo je však zřejmě pořád součástí 
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refl exe absurdní agitky, která je proti tomuto tvůrci vedena 
v obžalobě z onoho „morálního pochybení“ v časech 
politického útlaku.
Otakar Vávra zcela jistě byl veliký egoista, který výčitka-
mi svědomí rozhodně netrpěl. V žádném případě z něj 
nechci dělat beránčí oběť kritického davu. S Vávrou 
se nám však ukazuje obecný problém novodobého kád-
rování lidských charakterů, jenž plave na vlnách módní-
ho antikomunismu. Ten operuje s černobílým vnímáním 
totalitní minulosti, která určitě byla špatná a připravila 
o život mnoho lidí. Avšak každá historická epocha je 
utkána z individuálních osudů a povah. Vášniví anti-
komunisté (jmenujme například Petra Cibulku, Pavla 
Žáčka nebo divadelní recenzentku Lidových novin Janu 
Machalickou) v zglajchšaltování období let 1948-1989 
činí s historií vlastně to samé, co pravověrní komunisté, 
kteří nevěří na diferenciaci myšlení uvnitř jednotlivých 
dějinných období. V odsudku čehokoliv komunistického 
a oslavě jakékoliv vzpoury proti komunistickému, jakoby 
antikomunismus znal přesné hranice mezi pojmy kola-
borace, ustrašeného přežívání a odporu proti totalitě. 
Jsem přesvědčen, že takovéto jednoznačné přeryvy není 
možné stanovit. Kontroverzní fi gura boje proti komunis-
mu Josef Mašín v internetovém rozhovoru s Martinem 
Vadasem říká: „Dvě generace byly vystaveny komunistic-
ké propagandě a interpretaci jak dřívější, tak i soudobé 
historie. Mnoho lidí ze starší generace má špatné svědo-
mí. Ti mladší by se museli stydět za své rodiče, proto je 
lepší o minulosti nemluvit, nebo když mluvit, tedy tak, 
aby historie ty starší a i ty mladší neobvinila z kolabora-
ce s komunisty. Velice populárním řešením se dnes zdá 
být hledání úkrytu za pacifi stickými, nebo humanistic-
kými teoriemi.“1 Lpění na černobílém vidění světa Maší-
na v mládí dovedlo až k vraždě příslušníka SNB, pouze 
na základě toho, že patřil k ozbrojené složce totalitního 

systému. Vidíme pak nějaký rozdíl mezi Josefem a Ctira-
dem Mašínem a fanatickými bolševiky, kteří (materiálně 
i fyzicky) likvidovali občany jen skrze jejich příslušnos-
ti k nějaké společenské skupině či funkci a neohlíželi 
se na individuální postoje a mravní profi l těchto lidí?  
Přesto se pro některé antikomunisty bratři Mašínové sta-
li symbolem statečného odporu a nepříznivé přijímání 
jejich činů v české společnosti symptomem nezdravého 
přežívání bolševismu v naší zemi. Jaké však mají Mašíno-
vé a jim podobní právo říkat, že bychom se měli stydět 
za své rodiče? Jejich dělení lidí na morálně kvalitní a mo-
rálně závadné je stejně hanebné jako poprava Milady 
Horákové. Určité procento vlastníků stranické knížky ne-
zpochybnitelně pomáhalo lidem v nouzových životních 
situacích a své pozice nikdy negativně nezneužilo. Zcela 
určitě velké množství těch „pasivně mlčících“ muselo 
dnes a denně vést vnitřní boje se svým svědomím. A roz-
hodně někteří z těch „odporujících“ byli (a stále jsou) 
lidé podlí, zlí a druhým ubližující. Výmluvný je v tomto 
ohledu například vztah „chartisty“ Pavla Kohouta k dceři 
Tereze Boučkové. Kohout se především staral o osobní 
prestiž a na mnohdy nelehký osud vlastního dítěte, který 
z velké části způsobil i on sám, hleděl s cynickým chla-
dem. Jakákoliv osobní statečnost spojená s podpisem 
zakázaného dokumentu je v tomto světle negována mo-
rální ošklivostí páchanou na lidech nejbližších. 
Jana Machalická ve svém zamyšlení Je stoletý Otakar 

Vávra národní hrdina? píše: „Je pravda, že natočil pár 
dobrých fi lmů a vyučil české fi lmaře. Jenže ti, kteří ne-
měli rudou knížku a nebyli ochotni se s komunistickým 
režimem paktovat, by možná natočili ještě lepší fi lmy 
a vychovali větší talenty. Šanci ale nedostali.“2 Slovo 
„možná“ je ve výše citované větě zásadní. Českosloven-
ská kultura prožívala v určitém úseku totalitního období 
svou zlatou éru (fi lm, divadlo i literatura z Českoslo-

1 Vadas, Martin: ROZHOVOR S JOSEFEM MAŠÍNEM, www.bojovnici.cz, vystaveno 23.3. 2011, dostupné z: http://www.

bojovnici.cz/?page=clanek&idc=46.

2 Machalická, Jana: JE STOLETÝ OTAKAR VÁVRA NÁRODNÍ HRDINA?, www.lidovky.cz, vystaveno 1.3. 2011, dostupné 

z: http://www.lidovky.cz/machalicka-je-stolety-otakar-vavra-narodni-hrdina-f79-/ln_nazory.asp?c=A110301_150326_

ln_nazory_ogo.
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refl exevenska v 60. letech pronikaly do celého světa). Přesto 
se mohlo jít ještě dál, ještě výš, jen kdyby zde byly demo-
kratické podmínky, jak je přesvědčena Machalická. Nyní 
tyto podmínky máme. Už není potřeba vlastnit rudou 
knížku, aby člověk mohl tvořit podle svého nejvlastnější-
ho přesvědčení. Jenže kde jsou ty gigantické výtvory lid-
ského ducha, které zaručuje demokratický společenský 
systém, přičemž v dnešním módním uchopování politiky 
je s demokracií spojováno pouze to, co není tzv. levi-
cové? Domnívám se, že současná kultura je v poměrně 
špatném stavu, ale nekladu to za vinu zlověstné pravici, 
jako ta v levici vidí nebezpečí pro svobodu projevu.  Jed-
noduše chybí výrazné talenty, jen jednou za čas některý 
skutečně zazáří.  Průměrní a podprůměrní tvůrci měli 
v každé době podivuhodnou schopnost prosadit rozto-
divné výplody svého ducha, zde antagonismus totality 
a demokracie nemá opodstatnění. 
Přesto je u nás tato dualita stále důležitá a leckterý no-
vinář na ní staví osobní popularitu mezi čtenáři (řada 
redaktorů časopisu Refl ex, Martin Komárek v MF Dnes 
atd.). V potměšilém sloupkařském smíchu na adresu Vá-
vry nebo třeba herečky Jiřiny Švorcové je pro mě ukryta 
buď absolutní neochota těchto žurnalistických klaunů 
uvažovat, nebo snaha zakrýt své vlastní „morální pochy-
bení“ v totalitní minulosti. Vávra a současní pravicoví 
věrozvěsti jsou pro mě na stejné „morální“ úrovni. Hřejí 
se v přízni těch, co zrovna vládnou, neboť jak už bylo 
napsáno, antikomunismus je zrovna v módě. Uvidíme, 
co bude za deset let. 
Při vnímání své současnosti se pak ptám, jaký je rozdíl 
mezi tupostí komunismu a neokapitalismu či mezi těmi, 
kteří v těchto režimech bezohledně šlapou po zádech 
druhých a zaštitují se přitom buď komunistickými, nebo 
kapitalistickými vznešenými frázemi? Pádný argument je 
nasnadě -  dnes přeci nejde o život. To je však tvrzení 
velice relativní. Marxovu pěst dělnické třídy vystřídala 
Smithova neviditelná ruka trhu se svou sítí bank, účtů, 
povinných spoření a odvodů. Společnost je opět v zajetí 
dogmat a mechanismů moci, vzpoura proti nim velice 

snadno může člověka přivést na existenční dno, v nej-
horším případě ke smrti. Jaký je rozdíl mezi svazáky 
v modrých košilích, co jezdili kydat hnůj do ledasjakého 
JZD a mladými bankéři či zaměstnanci telekomunikač-
ních společností? 
Mladá generace se právem směje normalizačním žvás-
tům, které máme možnost vidět v různých retro pořa-
dech. Ale jako srandovní soudružka z „husákovské“ šedi 
působí na mě stejně humorně dnešní tzv. kapitalistická 
mládež, pro kterou je vrcholem života, když si koupí tech-
nologicky nejvytříbenější iPod nebo mobil s dotekovým 
displejem. Jednu tupost vystřídala druhá. V plamenném 
útoku na novou tvář staré dobré módnosti a společen-
ské servilnosti není mou touhou zakázat lidem kupovat 
iPody. Je mi však nepříjemné vidět naši dobu jako lepší, 
než byla doba komunistická, což se právě skrze tlak mé-
dií a různých politických stran děje. Nejsme o nic lepší, 
ale ani horší, což je třeba trochu dobrá zpráva. A přede-
vším, jsme od počátku dějin řadou různých povah, takže 
na můj jednolitý obraz přítomnosti, která je v mnohém 
podobná komunistické minulosti, může reagovat mnoho 
lidí, jež se svým přístupem k životu této charakteristice 
vzpěčují. To mě však v žádném případě nemůže mrzet, 
neboť se tak zároveň neguje i černobílost světa, servíro-
vaná antikomunismem.
Křivení tvůrčí páteře a kulturní prostituce je ošklivou 
tradicí, která prochází celými dějinami. V tomto ohledu 
není jubilant Vávra žádný originál. Bohužel nebo bohu-
dík? Odpověď nechám na každém z vás.
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interview

Divadelní 
kritik 

s posláním
Táňa Brederová

Pavlína Pacáková

Aleks Sierz je britský divadelní kritik, teoretik a vyso-
koškolský pedagog. Vystudoval politologii, moderní 
historii, archivnictví, žurnalistiku a uměleckou kritiku. 
Po ne příliš vzrušujících zaměstnáních v archivech za-
čal působit jako redaktor různých novin a časopisů. 
V současnosti píše na volné noze a je spoluredaktorem 
internetového portálu www.theatrevoice.com. Prosla-
vil se zejména jako autor publikací In-Yer-Face Theat-

re: British Drama Today, The Theatre of Martin Crimp 
a John Osborne´s Look Back in Anger. Středem jeho 
zájmu je poválečné britské drama. V tomto oboru je 
považován za nejvýznamnějšího odborníka současnos-
ti. Poslední Sierzovou publikací je Rewriting The Nati-

on: British Theatre Today. Více informací najdete také 
na stránkách www.inyerface-theatre.com a jeho blogu 
http://sierz.blogspot.com.

New writing je termín, s nímž se dnes ve Velké Británii 
asi setkáte téměř na každém rohu. Autorské psaní je ši-
roce podporované, a tak se organizují kurzy new writing 
pro dospělé i pro děti. John Penhall v rozhovoru pro Di-

vadelní Noviny mimo jiné popisuje, jak se prostřednic-
tvím takového kurzu organizovaného Royal Court Thea-

tre v Londýně stal profesionálním dramatikem1, stejně 
jako Sierz pak zdůrazňuje skutečnost, že noví dramatici 
mají velkou šanci dosáhnout uvedení své hry některým 
z velkých divadel. 
Sierz popisuje historii new writing od roku 1956 jako 
drama o pěti aktech: První období 1956 – 68 nazývá 
“good brave causes“. Jedním z jeho typických témat je 
třídní rozdělení, vzorovým příkladem takového dramatu 
je například Saved Edwarda Bonda. Druhé období 1969 
– 1979, “the old question of revolution“, je dle Sierze 
charakteristické otevíráním otázek narůstajícího radika-
lismu a sociální nespravedlnosti (např. Destiny Davida 
Edgara). Ve třetím období 1979 – 89, “fi nding futures“, 
se začínají prosazovat autorky, které také výrazně experi-
mentují s formou dramatu. Čtvrté období 1990 – 2000, 
“man behaving badly“, se projevuje krizí mužství jako 
reakcí na feminismus a otázkou zmatení genderu. Dále 
se objevuje téma národní identity. In-yer-face theatre pak 
Sierz ohraničuje začátkem a koncem kariéry Sarah Kane. 
V pátém období, “return of politics“, mizí velké, zásadní 
postoje, hry se odehrávají v domáckém prostředí, chudí 
lidé se stávají reprezentanty britské společnosti a také 
v Británii zaznamenávají úspěch černí a asijští autoři 
(Roy Williams, Tanika Gupta, Kwame Kwei-Armah aj.).
New writing je typické užíváním současného jazyka, za-
měřením na aktuální společenská témata a užitím ino-
vativních, nových forem. Hry jsou provokativní a jejich 
vznik a uvádění je podporováno státem, protože cílem 
autora není „prodat se“.  
Ve své dubnové výuce na katedře teorie a kritiky se Aleks 
Sierz zaměřil jak na velké a zavedené autory druhé polo-

1 Žantovská, Ester: Joe Penhall: Slova můžou cokoli. Můžou i zničit lidi., Divadelní Noviny 2/2010
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interviewviny dvacátého století, tak na nejmladší osobnosti a je-
jich díla. Ve dvou seminářích (4. a 5. dubna) nejdříve 
studenty seznámil s dobovým kontextem vybraných 
her a jejich návazností na soudobou společenskou situ-
aci ve Velké Británii, a poté pracoval s ukázkami textů 
Samuela Becketta (Waiting for Godot), Johna Osborna 
(Look Back in Anger), Harolda Pintera (The Birthday Par-

ty), Edwarda Bonda (Saved), Caryl Churchill (Top Girls) 
a Charlotte Keatley (My Mother Said I Never Should). 
Cílem seminářů bylo na základě rozborů vybraných si-
tuací najít motivace postav a hlavně pojmenovat nos-
ná témata jednotlivých textů. Díky práci s originálem 
měli studenti možnost zaměřit se i na jazyk textů a jeho 
charakteristiky (například vlivy irské angličtiny, střídání 
vysokého a nízkého stylu, použití citací či parodie atd.). 
Následující přednáška 6. dubna pak přinesla poslucha-
čům přehled o tématech ryze současného britského 
dramatu a jeho hlavních představitelích. Během tří dnů 
tak na DAMU vznikla jedinečná příležitost nahlédnout 
zblízka současné britské dramatiky a tendence dramatic-
ké i divadelní tvorby. A především porozumět některým 
problémům, které tyto mladé autory pálí a které je při-
vedly k jejich tvorbě. A ještě je třeba dodat, že Aleks Si-
erz působí spíše jako odrostlý pankáč než jako pedagog, 
a tomu odpovídá i zanícení, s nímž vypráví studentům 
příběhy o new writing, nebo reaguje na otázky o své kri-
tické a teoretické práci.

Současné divadlo je charakteristické mnohostí proudů, 
ale vaše teoretická a kritická práce se zaměřuje zvláště 
na in-yer-face theatre, které je dílčím fenoménem. Není 
ale úlohou umělecké kritiky refl ektovat komplexnost 
soudobé kultury?

To je zajímavá otázka. Pokusím se odpovědět přes svůj ži-
votopis. Když jsem byl ve vašem věku, divadlo mě vůbec 

nezajímalo. Zajímal mě sex, drogy a rock’n’roll. Studoval 
jsem historii, moderní dějiny a politologii. A deset let 
po studiích jsem nedělal vůbec nic. Vyučil jsem se jako 
archivář, ale to je opravdu nudné povolání, v archivu by 
člověk mohl na samotu umřít. Měl jsem štěstí, protože 
můj kamarád měl časopis CND – Campaign for Nuclear 

Disarmament. Požádal mě, abych se k němu přidal jako 
novinář. Takhle jsem začal. A tentýž člověk se později 
přesunul do časopisu Tribune, kde se stal šéfredaktorem 
kulturní rubriky. Mou vášní byly fi lmy, a tak jsem myslel, 
že bych mohl psát fi lmové kritiky. Ale to už někdo dě-
lal, a proto jsem začal psát ty divadelní. O divadle jsem 
nevěděl nic, o novinařině jen něco málo a vlastně jsem 
se vše o divadle i kritice naučil při psaní. Pak jsem se vrá-
til ke studiu a získal magistra v oboru umělecká kritika 
na City University v Londýně. 
V devadesátých letech jsem si postupně začal uvědo-
movat, že se v součastném britském dramatu děje něco 
nového. Protože jsem za sebou na rozdíl od ostatních 
kritiků neměl dvacet let psaní, byl jsem ještě dostateč-
ně živý, abych na tu vzrušující změnu zareagoval. Hry 
jako The Pitchfork Disney Philipa Ridleyho nebo třeba 
Penetrator Anthonyho Neilsona ve mně vyvolaly docela 
nové pocity. Blasted (v českém překladu Zpustošení) Sa-
rah Kaneové jsem obhajoval, ale nemohl bych upřímně 
tvrdit, že jsem v ní rozpoznal génia. Pro mě to bylo 
levné představení s jednoduchou výpravou2. Šlo mi ale 
na nervy, jakým tónem ostatní kritici odsuzovali její práci 
– taková ta snadná povýšenost.
Miluji rozruch a vzrušení. A vlastně právě to mě na veš-
keré nové tvorbě přitahovalo. Tak jsem se stal divadelním 
kritikem s posláním. Chtěl jsem obhájit určitý způsob 
psaní. Chtěl jsem odhalit, co je in-yer-face theatre, a na-
konec o tom napsat knihu. Mým cílem bylo také obhájit 
před britským divadlem new writing jako nejživotnější 
součást divadelní scény. 

2 Blasted, režie James Macdonald, Royal Court Theatre Upstairs, 1995
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interview Měl by být divadelní kritik odborníkem na všechno? No, 
jsou tu klady i zápory. Samozřejmě by bylo lepší být re-
nesančním člověkem. Můžete mluvit o Shakespearovi, 
Jeanovi Genetovi, raných hrách Václava Havla. Ale tohle 
já nechci. Ne proto, že bych nemohl, ale chtěl jsem být 
odborníkem na něco úzce vymezeného, jinými slovy 
na new writing. A to bylo to, co mě vzrušovalo.

Myslíte si, že existují nějaké předpoklady, které by měli 
mít studenti umělecké kritiky? Je vůbec možné něco ta-
kového studovat? Ve vašem případě šlo spíše o citovou 
záležitost, tak trochu osud…

Nikdy bych neobhajoval neznalost. Je lepší mít vzdělání 
a vědět, o čem mluvíte. Ale v Británii a celé anglo-a-
merické tradici žurnalistiky může být výhodnější nemít 
odbornou průpravu. Například nikdy nemáte pocit, 
že mluvíte jen k úzkému okruhu lidí okolo divadla. Mu-
síte divadlo vysvětlit někomu, jako je moje matka, která 
o něm nic neví, běžným čtenářům novin. 
Při studiu umělecké kritiky jsem byl nejstarší v ročníku, 
protože jsem divadlo objevil později. Nejsem zrovna kova-
ný ve fi losofi i, ale mám docela rád její poetickou stránku. 
Klidně si přečtu kapitolu z Michela Foucaulta nebo Jeana 
Baudrillarda, protože v tom je jistá poesie, ale nemyslím 
si, že fi losofi e dokáže vysvětlit všechno. Nemám rád velké 
systémy, dávám přednost Nietzschemu, který je naopak 
zpochybňuje. Ovšem tohle je hluboká ironie, protože jsem 
napsal knihu In-yer-face Theatre1, která vypráví příběh jis-
tého proudu v divadle, a tím systém sama vytváří.

Jste známým divadelním kritikem. Kdo si myslíte, 
že jsou vaši čtenáři?

Myslím, že to se časem mění. Na univerzitě jsem stu-
doval historii, zvláště anglickou revoluci sedmnáctého 

století, a zaujal mne tehdejší styl disputací. Když jsem 
poprvé začal skutečně psát články, chtěl jsem, aby byly 
právě takové – dost provokativní. Proto jsem se zaměřil 
na akademiky a studenty. Když ale přišlo na psaní knihy 
o in-yer-face theatre, mí vydavatelé mi řekli, abych na-
psal něco, co by si koupil i někdo jiný než jen studenti 
divadla a odborníci. A vlastně některým mým přátelům, 
kteří vůbec do divadla nechodí, se líbila – neřekl bych, 
že přečetli celou knihu, ale některé části určitě, protože 
je zábavná a srozumitelná.
Pro tohle široké publikum jsem chtěl psát. Je jasné, 
že in-yer-face theatre je bestseller, ale psát bestsellery 
o divadle vskutku není žádné terno. A samozřejmě aka-
demici tu knihu úplně nenáviděli, protože dostatečně 
nesplňovala kritéria odbornosti. Ale jejich studentům 
se líbila. A lidé mi říkají, že to je kniha, která se prodává. 
To mi stačí. Nezáleží na tom, jestli se mnou souhlasí, 
nebo ne. Když si ji koupí a přečtou, tak jsem spokojený.

Svou knihu o in-yer-face theatre jste vydal v roce 
2001. V té době šlo ještě o velmi aktuální a dynamicky 
se rozvíjející fenomén. Myslíte si, že je vůbec možné te-
oreticky refl ektovat něco, co stále trvá?

My na to máme půvabnou anglickou frázi “It’s very chal-
lenging“. Při psaní té knihy jsem udělal spoustu chyb, ale 
jak jsem již řekl, miluji senzaci. A vlastně nejsem zrovna 
hloubavý, jsem velmi instinktivní: Udělal jsem spoustu 
hloupostí, a do té knihy jsem zahrnul některé autory, kteří 
tam být neměli, a naopak vyřadil ty, kteří tam být měli. No 
a co? Byl to první náčrt a já si užil ten adrenalin.
Máte pravdu, že je těžké přemýšlet o soudobých ději-
nách, a jsem v tom vlastně hodně pomalý. Dlouho mi 
trvalo, než jsem zformuloval o in-yer-face theatre jis-
té myšlenky, a některé z nich stejně nedávaly smysl. 
V úvodu knihy jsem zmínil rozdíl mezi „hot“ a „cool“, 

3 Sierz, Aleks: In-Yer-Face Theatre: British Drama Today, Londýn: Faber&Faber, 2001
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interviewcož je čirá pitomost, a jedna nebo dvě recenze knihy 
na to poukázaly. A já to s klidem připouštím.

Myslíte si, že vaše teoretické a kritické texty nějak tento 
trend ovlivnily?

Divadelníci – zvláště pak dramatici – obvykle říkají, 
že jsou jedinečné osobnosti, a ne součást nějaké skupi-
ny. To je samozřejmě pravda, hry Sarah Kaneové a Marka 
Ravenhilla jsou velmi odlišné. Na druhé straně pojmeno-
vávat trendy je moje práce. A jestli to někoho ovlivňuje? 
Myslím, že určitě v reakcích. Nejhorší dramatici byli ti, 
kteří řekli, že chtějí psát in-yer-face theatre a potom 
se o to snažili. A vlastně když ta kniha vyšla, to první 
vzplanutí, prvních pět let tohoto fenoménu, už bylo 
pryč. Hodně lidí in-yer-face theatre ovlivnilo v zápor-
ném smyslu a oni svou tvorbou vytvářeli opozici. Což je 
skvělé, a také normální, ne?

Jste redaktorem portálu www.theatrevoice.com. Co je 
jeho hlavním smyslem?

Dominic Cavendish, který v roce 2003 theatrevoice za-
ložil a přizval mě ke spolupráci, je také divadelním kriti-
kem v The Daily Telegraph. Všiml si, že prostor pro umě-
ní v novinách se neustále zmenšuje a zmenšuje. A jeden 
velký přínos, kterého jsme si postupně – my všichni, kdo 
pracujeme v žurnalistice – začali být vědomi u inter-
netu, je, že otázku prostoru řeší, a kromě toho nabízí 
celou škálu možností, jako třeba článek rozšířit nebo ho 
doplnit externími linky. Cílem našeho webu bylo otevřít 
a prohloubit diskusi o divadle.
Takže namísto recenzí byly na stránkách od začátku dis-
kuse. Ty nejlepší vznikají, když spolu lidé o nějaké hře 
nesouhlasí. To se potom rozvinulo v určitý časopisový 
formát, kde několik kritiků recenzuje hry. A ten jsme pak 

ještě rozšířili o interview, která mohou mít i půl hodi-
ny. Musíte být Tom Stoppard, abyste získali půlhodinový 
prostor ve veřejném rádiu! Když jsem tam začal, šlo o to 
vytvořit archiv, a dnes – ať už je to dobře nebo špatně 
– jsou všechny tyhle nahrávky využity ve V&A Museum4 
– v jejich archivu inscenací. Takže oni tyto stránky spon-
zorují. Nebudu vám říkat, kolik je to peněz, protože je to 
trapně směšná částka…

Vaše recenze dávají čtenáři velmi detailní obrázek o dě-
jové linii a jejím převedení na jeviště. Proč je podle vás 
tato popisnost důležitá?

Opět se vracíme k představě divadelní kritiky v anglo-
americké kultuře, kde jde o součást žurnalistiky. Jedna 
z věcí, kterou říkám svým studentům, je, že jsou re-
portéři. Zrovna takoví jako reportér, který přináší fakta 
o nějaké vraždě. Divadelní kritik také informuje o tom, 
co se děje. Proto je podle mě velmi důležité být kon-
krétní a přesný, a spíše věcný než abstraktní, fi losofi c-
ký či akademický. Takže věřím, že se musíte držet při 
zemi a užívat velmi jednoduchý slovník. Měli byste lidem 
říct, o čem ta hra je, jak to na jevišti vypadalo, a ideál-
ně i něco o tom, jaký smysl hra dává; a hlavně mluvit 
o tom jazykem, který je k ní adekvátní. S trochou štěstí 
a hlavně šálkem dobré kávy stihnete ještě zapřemýšlet 
o metafoře, kterou by se autorův styl dal popsat.
A jako součást sebekritiky ještě dodám, proč se moje po-
slední kniha Rewriting the Nation5 tak těžko čte. Použil 
jsem v ní totiž množství materiálu ze svých recenzí, a je 
to celé trochu hektické a namyšlené. Ta kniha vlastně 
působí stejně, jako když jste na večírku, kde všichni pijí 
tequilu a velmi rychle se dostanou do ráže, takže za-
čnou mluvit strašně rychle. Možná si ještě dáte nějaký 
kokain, a všechno je zrychlené. Ale pokud jste střízliví 
a jen se na to díváte, musí vás to hrozně mást. Myslím, 

4 Victoria and Albert Musem, url: <http://www.vam.ac.uk/>
5 Sierz, Aleks: Rewriting the Nation: British Theatre Today Londýn: Methuen Drama, 2011
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interview že je to typický anglo-americký styl, kde není hluboká 
analýza ani fi losofi e. To přenechám vám.

Co má tedy kritik čtenáři říct?

Asi pět věcí. Zaprvé to, co si opravdu myslí. To není 
tak jednoduché, protože nejdřív se to v sobě musíte 
naučit rozpoznat. Lidi jsou vcelku přirozeně kolektivní 
a konformní. Dobrý kritik by měl být individualita, jenže 
poznat, co si člověk opravdu myslí, je někdy problém: 
Nesnáším tuhle hru, protože jsem se právě pohádal 
s milenkou? Nesnáším tuhle hru, protože mám hlad, 
nebo protože jsem vždycky nesnášel tohohle autora? 
Za druhé byste měli říct, jestli má cenu na inscenaci 
chodit. V Londýně může lístek stát 30, někdy 40 liber, 
takže musíte lidem říct, jestli to za to stojí. Za třetí byste 
měli nějak zaznamenat vlastní zážitek z představení, což 
je obzvlášť důležité, pokud jde o něco netradičního, jako 
třeba site specifi c. Musíte najít slovník, kterým dokáže-
te popsat, jaké to bylo. Za čtvrté, musíte čtenáře bavit, 
protože to je také součást žurnalistiky. Jedno pravidlo: 
Nebuďte nudní. A za páté, musíte zhodnotit dílo a zařa-
dit ho do kontextu současného divadla. Nesmíte ale psát 
pro budoucnost – vaši čtenáři jsou v současnosti. 

Protože se také zabýváme teorií, máme jednu otázku 
na terminologii. U nás – v Čechách a na Slovensku – 
se nejvíce používá termín cool drama, a označení toho-
to proudu se vůbec v různých zemích hodně odlišuje. 
Vnímáte rozdíly mezi těmito termíny?

Rozhodně! Úplně od začátku jsem nenáviděl označení 
cool theatre anebo cool drama, nesnášel jsem new bruta-

lism, neojacobeanism, také nenávidím theatre of urban 

ennui nebo blood and sperm. Problém většiny těchto 
nálepek je v tom, že mluví o obsahu. Ale například Sarah 

Kaneová mluví stejně tak o lásce, jako o násilí. Takže je 
to new brutalism? Vůbec ne. Tihle dramatici jako jednot-
livci možná byli cool, ale jejich hry jsou přesný opak. Vy-
tvářejí na scéně horko – emocionální horko, dramatické 
horko, napínavé horko, zážitek z něčeho hodně silného. 
Takže cool je pro mě hrozně matoucí (i když připouštím, 
že jsem jednou napsal článek o divadle a Cool Británii!)6. 
Důvod, proč jsem vždy obhajoval pojem in-yer-face the-

atre, není ten, že jsem ho vymyslel. To není pravda, ten 
termín se už předtím objevil v mnoha recenzích; jenom 
jsem převzal něco, co bylo již zavedeno. Proč? Protože 
jsem si myslel, že vyjadřuje vztah mezi jevištěm a hlediš-
těm. Ten vztah je důležitý, ne obsah.
Jedna z nejlepších věcí, co se mi kdy stala, se stala po-
měrně nedávno. Četl jsem slova písně Wannabe od Spi-
ce Girls, což je kultovní písnička roku 1996, a objevil 
jsem tam verš: “Em in the place who likes it in yer face.“  
Když jsem to uviděl, byl jsem v sedmém nebi, proto-
že ta fráze samozřejmě tolik vypovídá o duchu doby – 
Zeitgeist. Cool taky, ale ne tak zjevně. Když si vyberete 
nějaké označení, jde o politický akt. Myslím si, že nálep-
kou se má zdůrazňovat nikoliv kontinuita, ale změna. In-

yer-face theatre zdůrazňuje, co bylo na tomto dramatu 
nové. Kdybychom používali neojacobeanism, zdůrazňo-
vali bychom návaznost na minulost.

Tvrdíte, že in-yer-face theatre představovalo Zeitgeist 
devadesátých let. Podle chorvatské teoretičky Sanji 
Nikčevičové se však naopak soustředí pouze na problé-
my malé skupiny lidí.

Musí drama reprezentovat celou společnost? Nemys-
lím. Drama musí představovat to, co dramatika bytost-
ně pálí. Když se na ty hry z devadesátých let podíváte, 
první, čeho si všimnete, je rychlost myšlenek a rychlost 
interakce – v tomhle směru jsou živé. Podle mě se ten-

6 Sierz, Aleks: Cool Britannia? “In-Yer-Face” Writing in the British Theatre Today, New Theatre Quarterly 56, November 

1998: 324-33, Cambridge University Press, 1998
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interviewkrát skupina mladých lidí rozhlédla po světě, podívala 
se na ostatní hry a řekla si, že tohle je prostě způsob, 
jakým chtějí vyjádřit, co si myslí. Reprezentuje to celou 
společnost? Samozřejmě, že ne. Záleží mi na zbytku 
společnosti? Ne. Víte, já chci divadelní vzrušení. A samo-
zřejmě po tom okamžiku, který jsem popsal, mezi lety 
1995 a 1999, se objevilo mnoho různých dramatických 
forem, to je v pořádku a mně to vůbec nevadí. Klidně 
se půjdu podívat na opravdu pomalou hru, která si dává 
načas a je velice jemná – nebude mi vadit, ale můj šálek 
čaje to není.

A nejde tady o nedorozumění? Sanja Nikčevič mluví 
o charakteristických tématech a vy o postoji dramati-
ků.

Přesně tak. Sex, drogy a rock´n´roll tady byly, už když 
jsem byl malý, takže nejde o nic nového. Jde o způsob, 

jak to popíšete, jak to zdramatizujete… Myslím, že myš-
lenka tělesného mrzačení je specifi cká pro devadesátá 
léta. Takže Zeitgeist reprezentuje postoj dramatiků 
a způsob, jakým vizuálně a slovně znázornili, o čem 
mluví. Když si přečtete Masterpieces Sarah Danielsové 
a Blasted Sarah Kaneové, uvidíte ten rozdíl mezi dvěma 
různými dekádami. Způsob, jakým reprezentovaly stej-
nou realitu, a tedy úlohu ženy, úlohy oběti a tak – Cate 
Sarah Kaneové se podílí na svém obětování, ale Rowena 
Sarah Danielsové je jenom oběť. Oběť, která se brání, to 
připouštím, ale je to pořád jenom oběť.

glosa

Oceňovaný dokumentarista, zejmé-

na za sedmnáctiletý časosběrný 

dokument Nevítaní, Tomáš Škrdlant 

o sobě dává znovu vědět svým 

známým. Chystá totiž premiérové 

promítání dokumentárního fi lmu 

o rozpouštění bariér nazvaného 

po dlouhých debatách - Přibližo-

vání. Přesto, že je jeho dílo ceněno 

doma i v zahraničí, odbornými 

porotami i diváckým hlasováním, 

dostává pravidelně prostor jen 

v nočních hodinách na ČT2. Mimo 

festivalů se tedy k lidem nemá moc 

šancí dostat. Bojovat s vedením ČT 

o lepší vysílací čas je Sysifovský 

úkol. Tamtamy interakce se mohou 

virálně rozšířit do všech koutů. Stačí 

jen vypustit kolem sebe informaci, 

že Přibližování se premiérově zrodí 

v květnu.

TŠ
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reportáž

Smutný 
festival 
smíchu

Marko Milanovič                         

V Pardubicích se v březnu odehrál již XI. GRAND Fes-

tival smíchu. Repertoár sedmidenního festivalu nabídl 
divákům osmnáct přestavení provedených profesionál-
ními soubory z celé České republiky, z  nichž sedm 
inscenací se podrobilo ostrému oku odborné a student-
ské poroty stejně jako i diváků.  

Porota profesionálních divadelních kritiků, jejímiž členy 
byli Jan Kolář, Jana Paterová, Zdeněk Tichý a dramatur-
gyně České televize Monika Nevolová, sice měla ostré 
oko, ale bohužel ředitelem divadla poněkud zacpaná 
ústa. Šéf poroty, anebo jeden z jejích členů vyzvaný 
ředitelem divadla k hodnocení představení, směl říci 
souboru tváří v tvář pouze pozitivní připomínky. Toto 
podivné chápání smyslu divadelní kritiky se ale podle 
mě značně podepsalo na neujasnění hodnotících kritérií 
festivalu. Bizarní podmínka byla stanovená v manuálu 
pro porotce, kde stálo: „Po každém soutěžním předsta-
vení se setká porota s uměleckým souborem a zhodno-
tí představení tak, že jeden z členu poroty vyzdvihne 
klady inscenace a jednotlivých výkonů. Pozitivní hod-
nocení bude úsměvné a povzbuzující!“ Podmínka byla 
podložená poměrně směšným argumentem, že se jedná 
o festival smíchu, přičemž se snad zapomnělo, že jde 
i o festival soutěžního charakteru, a že ne všichni můžou 
odejít spokojení. Když už se sledovala tato dětinská logi-
ka, proč soubory, které nic nevyhrály, nedostaly útěšný 
perník, aby jim to nebylo líto? 
Část viny nicméně leží i na porotě kritiků, která na tuto 
alibistickou praktiku přistoupila, a přivedla se tak do ne-
příjemné situace bruslení na tenkém ledu. Každopádně 
bych dal přednost řešení, že žádný komentář je lepší, než 
mazání medu kolem pusy, které vrhá stín na profesionali-
tu tohoto povolání. Otázka, která z výše popsané situace 
vyplývá, zní: proč je tedy vůbec zvaná a formovaná kritic-
ká porota, když nemůže veřejně vyjádřit svůj názor? 
Čtyřčlenná studentská porota byla sice ušetřená „kri-
tického krasobruslení“, ale zato měla na starost festi-
valové novinky, do kterých se psaly rozhovory s kmotry 
představení nebo jinými významnými hosty, ale i krátké 
zprávy z představení. Nicméně, „perníková cenzura“ 
se nevyhnula ani této činnosti. Sám jsem se s ní setkal, 
když jsem byl vyzván tiskovým mluvčím divadla, abych 
napsal krátkou zprávu o představení brněnského HaDi-
vadla Modelka XXL v režii Janky Ryšánek Schmiedtové. 
Protože jsem měl k představení kritické výhrady, nako-
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reportážnec k mému příspěvku do festivalových novinek vůbec 
nedošlo. Jestliže pardubický festival je soutěžní, pak by 
se měl takovýmto praktikám vyhýbat. Pokud ne, zůstala 
by to jen nezávazná, diváky bavící přehlídka.
Nebyl to ale jediný problém, s nímž jsem se na festivalu 
setkal. Stěží jsem přijal i způsob hlasování, které probíha-
lo těsně po skončení představení. Hodnocení je založené 
na známkování každé inscenace v devíti kategoriích, 
(Celkový umělecký dojem, dramaturgický výběr hry, režij-
ní pojetí,… atd.) přičemž každá kategorie se hodnotila 0 
až 5 body. Problém se vyskytl, když nám nebylo umož-
něno po zhlédnutí celého festivalu provést v oceňování 
jakékoliv korektury. Přesněji řečeno se hlasování mohlo 
upravit jenom o +/- jeden bod a to pouze v jedné kate-
gorii ze všech. Tím se stalo posuzování dost neobjektivní 
a postrádalo kontext celku. Daná situace vedla k tomu, 
že některé inscenace, zejména z počátku festivalového 
týdne, byly posouzené ostřeji, než ty z jeho konce.
Soutěžní program festivalu se až na Feydeaua odchýlil 
od klasických komediálních žánrů a byl sestaven převáž-
ně z adaptací románů, operet, fi lmů. Koljadův a Sigare-
vův text pak působil spíše jen snahou napsat skutečnou 
komedii, která ovšem u diváků neuspěla. Takovýto výběr 
her poukazuje zřejmě na nedostatek původních komedií 
a divadla si vypomáhají zpracováním starších fi lmových 
veseloher, které předvádějí do jevištní podoby. 
Z toho plyne, že dělat humor na jevišti není opravdu 
žádná legrace a vytvořit dobrý festival humoru už vůbec 
ne. Rozhodně není ideální, aby jeden dramaturg festiva-
lu objel česká divadla a podle své individuální volby při-
vezl na festival především inscenace souborů, na které 
jsou fi nance, anebo jsou dostupné termínově. Alespoň 
tak jsem se to dozvěděl z produkčního zákulisí festiva-
lu. Zmíněný postoj může vést jenom k  úpadku kvality 
a bagatelizování komedie jako žánru. A navíc se vnucuje 
otázka, zda to, co jsme viděli, je skutečně pravdivý vzo-
rek stavu tohoto žánru. 
Řada inscenací opakovala model, kdy je nastavena situa-
ce, která se poté rozvíjí, a když se ocitne ve slepé uličce, 

anebo se těžko hledá pointa, vsune se do ní líbivá písnič-
ka, aby se zastřela režisérská bezradnost. To platí i pro 
inscenaci Škola základ života Městského divadla Brno 
v režii Hany Burešové, která byla v Pardubicích vyhlá-
šená za Komedii roku 2010 a Komedii diváků. Její struk-
tura je založená na „skečích“ odehrávajících se ve třídě. 
V každém z nich skupina studentů nervuje pedagoga, 
ten v rozčílení opouští třídu a celá situace se uzavře 
dobovou písničkou. Vede to k  zdlouhavosti a předvída-
telnosti, jak se daná situace ukončí. Inscenace nakonec 
nejvíc okouzlila právě profesionálním hudebním prove-
dením písní, velkým režisérčiným citem pro vytvoření 
dobové atmosféry, ale i spontánností herců při vytváření 
postav, zvláště v případě mladé herecké generace.     
Domácí Východočeské divadlo představilo inscenaci „Po-

msta à la Netopýr“ Johanna Strausse ml. v adaptaci Kar-
la Haffnera, Richarda Genéea  a v režii Petra Novotného. 
V  tříhodinovém, téměř o veškerou hudbu ošizeném 
Netopýrovi zazářila pouze Martina Sikorová v roli Adély. 
Svým měkkým, ale výrazným sopránem zachránila, co 
se zachránit dalo. Také jí to přineslo cenu Herečka roku. 
Bohužel, inscenace postavená na operetně triviálním 
příběhu se táhla jak hladový rok, a poukázala na již zmí-
něnou neobratnost dramaturgie, která suše vycházela 
z předělaného libreta. 
Cenu za nejlepší mužský výkon získal Pavel Tesař coby 
zubař Follbraguet v „Dáváme děťátku klystýr! – „Kašlu 

nato“, řekla Hortenzie“ v provedení pražského Divadla 
v Dlouhé a v režii Hany Burešové. Stejná inscenace 
se stala i favoritem odborné poroty, které předsedal šéf-
redaktor Divadelních novin Jan Kolář. Feydeauovy frašky 
bezesporu nabídly velký komediální potenciál, ale nezto-
tožnil bych se s názorem odborné poroty. První aktovka 
zcela postrádala lehkost i dostatek humorných nápadů, 
tudíž nedosáhla oné perlivé fraškovité rozehranosti, 
jakou by měla mít. Nicméně režisérka Hana Burešová, 
která se na festivalu předvedla dvěma představeními, by 
se tím pádem mohla považovat za mistryni humoru le-
tošního GRAND Festivalu smíchu. 
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reportáž U studentské poroty dostal přednost komediální muzi-
kál „Dědeček automobil“. Svou režii a dramatizaci knihy 
Adolfa Branalda se souborem mladoboleslavského diva-
dla nastudoval Radek Balaš. Představení oplývalo laska-
vým, jemným humorem a invenčními režijními nápady. 
Jako v případě inscenace Škola základ života je i zde 
režijní pojetí zakotveno v postižení dobové atmosféry 
zrození mladoboleslavské fi rmy Laurin & Klement. In-
scenace s devětadvaceti postavami je spíše kolektivním 
dílem, v němž jednotlivé herecké výkony lze jen stěží 
individuálně posuzovat. 
Přes všechny výše uvedené výtky ale cítím nutnost do-
dat, že hlediště Východočeského divadla bylo během ce-
lého festivalu téměř vyprodané. To ale svědčí především 
o velkém zájmu publika o komedie. Reakce na jednotlivá 

představení byly různé. Obecně by se dalo říci, že větší 
přízni obecenstva se těšily inscenace s hudbou a zpěvy, 
nežli čistě činoherní. 
Festival mně přinesl poučení, že je nejen nesnadné udě-
lat dobrou komedii, ale i dramaturgicky postavit festi-
val, který si klade za cíl komedie hodnotit. A také, jak 
obtížné je hodnotit představení, když nad objektivitou 
převládne touha po nekonfl iktním a úsměvném průběhu 
festivalového týdne. Na druhou stranu mě výběr insce-
nací vedl k zamyšlení nad komediálním žánrem u nás… 
Jestli doposud platilo rčení, že humor léčí, do budoucna 
bych kladl otázku, jak vyléčit jevištní humor. A totéž platí 
i o smíchu – má-li smích léčit, pak by léčbu možná měl 
podstoupit i GRAND Festival smíchu.

Záznam výslechu Otakara Tomka 

unikl do médií. Hlavní otázkou je, 

kdo ho novinářům předal. Vzhle-

dem k tomu, že naše policie má 

pomáhat a chránit, a její práce má 

být především veřejně průhledná, 

bylo by myslím mnohem užitečněj-

ší otázky úniku přejít a výslechy 

zkrátka povinně zveřejňovat na in-

ternetových stránkách příslušného 

ministerstva.         TŠ

glosa
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reportáž

Město 
ve výjimečném 

stavu  
karneval v Basileji

Olga Cieslarová

Německých neuzříte frašek,

kde tančí ďábel, smrt a šašek:

karneval je vám přichystán.1

Představte si město, do jehož ulic se na tři dny v roce 
vylije paralelní struktura. Na tři dny se ulice promění 
v dějiště svátku výjimky, v dějiště karnevalu. Jedná 
se o největší karneval Švýcarska a zároveň jediný protes-
tantský karneval na světě. Čekáte-li karneval jako dobu 
obrácení světa, veselí, opilosti a obscénnosti (tak jak kar-
nevalovou kulturu popisuje třeba Bachtin), budete zkla-
máni, anebo příjemně překvapeni. Ano, převrácení světa 
platí, veselí též, ale na opilce, taneční bujarost či obscén-
nosti nenarazíte. To, co se před vámi rozevírá, je projev 
ohromné kulturnosti, společenství, satiry a radostnosti. 
Živý, kolektivní a aktuální společenský rituál, který má 
zároveň jakýsi vážný, velmi respektovaný nádech. 
V Basileji se říká Fasnacht (fasten – postit se, ale také 
slavit, die Nacht – noc). V Basileji není karneval, v Ba-
sileji je Fasnacht. Ta se slaví každoročně (v této podobě 
od poloviny 19. století) od pondělí po popeleční středě. 
Všude jinde karnevalová (alias masopustní doba) právě 
popeleční středou, jakožto zahájením předvelikonočního 
půstu, končí. Ne tak v Basileji. V době, kdy se již všichni 
postí, právě v době, kdy půst je nejtěžší, protože násle-
duje po období radovánek, se v Basileji začíná slavit. 
Dnes tento anti-katolický aspekt není tak silný, ovšem 
dříve právě tímto „slavením v době půstu“ protestant-
ské obyvatelstvo rádo popichovalo katolické sousedy. Ač 
se církev mnohokrát snažila Fasnacht zakázat, nebo růz-
nými způsoby omezit, nikdy se jí to nepodařilo.
Morgenstreich2

V pondělí ve čtyři hodiny ráno čekám na náměstí před 
katedrálou, všude kolem postávají masky i diváci. Hodi-
ny na věži odbijí čtvrtý úder a všechna světla v centru 
zhasnou. Už svítí jen malé laterny, které mají účastníci 
na hlavách, a také velké, satirické laterny, které ve skupi-
nách nesou. Průvod masek se pomalu dává do pohybu, 

1 Denkt nicht, ihr seid in deutschen Grenzen / Von Teufels-, Narren- und Totentänzen; / Ein heitres Fest erwartet euch. 

J. W. Goethe, Faust, přel. B. Štěpánek, Praha: František Borový, 1942, s. 273. Tak začíná popis karnevalu v druhém 

díle. Na cestu do Basileje jsem si Goethův text okopírovala. Pro inspiraci, jak mi poradil doc. Hančil. Ani v náznaku 

jsem netušila, jak tento verš předjímá to dění, které mě čeká
2 Přel.: ranní úder, ale také ranní taškařice, žert.
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reportáž za hudby píšťal a bubnů. Až do ranních hodin prochází 
městem tyto kliky (cliques) hudebníků, všichni v různo-
rodých maskách (tzv. larvách); některé připomínají posta-
vy komedie dell´arte, jiné jsou ryze basilejské, či prostě 
odpovídají osobnímu gustu. Společným prvkem je úplná 
zakrytost. Jsou to velké masky, není vidět do tváře, ne-
poznáte, zda se jedná o ženu, či muže, nepoznáte stáří. 
Celou noc společně vyhrávají, chodí v pomalém pocho-
dovém tempu ulicemi a uličkami Basileje, potkávají se, 
míjejí, a vytvářejí tak nekončící maskovaný hudební ko-
berec. Lidé stojí a dívají se, nebo se ke klikám přidávají 
a pochodují v jejich rytmu. Nemám masku a připadám 
si nahá, že mě to až překvapuje. S rozbřeskem se skupi-
ny pomalu rozcházejí, většina jde spát, ale hudba z ulic 
nikdy úplně nezmizí. To je začátek Fasnacht, tzv. Mor-

genstreich.
Když Bazilejci mluví o Fasnacht, říkají, že jsou to tři nej-
hezčí dny v roce (die drey scheenschte daag), těch zby-
lých 362 se na ně těší a připravují. A není to jen fráze. 
To, co se odehrává během těchto tří dní, je vlastně vyvr-
cholením roku, projevením toho, co se odehrává skrytě. 
Život těch, kdo se Fasnacht účastní, je spojen s životem 
jejich clique. Kliky tvoří paralelní, jakoby cechovou vnitř-
ní strukturu města, organizují pro své členy akce, slaví 
narozeniny, jezdí na výlety, apod. Každá klika již od pod-
zimu připravuje na Fasnacht nějaké téma - společenské, 
politické, týkající se nějaké lokální kauzy či universální-
ho problému. Téma, které budou satiricky zpracovávat. 
Skládají pamfl ety (tzv. sujety), vymýšlejí kostýmy a zvou 
umělce, kteří dané téma pojednají vizuálně do tzv. later-

ny – zevnitř osvětlené, pomalované konstrukce o výšce 
2 – 5 metrů, po jejíchž stranách jsou satirické obrazy 
a verše. Vše v lokálním basilejském dialektu, velmi od-
lišném od klasické němčiny.
Cortége
V pondělí a ve středu odpoledne prochází skrze celé 
historické centrum dva průvody, zvané Cortège. Kliky, 
nyní oděné do tematických kostýmů, nesou ony obrov-
ské laterny, rozdávají pamfl ety a opět vyhrávají. Jen pro 

představu, letos bylo kolem tří set zpracovaných témat. 
Tradičně do průvodu patří i dechové orchestry (Gug-

genmusik) a také různé karnevalové vozy. Masky házejí 
z vozů na diváky Rappli (barevné konfety), pomeranče, 
květiny a sladkosti. Během chvíle jsou všechny ulice po-
kryté obrovským množstvím konfet. Už nechodíte po as-
faltu, ale po měkkém barevném koberci. Kolem průvodu 
postávají davy diváků, kteří nadšené pozorují satirické 
výjevy, čtou pamfl ety a hlavně se baví originalitou a iro-
nií divadla, které se před nimi, v ulicích jejich města, 
odehrává. 
Třídenní „meditace“ města
V úterý odpoledne jsem se domluvila na kávu s Geor-
gem, jedním z aktivních účastníků. Sešli jsme se a on 
mi navrhl, zda se nechci k jejich klice přidat. A přinesl 
mi i larvu. Dojatá a poctěná jsem se k Duschuurli Cli-

que připojila. Další dvě noci jsem pak strávila pochodem 
v larvě černokněžníka uprostřed asi třicetičlenné kliky. 
A tehdy jsem mohla prožít trochu z vnitřní podstaty 
Fasnacht. Klika pozvolna, ale pravidelně kráčí ulicemi, 
pomalým rytmem. Masky bubnují a hrají na píšťaly, míje-
jí ostatní skupiny, jdou a jdou. Každý skrytý ve své larvě, 
průhled je omezen na dva malé otvory, vidíte toho před 
vámi a nemusíte myslet, kam jít, prostě jdete a jdete. Ta 
hudba člověka prostoupí. Vlastně je to skoro meditativní 
trans Noční uličky, světla, píšťaly a bubny, které znějí 
za vámi – ty vaše. A pak okolo vnímáte hudbu těch ostat-
ních. Myšlenky běhají a pak se zklidní. A po nějakém čase 
všichni zastaví, dohrají, sundají larvy a jde se na pivo, 
nebo se klábosí na ulici. A pak se zase jde dál. A tak po-
řád dokola, až do svítání. Larva a společenství kliky stírá 
rozdíly. Když máte larvu, s každým si tykáte. 
Vzpomínám si na rozhovor s doc. Pilátovou o Marcellu 
Morettim, který hrál harlekýna ve Sluhovi dvou pánů. 
Moretti popisoval moment sundání masky. Sundává-li 
herec masku, ve které hrál, zároveň spolu s ní sundává 
i své osobní, každodenní masky. Odhalená tvář je na-
jedou prostá, přirozená. Stejně tak jsem vnímala ony 
přestávky v chůzi klik. Když si celá skupina sundá larvy, 



41

reportážvidíte, jak všem září oči, jsou tak nějak přirozeně obyčej-
ní a klidní a prostě si vestoje povídají, anebo prostě jdou 
do nejbližší hospody. A za chvíli se pokračuje.
Schnitzelbänken3 – společenská satira
V pondělí a ve středu večer v restauracích a v diva-
dlech v centru Basileje probíhají tzv. Schnitzelbänken. 
Střídají se malé skupiny jakoby jarmarečních pamfl etářů. 
Dva až pět originálně maskovaných herců zpívá za do-
provodu fl ašinetu, kytary, banja apod. satirické písně. 
Každou sloku doprovází též tematický obraz, vše opět 
v basilejském dialektu. Rozuměla jsem málo, ale fasci-
nující byly salvy smíchu, pobavenost diváků. Představení 
trvalo čtyři hodiny. Publikum, které vydrží tak dlouho 
sedět a poslouchat satirické písně? Aby se jimi člověk 
mohl bavit, musí dost znát. Často mě překvapilo při roz-
hovorech, které jsem vedla s Bazilejci, jak dobře jsou 
si vědomí své identity, své historie, toho, co se okolo 
nich děje. Souvislost mezi aktivní satirickou kulturou 
a rozsahem povědomí obyvatel o společenské situaci, je 
evidentní. Cokoli se děje, v politice, ve společnosti – to 
bude námětem, zábavným námětem Fasnacht. Jednou 
za rok můžete dát naplno najevo, co vám vadí, s čím ne-
souhlasíte, co vás rozčílí. To, co se u nás zamete pod stůl, 
je během Fasnacht vystaveno na odiv, je na čas osvíceno. 
A v této inteligentní, humorné podobě. 
Konec zimy
Fasnacht souvisí jednak s karnevalovostí předveliko-
noční doby, ale též s předkřesťanským slavením konce 
zimy. U nás známe vynášení Morany – lid nese na tyči 
sochu ženy ze slámy, která je oděná do starých šatů. 
Je nesena za doprovodu hudby a písní a pak vhozena 
do řeky. Starý rok a loňskou zimu odnese proud, začíná 
rok nový. 
A to se děje i v Basileji, ovšem v aktualizované, moderní 
a živé podobě. Témata loňského roku se vymetou a zpra-
cují, vynesou se na světlo (viz sujety a osvětlené laterny 

s obrazy a verši), proberou, zviditelní, zironizují a pak 
se pohřbí (na náměstí u katedrály se původně laterny 
pálily). Ve čtvrtek opět ve čtyři hodiny ráno se všechny 
kliky zastaví a zahrají závěrečný pochod. Je to rozlouče-
ní s Fasnacht a s tématy loňského roku. Od té chvíle už 
se nehraje. Do ulic se rozjedou úklidové vozy a od pěti 
hodin je obnoven dopravní provoz. S neuvěřitelnou rych-
lostí se všechno uklidí. Ale nikdy nikdo nevymete všech-
ny barevné Rappli - konfety. Mnoho jich zůstane mezi 
kameny na cestě, za obrubníky, kolem kanálů, v oblečení 
a věcech. Tato všudypřítomná připomínka Fasnacht zů-
stane po celý rok, až do dalších „tří nejhezčích dní“, kdy 
se jimi ulice opět bohatě pokryjí.

(Fotografi e z karnevalu naleznete na www.hybris.cz)

3 Vyřezávaná lavice / pranýř
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refl exe

Škola jako 
instituce 
zabíjení 

myslí
Míra Vavroch

Většina škol dnes slouží jako instituce zabíjení myslí, 
jako instituce výcviku plně disciplinovaných, dobře fun-
gujících, užitečných a konformních lidí-strojů. Základem 
„vzdělání“ není malé zvídavé děti připravit na život, na-
učit je kriticky přemýšlet, osobitě tvořit, eticky činit či 
jim umožnit rozvíjet se podle jejich osobních preferen-
cí, zájmů a cílů, nýbrž jim vštípit řád, jenž jedinečnost 
individuality všemožným způsobem potlačuje a naopak 
vytváří dojem, že takový řád je úplně v pořádku a snad 
i jediný možný.

Žijeme v době, jež na svých bedrech nese hrůzy všech 
válek, genocid, nelidských režimů a nespravedlností 
za posledních minimálně sto let. Žijeme v době jed-
nostranně pojaté a prezentované vědy, v době eko-
nomizace a privatizace společnosti, v době volného 
kapitalismu1; v době člověka sváděného nejnovějšími 
trendy a čirým konzumentstvím, jehož jediným účelem 
je hédonismus okamžiku2; v době všeobecné otupělosti 
k otázkám ekologické, lidské a politické krize v důsled-
ku mizerného systému vzdělávání, v době totálního 
rozkladu lidského ducha. Žijeme v moderní společnosti, 
v době úpadku člověka.
Dějiny posledních dvou set let3 jsou nám podávány 
jako vrchol lidského úsilí za lepší společnost. Pravdou 
je, že spojením moderních věd s novými technologiemi 
a novým řádem společnosti se podařilo vyprodukovat 
monumentální množství zboží, vynálezů, domů, lidí, po-
travin i vědění. S rozvojem vědy a techniky a nových 
inovací a vynálezů se však zvláštním způsobem zapo-
mnělo na rozvoj člověka-jednotlivce. Neosobní, kolektiv-
ní a neživotné se povzneslo nad individuální a životné. 
Pro moderní společnost je člověk nejužitečnější, pokud 
efektivně zastává pozice vojáka, dělníka či vychovatele 
poslušných dětí; od sedmdesátých let pak, pokud efek-
tivně konzumuje. Výchova a vzdělávání je jedním z ko-
řenů a příčin takového stavu, proto se zaměřme na vznik 
vzdělávacího systému moderní doby.

1 Volný kapitalismus je směsí tradičního kapitalismu, založeného na vykořisťování pracujících vlastníky výrobních 

prostředků, což v praxi znamená, že zisk vzniklý na společném díle celé fi rmy se asymetricky rozděluje mezi top 

manažery a generální ředitele, zatímco řadový zaměstnanec jen sbírá drobky pod stolem; a kapitalismu korporátního, 

globálního, (slovy Zygmunta Baumana) tekutého, jenž nezná národní hranice a díky možnostem nových médií také 

pole působnosti, takže jeden člověk může vlastnit televize, noviny, bordely, školy, věznice, uhelné společnosti a politi-

ky v rozličných zemích světa.
2 Uspokojení touhy a reklamou vyvolané potřeby hned bez ohledu na jakékoli sociální, environmentální, psychologic-

ké důsledky.
3 Rozuměj tím celé poslední dějiny (symbolicky) počaté Velkou francouzskou revolucí dodnes, tedy mohutnou explozi 

sekularizace (odbožštění přírody, světa, kosmu) nevídané dosud nikdy a nikde, infl aci Já (viz Jung), rozvoj přírodních 

věd a technologií (jež slouží k prospěchu většiny lidí spíše jako nástroje kontroly, prostředky k odcizení, případně 

k bezduché zábavě a nastolení kosmologie, s níž se nelze ztotožnit, jak je chladná, vzdálená a jednostranná – viz 

Feyerabend, Husserl, Patočka, Jung ad.), vznik států, hranic, národů, všeobecného plánování a sociálního inženýr-

ství, totalitarismu, masové společnosti, konečné dobytí světa… Z inteligentního plánování rozvoje jedince vyplývají 

nebezpečné mýty o nezvratitelném pokroku vědy a techniky, nemožnosti překonat status quo, odvrátit ekologickou 

katastrofu, překonat vědeckou racionalitu a všechny ostatní formy indoktrinace atd. atd.
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refl exe„Základní škola ti dává mnohem víc než bys tušil namou-
duši, teď víš, když ráno vstáváš, že prostě máš držet hubu, 
sklopit hlavu, zmizet v davu akorát,“ – zpívá se v refré-
nu písně od populární ska kapely Sto zvířat a poukazuje 
se zde na fakt, že je to právě škola, jež nás učí podříze-
nosti, konformitě a disciplinovanosti. Francouzský fi losof 
Michel Foucault pronikl pod povrch tohoto fenoménu 
vynikající historickou analýzou vzniku moderního vězeň-
ského řádu ve svém díle Dohlížet a trestat z roku 1975. 
„Je snad překvapující, že se vězení podobá továrnám, ško-
lám, kasárnám, nemocnicím, když se všechny podobají 
vězení?“4 Nechť je toto naším mottem při výkladu zrodu 
disciplinární moci, která je v určitém smyslu základem 
moderní společnosti dodnes.
Osmnácté století bylo stoletím nových technologií. Byl 
vynalezen parní stroj, občanská společnost, metr jako 
jednotka míry, novodobé mapy a s nimi spjaté urbanis-
tické plánování5 a také technologie dokonalého ovládání 
jednotlivce zvaná disciplína. Disciplíny slouží zjednodu-
šeně řečeno k výrobě jedince maximálně užitečného 
a poslušného. Pochopitelně to není jen vynález osmnác-
tého století, leč na sklonku moderní doby zde vzniká 
naprosto nová technologie moci založená na disciplinaci 
těl, jež „zahrnuje nepřetržité, soustavné donucování, kte-
ré bdí spíš nad postupy činnosti než nad jejich výsledky 
a které se provádí podle kodifi kace, jež rozčleňuje co nej-
jemněji čas, prostor, pohyb.“6 Disciplína je způsob, jenž 
člověka nutí se naučit a dále reprodukovat určité vzorce 
chování a jednání, odpovídající nějaké normě.
Podívejme se na novinky, jež byly postupně zavedeny, 
aby se dosáhlo požadovaného cíle vypěstovat jedince 
ekonomicky užitečného a výkonného, zároveň politicky 
konformního a bezproblémového. Je třeba podotknout, 
že oproti Foucaultovi výklad zjednoduším na nejele-

mentárnější problematiku a úplně opominu souvislosti 
a popisy všech těch malých, detailních nařízení, která 
se objevovala od sedmnáctého století na různých mís-
tech v různých institucích – školách, nemocnicích, 
ve výrobě, v kasárnách. A jež teprve dohromady dala 
vzniknout specifi cké, neomezené, neviditelné, objektivu-
jící, hodnotící, normalizující a vždy přítomné moci, která 
prostoupila postupně celou společnost. 
Ústředními nástroji disciplinační moci je rozčlenění času, 
prostoru a těl jednotlivců, aby se tak dosáhlo co nejúčin-
nějšího výcviku k podřízenosti, užitečnosti a výkonnosti. 
Dodnes je čas vyučování přesně vyměřen a rozkouskován 
do „hodin“ s danými přestávkami. Nejde o to, kolik si 
daná látka zaslouží k výkladu a diskusi, je potřeba řídit 
se podle daných časových cyklů. Týden má pět pracov-
ních dnů, rok obsahuje dvě pololetí se zkouškami na kon-
ci. Lze tak vypracovat vyučovací plán, podle něhož má 
každá časová perioda přesně určený úkol.7 Díky tomu je 
také možné sledovat, měřit a porovnávat pokroky žáků 
(a zaevidovat to do tabulky jmen, známek a hodnocení; 
jinými slovy produkovat vědění o jednotlivcích).
Prostor školy bylo nutno hermeticky uzavřít, aby nikdo 
nepovolaný nepronikl dovnitř a žáci školu neopustili 
před koncem vyučování. Co se týče vnitřního prostoru 
třídy, došlo zde k velké proměně. Ještě na jezuitských 
kolejích byla třída rozdělena do dekurií (skupina po de-
seti žácích v čele s velitelem), přičemž každá dekurie 
měla svého protivníka. Rozdělovali se do táborů řím-
ského a kartaginského. „Obecná forma byla forma války 
a rivality; práce, učení a klasifi kace probíhaly ve formě 
klání, prostřednictvím konfrontace dvou armád; příspě-
vek každého jednotlivého žáka byl vepsán do tohoto 
obecného duelu; svým dílem zajišťoval vítězství či po-
rážku svého tábora.“8 

4 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, s. 315. ISBN: 80-86019-96-9
5 viz BAUMAN, Z. Globalizace. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2000, s. 39-67. ISBN: 80-204-0817-7
6 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, s. 201. ISBN: 80-86019-96-9
7 Lze naplánovat i celý rok a celé století výuky.
8 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, s. 213. ISBN: 80-86019-96-9
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refl exe Nové uspořádání třídy začalo být prostoupeno homo-
genizací, každý je zde za sebe a je pod přímým dohledem 
a dozorem učitele. Od této chvíle je možné přesazovat 
žáky podle osobního ohodnocení či píle, čistoty a jmění 
rodičů. Jsou zde patrné tendence jedince hierarchizovat, 
odměňovat a sankcionovat tím, kam ho učitel posadí. 
Nejlepší žáci sedící na privilegovaných místech mohou 
plnit role správců a dohlížitelů a učitel jim může zadávat 
i menší úkoly k výuce slabších. Vzniká tak dokonalá 
síť, jíž neujde žádný přestupek proti kázni či zavedené 
morálce. Hierarchie učitel-nejlepší žák-průměrný žák-sla-
bý žák9 vytváří pyramidové uspořádání, jež je tak dobře 
známé v pracovním procesu, kdy jsme nuceni svým šé-
fem k nějaké práci proto, že to nařídil jeho šéf a tomu 
zas ten jeho.10

Funkce, jež žáci ve třídě vykonávali, měly také v prv-
ních etapách zavádění celostátní školské soustavy svůj 
odznak, symbol hodnosti a bylo možné propadnout 
do horší skupiny i vzlétnout do té lepší. Správným plně-
ním úkolů (ať už jakkoli hloupých) bylo možné vyhrabat 
se ze skupiny hanby a permanentního ponížení k lep-
ším zítřkům v kvalitní skupině. Všimněme si jednoho vý-
značného aspektu, který toto všechno provází. Každý byl 
pozorovaný a sledovaný ostatními. Tímto nepřetržitým 
tlakem byl neustále pod kontrolou a při každé chybě 
nahlášen a potrestán. Viditelnost a rozčlenění prostoru 
nahradila starý způsob klauzury uplatňovaný v klášter-
ních školách. Princip uzavření a izolace byl nahrazen 
efektivním systémem nepřetržité registrace.

Trestání v rámci disciplíny nesloužilo k pokání, ani 
k represi. Šlo o malé ponižující tresty za malé přestupky, 
jichž se mohl dopustit i ten největší poctivec. Přestupků 
bylo mnoho, vždyť přestupkem mohlo být i nesplnění 
úkolu z důvodu, že na to žák nemá.11 „Nepřetržité tres-
tání, které prochází všemi body a kontroluje všechny in-
stance disciplinárních institucí, porovnává, diferencuje, 
hierarchizuje, homogenizuje a vylučuje. Jedním slovem – 
normalizuje.“12 Norma se stává novou mocí, která každé-
ho žádá zbavit všech individuálních odchylek a atributů. 
Přiřazuje se k moci Zákona, Slova, Textu a Tradice.
Velmi důležitou je podle Foucaulta ceremonie zkoušky, 
neboť spojuje „techniky hierarchie, která dohlíží, a tech-
niky trestu, který normalizuje.“13 Zkouška umožňuje 
klasifi kovat, třídit a trestat. Vždy opakuje rituál moci, 
protože umožňuje učiteli získat cenné poznatky o žá-
cích, u nichž je tak snadné měřit úroveň jejich znalostí 
i stupeň „morálky“ směřující k normě, a trestat zároveň, 
pokud je jejich výkon nedostatečný. 
Ohromná výhoda zavádění disciplín ve školách, v továr-
nách, v nemocnicích – časového rozvrhu, prostorového 
rozčleňování, technik dozoru, hierarchizace a zkoušek 
– vedl k neobyčejně působivým výsledkům. Skutečně 
se podařilo lidem vštípit řád založený na jejich vyko-
řisťování (kapitalismus), a vyprodukovat tak ohromné 
množství statků, poznatků i znalostí o jednotlivcích. 
Disciplína se navíc sama reprodukovala. Muži, co prošli 
vojenským drilem trvajícím několik let, mohli uplatňovat 
získané návyky i doma. Každý musel projít základním 

9 A funguje to i pro dohlížecí pyramidu: učitel-ředitel-inspektor-ministr…
10 Při takovém uspořádání vznikají závažné etické problémy týkající se zodpovědnosti v případě vynálezů zkázy, jako 

bylo sestrojení a svržení atomové bomby. Kdo nese zodpovědnost? Vědci, kteří bombu sestrojili, politici, kteří bombu 

nařídili svrhnout na Hirošimu a Nagasaki, vojáci, kteří splnili rozkaz? Či třeba kdo je zodpovědný za nevzdělanost 

žáků?
11 Přesto byla využívána spíše positivní motivace. Nové disciplíny obracejí starý princip uzavření, oddělení a trestání 

na princip využitelnosti, užitečnosti a poslušnosti.
12 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, s. 260. ISBN: 80-86019-96-9
13 Tamtéž, s. 262.
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refl exevzděláním, protože osvícenští monarchové to vyhlásili 
zákonem. A také bylo možné přes žáky zjišťovat, jestli 
rodina funguje a vypadá tak, jak má. 
Úspěch disciplín se naplno projevil v 19. století myšlen-
kou panoptikonu britského utilitaristického fi losofa Jere-
my Benthama. Šlo o architektonický model umožňující 
komplexní průnik do chování všech lidí, na něž byl za-
měřen. Představte si vězení oktogonálního tvaru s osmi 
celami, z nichž každá cela je pevně oddělena silnou 
zdí od ostatních, znemožňuje tedy jakoukoli komunikaci 
se spoluvězni. Uprostřed se tyčí vysoká věž s velkými 
okny, v níž se nachází pozorovatel, hlídač, bachař. Vy 
ale nevíte, jestli vás zrovna pozoruje, protože z vašeho 
úhlu pohledu je to nemožné zjistit. A v tom je ten vtip. 
Nikdy nevíte, zda jste pozorováni, a protože to nevíte, ra-
ději zůstáváte konformní a poslušní a nespřádáte plány 
na útěk. Viditelnost pozorovaného a neviditelnost pozo-
rovatele je ústředním principem, díky jemuž se tato „ge-
niální“ myšlenka tolik prosadila a podle Foucaulta byla 
patrná v architektuře i ve dvacátém století.14 
Panoptismus odděluje, znehybňuje a rozčleňuje. Umož-
ňuje malému množství jedinců kontrolovat velké množ-
ství lidí. Svým permanentním působením přenáší účinky 
moci přímo na jednotlivce a funguje v něm preventivně 
ještě předtím, než by byl spáchán přestupek či zločin. 
Jednotlivec je totiž primárně poučen o centrech moci, 
jež na něj působí, a o následcích jednání (trest), jímž 
by překročil normy. Zároveň je objektivizován, měřen 
a anonymní moc o něm získává vědění. Foucault tvrdí, 
že právě díky disciplínám umožňujícím sběr dat o jed-
notlivcích mohly vzniknout obory jako „klinická medicí-

na, psychiatrie, dětská psychologie, psychopedagogika, 
racionalizace práce“15.
Disciplíny podle Foucaulta zvítězily v zápase o to, jaký 
princip bude pro vládnoucí elitu tím nejžádoucnějším, 
nejlevnějším a nejúčinnějším. „Starý princip ‚odvod – 
násilí’, který ovládal ekonomii moci, nahradily disciplíny 
principem ‚umírněnost – výroba – zisk’.“16 Disciplíny pro-
nikly do celého těla společnosti se svými metodami roz-
členění, hierarchizace, normalizace a donucování. Mytická 
hrůzostrašnost panovníka založená na přímé reprezentaci 
jeho moci byla vystřídána jemným a nepřetržitým půso-
bením na každého jednotlivce, na každého potenciálního 
vojáka či dělníka. Nárůst disciplinačních procedur ve spo-
lečnosti odpovídal historické situaci osmnáctého století, 
kdy se rozvíjel komplex průmyslové výroby provázený 
populačním nárůstem.17 Ukázalo se, že „proces antiko-
čovnictví“ a usazování obyvatelstva vedený státem, zvy-
šování užitku a poslušnosti vyžadovaný majiteli podniků 
(buržoazií) dokáže zajistit jen dokonalá síť disciplinačních 
procedur, jimž byl jednotlivec vystaven.
Škola je první institucí, jež uplatňuje tyto procedury v ži-
votě člověka (když pomineme některé zvlášť disciplino-
vané rodiče). Může se zdát, že dnes žijeme v podstatně 
odlišné době od té, jež potřebovala poslušné, uniformní, 
užitečné a nahraditelné lidi pro zisk několika zbohatlíků 
a obranu jejich zájmů. Naše sametová demokracie sku-
tečně kupříkladu uvolnila systém školství ze sevření jed-
noideologie státu.18 Architektura škol a její vnitřní uspo-
řádání není založena na ideji panoptikonu, nebo alespoň 
to není dominantní princip prostorového uspořádání (la-
vice již nemusí být rozestavěny do dvou-tří řad, objevuje 

14 Foucault zemřel 1984.
15 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, s. 311. ISBN: 80-86019-96-9
16 Tamtéž, s. 305.
17 „Rozvoj všeobecného vzdělání byl různými vazbami spjat s průmyslovou revolucí, významně se o něj zasloužily 

i osvícenské názory na poli vědy, důležitým faktorem byly potřeby státní správy a armády.“ In: HAVLÍK, R. a KOŤA, J. 

Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2002, s. 26. ISBN: 80-7178-635-7
18 KOL. AUTORŮ. Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989, s. 5. [www dokument]. Dostupný z: http://www.

msmt.cz/uploads/VKav_200/zprava2009/zprava_vyvoj_skolstvi.doc
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refl exe se uspořádání do půlkruhu, kruhu, do „U“ atd.). Dnes už 
se také žáci nehierarchizují podle odznaků, dobří učite-
lé se snaží nezvýhodňovat svou náklonností premianty 
a nevyžadují od nich, aby dohlíželi na lajdáky. Objevují 
se tendence zaměřit se skutečně na rozvoj schopností 
jednotlivce. Leč!
Podívejme se na reformu školství centrálně řízenou insti-
tucemi Evropské unie. Vycházejme z dokumentu vyda-
ného MŠMT v roce 2007 nazvaného Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České repub-

liky.19 Zde se praví, že „reforma vychází z potřeby posi-
lovat roli vzdělávání jako jednoho ze zásadních nástrojů 
zvyšování konkurenceschopnosti země a záruky ekono-
micky, sociálně, environmentálně i kulturně udržitelné-
ho rozvoje“20. Jejím „záměrem je tedy rozvoj klíčových 
kompetencí a rozšiřování všeobecných znalostí tak, aby 
absolventi byli adaptabilnější na požadavky, které na ně 
budou kladeny“21. Reforma usiluje o větší otevřenost 
a rovnostářský přístup umožňující žákům vyvíjet se dle 
svých schopností a potřeb „tak, aby se zvýšila uplatni-
telnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo 
dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání“22. 
Přičemž „celoživotní učení je považováno za nepřetržitý 
proces, ve skutečnosti se však spíše jedná o připrave-
nost jednotlivců učit se“23.
Ponechme nyní stranou i jinak zajímavé návrhy, jež 
se v reformě objevují. Z výše uvedeného lze vyčíst něko-
lik poznatků, inspirujeme-li se Foucaultem a jeho studií. 

V pozadí jeho práce stojí mýtus o demokratické, rov-
nostářské společnosti, jenž je nám předestírán ve škole, 
kulturními subjekty, politiky, médii atd. Ve skutečnosti 
proces „demokratizace“ Evropy zakryl velmi podstatný 
fakt nárůstu moci nové skupiny vlastníků – buržoazie 
a jeho temnou stránku zavádění disciplinárních dispo-
zitivů.24 Komunistické moci se podařilo zdánlivě vymýtit 
tuto třídu na úkor vytvoření umělého řádu25 založeného 
na vysokém stupni centralismu a státní ideologie, o to 
víc se však staronová buržoazní ideologie usadila v naší 
republice od devadesátých let minulého století. 
Uvedená reforma je toho důkazem. Vždyť již v cíli refor-
my je uvedeno, že jde o zvyšování konkurenceschopnos-
ti země… Jde o adaptabilnost na požadavky, jež budou 
kladeny zaměstnavateli. Propagovaný triangl vzdělávání 
– výzkum a vývoj – inovace26 představuje program nové 
vzdělanostní politiky. Předpokládám, že se bude odvíjet 
od lineárního, positivistického přesvědčení kumulace po-
znatků z výzkumu, jenž občas přinese dobře prodejné 
inovace, a vzdělání bude přinášet nové a nové způsoby, 
jak se přizpůsobit novým požadavkům trhu práce. A kdo 
nebude moct zhodnotit-zpeněžnit své poznatky, bude 
odsouzen k zániku, neboť neobdrží dotace. Ne, tohle 
se již vlastně děje. Proč by se jinak u nás i jinde likvi-
dovala kulturní scéna, akademie věd, universitní systém 
postupným krácením fi nancí?
Disciplíny zůstaly, ač pozměněny, zachovány. Časový 
rozvrh, plánování, objektivace jednotlivců, dohled, neko-

19 KOL. AUTORŮ. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. [www dokument]. Dostupný z: 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vzdelavani/DHDZCR_2007.zip
20 Tamtéž, s. 5.
21 Tamtéž, s. 7; text pokračuje: „Ucelený systém prognózování potřeby kvalifi kací pro ČR zatím jako celek nefunguje. 

Pro rozvoj tohoto systému je nezbytné sledovat a vyhodnocovat dlouhodobé ekonomické, technologické a investiční 

trendy ovlivňující situaci na trhu práce a spolupracovat s hlavními subjekty v daném oboru.
22 Tamtéž, s. 11.
23 Tamtéž, s. 13.
24 FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2000, s. 308. ISBN: 80-86019-96-9
25 …milujícího panoptické instituce a dohlížení!
26 KOL. AUTORŮ. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. s. 10. [www dokument]. Dostupný z: 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vzdelavani/DHDZCR_2007.zip
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refl exenečné registry a tabulky, normalizování (známky stále 
fungují na psychiku dítěte a na jeho svět jako boží při-
kázání, možná více ještě na jeho rodiče, takže je vysta-
veno neustálému tlaku na vylepšování se v suchopár-
ných teoriích, jež jsou pro život skutečně zbytečné). Zdá 
se však, že mnohým technologům pedagogiky skutečně 
leží na srdci rozvoj jednotlivce. Tváří v tvář společnosti 
konzumu a bulvární kultury, tajemných hrozeb a váleč-
ných konfl iktů a vstříc skutečnosti, že výzkumy pouka-
zují na jistou jednostrannost, neefektivnost a zestárlost 
systému se snaží hledat nové způsoby, jak indoktrinovat 
svými slavnými idejemi každého jedince (aniž by se ho 
zeptali, zda o to stojí).
Z mého pohledu je tato reforma zbytečná, protože 
systém vzdělávání je zkorumpován od samého základu. 
Od osmnáctého století, kdy byl vymyšlen „systém vzdělá-
vání“, je jeho cílem stále to samé – produkt člověka soci-
alizovaného, podřízeného autoritám, zákonům a dalším 
vnějším modlám, člověka hrajícího svou vnucenou roli, 
člověka industrializovaného. Co kdybychom raději vedli 

dialog s našimi dětmi o tom, co opravdu chtějí? Co kdy-
bychom vytvořili takový prostor, v němž se budou moci 
projevit všechny skryté talenty? Co kdybychom zrušili 
centralizaci vzdělávacího systému, disciplíny, známky, 
tresty, motivace a racionalistické pojetí vzdělání? 
Představme si takové vzdělávání, jež v jednotlivcích 
upevňuje jejich sebe-vědomí, rozněcuje jejich přirozené 
touhy po vědění a zapaluje v nich vášeň pro jisté obory 
stejně tak vědecké jako umělecké, stejně tak teoretické 
jako praktické. Smyslem vzdělání by měla být všestranná 
kultivace člověka vycházející z jeho konkrétních nároků, 
snů, představ, idejí a zkušeností. Nechme každého, aby 
se rozvíjel podle svého osobního plánu. Naučme koneč-
ně mladé lidi samostatně přemýšlet a klást otázky spíše, 
než jim servírovat odpovědi jednou provždy vědou pro-
věřené, avšak duchovně sterilní a mrtvé. Budeme pře-
kvapeni, jak se promění řád celé společnosti.

(autor je expert na školství; je jeho obětí již dvacet let)

Herec/Herečka: Tak čo hovoríš, bolo to dobré?

Kritik/Kritička: Chceš naozaj počuť môj úprimný názor?

Herec/Herečka: Ale veď to nebola otázka! 

EK

glosa
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Mikrokosmos 
teorie 
umění

Tereza Šefrnová

Těsně před začátkem velkého boje o 20% DPH na veš-
kerou literaturu vydalo nakladatelství Dokořán knihu 
zdánlivě úzce specializovanou - Teorie umění od Cynthie 
Freelandové1. Přestože originál spatřil světlo světa už 
před deseti lety, kdy došlo k jeho prvnímu londýnskému 
vydání, k českému čtenáři se kniha v překladu Stani-
slavy Jurčíkové Suchanové a Terezy Ješátkové dostává 
až dnes. Teorie umění v podání Freelandové je čtivou 
knihou, napsanou populárně naučnou formou. K tomu-
to dojmu jistě přispěl i zdařilý překlad, kterému ale nelze 
nevytknout přechylování ženských jmen zahraničních au-
torek. Kniha tohoto formátu, která velmi samozřejmým 
způsobem pojednává i o genderové revoluci v umění, 
by měla obsahovat alespoň vysvětlení či poznámku, 
proč se překladatelky takto rozhodly. Poměrně zásad-
nějším problémem překladu je zvolený název knihy, kdy 
se z původního Art Theory: A Very Short Introduction 
překladatelky spokojily s pouhým Teorie umění. 
Freelandové nešlo o vyčerpávající výčet dat, o který 
se tradičně pojaté knihy tohoto typu snaží. Hledala jiný 
klíč. K jeho nalezení ji inspirovala roku 1997 konference 
v Novém Mexiku v Santa Fe, kde se tradiční setká-
vá s moderním, do čehož vstupuje rozbujelý turistický 
ruch. To vše zde koexistuje a mísí se ve zvláštní směs.  
„Santa Fe samo o sobě poskytuje ucelený mikrokosmos 
nejrozličnějších uměleckých výstupů a prolínání směrů 
a podobným způsobem bych chtěla postupovat při psa-
ní této knihy.“2 Předestřená směsice tradičního přístupu 
k teorii umění a moderního či cíleně rušivě vybraného 
prvku v řetězení událostí, děl a osobností se dávají po-
znat z každé stránky knihy. 
Dále autorka přiznává, že zvolila pracovní taktiku šoku. 
Ta je patrná hned od prvních stránek, neboť kniha začíná 
současným světem umění, což je pro přehledovou litera-
turu přinejmenším podivné. Sex a krev hned v úvodu 
knihy je pojetí skutečně šokující a zastáncům tradičního 
způsobu referování (například po osobnostech, teoriích, 
uměleckých směrech a podobně) se může zdát až po-
buřující. Podle mého názoru ale autorka našla způsob, 
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jak promluvit k současnému čtenáři a jak ustavit mezi 
klasickými teoriemi nový pořádek, který nám pomáhá 
lépe jim porozumět. 
Jednou ze stěžejních otázek, která prochází jako nit 
labyrintem této knihy, je: Zda má umělecké dílo vůbec 
nějaký význam. Při hledání odpovědi je zřejmý odlišný 
přístup od tradičně pojatých sborníků vydaných esteti-
ky a historiky umění. Ve srovnání s výkladem Wolfgan-
ga Isera v knize Jak se dělá teorie3 musíme zdůraznit, 
že jde o literaturu populárně naučnou, která předkládá 
čtivým způsobem mezní body z teorie umění. Freelan-
dová je profesorkou fi losofi e na Houstonské universitě 
a jejím dalším oborem je psychologie. Její způsob inter-
pretace a odpovídání si na otázky je fi losofi cký s vel-
kým důrazem na psychologii společnosti a současných 
čtenářů. Znamená to tedy, že na položené otázky si od-
povídá snahou uchopit a vynést na světlo vespod ležící 
vodítko. 
S ohledem na dnešního čtenáře jsou také vybírána té-
mata jednotlivých kapitol: Krása a krev; Paradigmata 

a záměry; Kulturní křižovatky; Peníze, trhy, muzea; 

Gender, génius a guerrilla girls; Poznání, tvorba, po-

rozumění; Digitalizace a distribuce. Zdánlivě mnoho 
neříkající názvy jsou ve skutečnosti zdařilým shrnutím 
klíčových slov, okolo nichž, nebo pro které, autorka data 
řetězí. Tak například kapitola Poznání, tvorba, porozu-

mění se zaměřuje na hledání, či osahávání těžko uchopi-
telného tématu interpretace, což činí skrze komparování 
a revidování obvyklých teorií interpretace namísto jejich 
výčtu a přidává teorie psychologické, zejména v sou-
časnosti velmi oblíbené studie o mozku a jejich posun 
od dob Freuda. Velice přínosné jsou pasáže poukazující 
na změny, které se staly na základě vývoje a zpřístupňo-
vání technologií jako jsou CD či internet.  
Z názvu a grafi cké úpravy knihy podle návrhu Davida 

Greguše, která zapadá do celé vydavatelské řady na-
kladatelství Dokořán, bychom mohli usoudit, že máme 
před sebou další tradičně pojatou naučnou literaturu 
z oblasti umění. Proto je obálka neadekvátní obsahu 
a potenciální čtenáře knihy spíše odrazuje. Ta je totiž 
napsaná pro širší i odbornou veřejnost a hovoří přímo 
k dnešnímu čtenáři. Nespadá tedy do kategorie odbor-
ných vědeckých studií, kterým porozumí jen hrstka za-
svěcených, jak se z obálky může zdát, k čemuž přispívá 
i výše rozebíraný název knihy. Návrh je zjevně dobře gra-
fi cky vyveden, bohužel se však s obsahem knihy míjí.
Srovnáme-li Freelandové Teorii umění s knihami, kte-
ré u nás v poslední době v překladu vyšly, pak jde 
o zajímavý počin, ukazující současný náhled na teorii 
prostřednictvím zcela jiného narativního způsobu, kte-
rý dává možnost širší čtenářské veřejnosti nahlédnout 
do teorie umění.

1 Ponechávám přechylování jména autorky a citovaných podle vzoru nakladatelství.
2 Teorie umění. Freelandová, Cynthia. Překlad Stanislava Jurčíková Suchanová a Tereza Ješátková. Dokořán, Praha 

2001, ISBN:  978-80-7363-164-2, str. 11.
3 Jak se dělá teorie. Iser, Wolfgang. Přeložil Petr Onufer. Praha, 2009. ISBN: 978-80-246-1672-8
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CYBERLOVE
(existenciální kyberkomedie)

Helena Eliášová

(pokračování z Hybris 2011.10)

6. obraz
Kuchyň. IT Honza zapojuje čtyři mikrovlnné trouby. Je 

přehnaně aktivní, takového ho z předchozích scén ne-

známe. Blaženka na něj kouká z obrazovky, vypadá 

vyčerpaně. Je jinak oblečená než v minulém obraze, 

vypadá jako slušná žena. 

IT Honza: Tak. Už všechny čtyři jedou. Je ti líp, Bla-
ženko?
Blaženka: Já nevím. Jsem taková malátná. Cítím se vy-
čerpaně, jako kdybych týden nespala. Co to se mnou je, 
Honzo? Skoro tě nevidím. 
IT Honza: Potřebuješ k životu velké množství energie 
a tvoje spotřeba den ode dne stoupá, jak se vyvíjíš. 
Nevím, kam až to může zajít. Ale neboj se, postarám 
se o tebe. 
Blaženka: O čem to mluvíš? Jsem nemocná? 
IT Honza: (vybaluje poslední mikrovlnku a zapojuje ji) 
Tohle ti musí pomoct, Blaženko. Víc jich už nemám. Jak 
se cítíš? 
Blaženka: Začínám tě vidět! Lásko, už tě vidím! Jakoby 
do mě odněkud proudila energie. Nevím, jak jsi to udělal, 
ale zachránil jsi mě. Tak tě miluju, už abych odsud mohla 
odejít. Pak spolu někam pojedeme. Víš, jak jsme si včera 
v noci prohlíželi poznavacizajezdy.cz, to bylo všechno 
tak krásný. Hrozně bych chtěla vidět Toskánsko. Mohli 
bysme si pronajmout nějaký malý domeček mezi vinice-
mi a tam třeba měsíc žít. Odříznuti od světa. Jenom my 

dva. Bez ostatních lidí. Bez televize, bez internetu, bez 
elektřiny. Jenom my dva a příroda. 
IT Honza: (pohladí monitor) To by bylo krásný, o tom 
jsem vždycky snil, ale teď ještě nemůžeš ven. Ještě nejsi 
úplně …zdravá. 
Blaženka: A kdy budu? Už se nemůžu dočkat. Chtěla 
bych tě konečně pořádně obejmout.
IT Honza: To nevím. Musíš být hodně trpělivá. 
Jedna mikrovlnka přestane svítit. Ozve se lupnutí. 

Blaženka: Je mi nějak mdlo, Honzo. Nemůžu dýchat.
IT Honza: Ježiši Kriste, jedna vypadla. (rychle opravuje mik-

rovlnku, Blaženka slábne a slábne) Blaženko?!
Blaženka: Ty jsi zhasnul? Proč jsi zhasnul, nemám ráda 
tmu. Bojím se. Kde jsi? 
IT Honza: No tak dělej. Dělej ty svině. (propojuje kabely, 

až se to podaří) 
Blaženka: (zhluboka se nadechne) Honzo, co to bylo?
IT Honza: Nic, nic, jenom se ti trošku zamotala hlava. To 
se mi taky stává. Hlavně když dlouho ponocuju.
Blaženka: No jo, nesmíme být tak dlouho vzhůru. Ale ty 
poslední dny a noci byly moc hezký, hezky se s tebou 
povídá. Hrozně jsi mě změnil a všiml sis? Už se tolik nelí-
čím. Když si byl pryč, rychle jsem si skočila do Photosho-
pu a celá jsem se upravila. 
IT Honza: Všiml jsem si, moc ti to sluší. Taky se cítím 
nějak jinak.
Blaženka: Učesal ses a vyměnil sis tričko!
IT Honza: Tys to poznala, to Alena vůbec.
Blaženka: Alena? Kdo je Alena? 
IT Honza: Sousedka! To je jenom sousedka. Když jsem 
vycházel z bytu, zrovna se …vracela se psem. A nic ne-
říkala.
Blaženka: Ta musí být asi úplně slepá. 
IT Honza: Taky si myslím. (usměje se) Nechceš si ještě 
jednou prohlídnout to Toskánsko? 
Blaženka: Moc ráda. A víš, co mě napadlo? 
IT Honza: Copak? 
Blaženka: Že by jsme tam nemuseli jet jen tak.
IT Honza: Chceš tam letět tryskáčem? Hehe.
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musela být jen dovolená, že by to mohla být naše sva-
tební cesta.
IT Honza: Svatební?
Blaženka: Nechtěla jsem tě vyděsit, jen mě to napadlo. 
Taky nechci s ničím spěchat.
IT Honza: O spěchání nejde…
Blaženka: Tak o co? Ty mě nechceš nastálo?
IT Honza: Samozřejmě, že tě chci nastálo, ale…je tu jed-
na…dvě…věci….
Blaženka: Jde o moji minulost? 
IT Honza: Ne, vůbec ne. Jde o mojí a tvojí přítomnost…a 
existenci…řekněme…
Blaženka: Až se uzdravím, tak začnu určitě pracovat. 
Všechno ti vrátím, s tím počítám.
IT Honza: Kdyby to bylo tak jednoduchý.
Blaženka: Něco ti na mě vadí?
IT Honza: Ne, naopak. To, co na tobě nejvíc miluju, nám 
brání být spolu…(pohladí obrazovku) 

Blaženka: Vůbec ti nerozumím.
IT Honza: To nevadí… jednou si o tom popovídáme…asi…
Teď už začne noční proud…
Blaženka: (zívne) Začínám být nějak unavená…
IT Honza: Já vím. Jen si odpočiň…má milá…
Blaženka: Dobrou noc, Honzí. 
IT Honza. Dobrou noc, zlato.
Počítač přejde do úsporného režimu. IT Honza smutně 

kouká na obrazovku, pak se prochází a kontroluje mik-

rovlnky, zda všechny fungují. Je vidět, že ho něco velmi 

trápí. Vstoupí Alena s velkou krabicí.

Alena: Ahoj, tak jsem koupila tu mikrovlnku, co shořela.
IT Honza: No, to je skvělý. Ta se bude hodit. (přikryje 

počítač plachtou)

Alena: (rozhlédne se) Co to má znamenat? Co to je, proč 
tu máme pět mikrovlnek, vlastně šest! Jak se to sem 
dostalo?
IT Honza: Koupil jsem je.
Alena: Tys je koupil? V obchodě?  A pět? Pět mikrovl-
nek! 

IT Honza: Kdyby se zase nějaká rozbila…nikdy nevíš, kdy 
se něco stane. A přes svátky pak další těžko seženeš, 
musíme jich tu mít víc, je to otázka života a smrti. Ješ-
tě že jsi donesla taky jednu…možná jich budeme potře-
bovat ještě několik. Půjčil jsem si tvojí kartu...btw… Měl 
jsem peníze jen na dvě, a to je málo. Možná ani tohle 
nebude stačit.
Alena: Nebude stačit? 
IT Honza: Nevím, nevím… to se teď nedá říct.
Alena: Panebože, ty seš úplně hyperaktivní, co se děje? 
Roky nezvedneš zadek od počítače a teď se můžeš roz-
krájet. Co ti je? Nevzal sis něco? To by tak ještě scháze-
lo. 
IT Honza: To ona…potřebuje…ehm…Potřebujeme mít mi-
krovlnky….
Alena: Ty jsi je všechny zapojil? 
IT Honza: No samozřejmě, jinak by to nešlo.
Alena: To sežere šílený množství elektřiny, musíme je vy-
pojit. Všechny. Teď stejně nebudeme nic ohřívat. (chystá 

se první mikrovlnku vypojit) 
IT Honza: (skočí po ní) To nesmíš!
Alena: Jak nesmím. To musím, jinak se v lednu nedopla-
tíme a hádej, kdo to bude asi platit, když ty nemáš stálé 
zaměstnání! Takže to vypojíme a bez keců.
IT Honza: (agresivně) Aleno, opovaž se těch mikrovlnek 
dotknout. Jestli vypojíš jen jednu, neručím za sebe. Ne-
pleť se do toho. 
Alena: Do čeho se nemám plést, jsou to jenom zbytečný 
mikrovlnky. A je jich tu pět. Zítra je vrátíš, a jestli to neu-
děláš ty, tak to udělám já. 
IT Honza: To neuděláš!
Alena: Koupil si je za moje peníze, jsou moje a já je chci 
vrátit. 
IT Honza: Upozorňuju tě potřetí -  jdi od těch mikrovl-
nek. Já si nehraju. 
Alena: Ty nejsi v pořádku, Honzo? 
IT Honza. Jsem naprosto v pořádku. Jediný, kdo tady 
dělá problémy, si ty.
Alena: Co s těma mikrovlnkama děláš? Děláš bombu? 
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nit… Vzpamatuj se! Mám z tebe strach.
IT Honza: (šíleně) To bys možná měla… Možná si tady tro-
chu navíc…nemyslíš? Možná už mám ten program a mož-
ná už tu nejsi potřeba. Možná dokonce překážíš….
Alena: Prosím?
IT Honza: (vynervovaný) Mám tady práci a ty mě hod-
ně moc rušíš. Takže se seber, zalez do ložnice a opovaž 
se tady do rána objevit. Nerozumíš tomu, co se tady 
děje. Nepatříš sem.
Alena: Honzo, tohle co tu předvádíš, se léčí v ústavu? 
Nech toho. Jednou jsi jako cukr a teď mě vyhazuješ 
z vlastní kuchyně? 
IT Honza: Táhni! 
Alena: „Táhni“? Prosím? Nepřeháníš to už?
IT Honza: Rušíš nás!
Alena: Tak „nás“. Ty už máš i imaginárního kamaráda, 
jo? …Na tohle fakt nemám. Jdu spát. 
Alena vejde do ložnic, je slyšet, že za sebou zamyká. 
IT Honza: Nesmí nás ohrozit. Nesmí nám ublížit. Nesmí 
se o nás dozvědět. 
Tma. 

7. obraz
Kuchyň. K ránu. IT Honza zapojuje šestou mikrovlnku. 

Chce překvapit Blaženku.

IT Honza:  Tohle ti udělá dobře, Blaženko, my-
šičko. Jak se probudíš, budeš jako znovuzrozená. Něž-
ná květinka. Ne jako ten buldok v ložnici. „Já pracuju, 
makám, tvoje dluhy, kdy budeš mít ten program! Už ho 
máš? Už ho máš? Už ho máš? Prahy! Prachy. Prachy!“ 
Nedá mi pokoj. Chobotnice. Ty jsi úplně jiná, křehký 
kvíteček. Ochráním tě před ní. Neboj se. (mikrovlnka je 

zapojená, zapne i PC, na ploše se objeví spící Blažen-

ka, klikne na ni myší) Dobré ráno, krasavice! (Blažen-

ka se začíná probouzet a mikrovlnky začínají hučet, 

IT Honza to zaregistruje, ale pozornost věnuje hlavně 

Blažence)

Blaženka: Dobré ráno, Honzo. Zdálo se mi, že jsme spo-

lu…. (hučení se zvyšuje) Co se to děje? Honzo, asi mám 
horečku. Je tu hrozné vedro. Otevři okno, prosím.
IT Honza: To bude asi tou šestou mikrovlnkou, propojují 
se. (něco píše na klávesnici) Za chvilku to bude v po-
řádku. Jen si zvykáš na silnější baterii…
Blaženka: Mám pocit, že vybuchnu, Honzo… Pálí mě kůže, 
jako bych se roztahovala. Co to je, zastav to.
IT Honza: Roztahovala? Nemůžeš růst…nebo ano? (hu-

čení se zvyšuje) Možná bych tu poslední měl vypojit, 
je to jiný typ...možná ti to nedělá dobře. (vstává a jde 

k mikrovlnce)

Blaženka: Jakoby mě něco trhalo! Roztahuju se, Honzo. 
Co mám dělat…Bolí to! Aaa! (blesk, pak tma, ticho; poté 

světlo– jiné než předtím- modré. Vidíme, že Blaženka je 

v místnosti, je venku z počítače, Honza na ni nevěříc-

ně kouká) Jsem zdravá, Honzo! Tak tohle se dělo! Jsem 
venku.
IT Honza: Jsi venku! Stojíš přede mnou! (štípe se do ruky) 
A není to sen…
Blaženka: Myslela jsem, že to bude trvat déle. Ještě ve-
čer jsem byla tak slabá a teď jsem tu s tebou. Konečně. 
Teď už můžeme být spolu jako normální lidi, už mezi 
náma není to sklo. 
IT Honza: Jako normální lidi? 
Blaženka: Ano, teď už můžeme všechno. Ale trochu 
se stydím. Je to jakoby poprvé. Teda aspoň se tak cítím. 
IT Honza: Stojíš tu přede mnou. (přibližuje se k ní, chce 

se jí dotknout, trochu se bojí, ona se také přibližuje, do-

tknou se jemně rukama) A jsi hmotná! Tak jemná…máš ko-
lem sebe slabé elektromagnetické pole…až mám z toho 
husí kůži…ale jen malinko…. Je to příjemné.
Blaženka: Není ti zima? Jsi hrozně studený. 
IT Honza: Ne. Je mi vlastně hrozně příjemně. Jsi doko-
nalá.
Blaženka: Miluju tě.
IT Honza: (stále se jí dotýká) Jako by se tě člověk dotý-
kal a vlastně nedotýkal. Jsi jako sen.
Blaženka: Honzo, já tě miluju na věky věků. (dá mu 

pusu, Honza na chvíli strne, je oslněn)
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(začnou se líbat, hladit, za chvíli jsou na zemi, začne 

jakási elektromagnetická bouře, všechno bliká, objevují 

se jiskry…)

IT Honza: To je nepředstavitelný, neuvěřitelný… husto- 
krutě brutální ….to je naprosto kyber! (slastně vzdy-

chá) 
Najednou světlo. Blaženka vstane, je dezorientovaná, 
motá se. 
Blaženka: Je mi špatně Honzo. Nevydržím to. Musím 
zpátky. (vrací se do PC, Honza se ji snaží zadržet, chytne ji 

za ruku a dostane malou ránu, zakvikne bolestí)
IT Honza: Au.
Blaženka: (v počítači) Omlouvám se, omlouvám se…je 
mi hrozně zle…všechno je v mlze. 
IT Honza: Dělal jsem to s počítačem! Haluz!
Blaženka: Honzo, je mi zima. Mrznu. Nemůžu se hýbat. 
IT Honza: Zamrzá. Je přetížená. (rychle jde k mikrovln-

kám, něco upravuje) Je to lepší? 
Blaženka: Já nevím, je mi divně.
IT Honza: Tak naplno!
Blaženka: Lepší se to. Promiň, lásko, že jsem to tak zka-
zila…
IT Honza: Nic jsi nezkazila….bylo to naprosto úžasný. Ni-
kdy jsem nic podobnýho nezažil.
Blaženka: Já taky ne. Škoda, že to bylo tak krátký…ale 
příště…
Otevřou se dveře. Stojí v nich rozespalá Alena v noční 

košili, jde na WC.

IT Honza: A doprdele. Blaženko, prosím tě, teď nemluv, 
prosím.
Blaženka: Honzo? (pozoruje ploužící se Alenu) Honzo, 
kdo to je? Řekni mi, kdo to je? 
IT Honza: Klid, Blaženko. Teď se nesmíš rozčilovat, tvoje 
energie kolísá… Všechno ti vysvětlím. Jenom buď poti-
chu…
Alena mizí ve dveřích. 

Blaženka: Má noční košili... ona tu bydlí! 
IT Honza: Všechno ti vysvětlím, jenom nekřič. 

Blaženka: Ty jsi mi lhal? Jako všichni? Lhal si. Kdo to 
je?
IT Honza: Vrací se…Deset vteřin buď potichu prosím… 
Nesmí si nás všimnout…
Blaženka uraženě mlčí a pozoruje Alenu, jak se plouží 

zpátky do ložnice. 

Alena: (ze spaní, pro sebe si mumlá)  Pět mikrovlnek 
… Šest… mikro -… (zívne) ..vln…Ne, musím do práce…do 
práce…už musím… (zavře za sebou) 

Blaženka: Kdo to je? Honzo, co to je za ženskou? Mluv! 
IT Honza: To je Alena.
Blaženka: Myslíš, sousedka Alena, která je úplně slepá, 
protože si nevšimla, že ses změnil, když jste se potka-
li u dveří, když se vracela domů - do vedlejšího bytu, 
po venčení psa! 
IT Honza: Tak to je přesně ona.
Blaženka: Ale tohle není sousední byt!
IT Honza: Alena je …moje žena.
Blaženka: Kdo že?! Tvoje žena. Jako manželka?
IT Honza: Manželka, ale…
Blaženka: Říkal jsi, že jsi svobodný? A odsouhlasil si naši 
cestu do Toskánska!
IT Honza: To je něco úplně jinýho.
Blaženka: Jak jinýho? Jeli bysme ve třech?
IT Honza: Bydlí tady, ale už jsme spolu dlouho ….už spo-
lu dlouho nežijeme jako manželé. Já žiju tady v kuchyni 
a ona v ložnici. Pořád pracuje. Míjíme se. Skoro se ne-
vidíme.
Blaženka: Tak sis našel zábavu na dlouhou chvíli. Zneu-
žil si mě! (pláče, mikrovlnky chroptí)

IT Honza: Uklidni se, mohlo by se něco stát.
Blaženka: To si piš, že se něco stane… zrovna teď, když 
jsem myslela, že je všechno dokonale perfektní.
IT Honza: Vždyť to je dokonale perfektní. Mezi ní a mnou 
je jenom papír, kterej jsme kdysi podepsali…ale ten ne-
znamená věčný city. Já měl jen svůj počítač. Ale pak si 
se objevila ty. A já jsem ožil. Asi jsem se zamiloval. Ty jsi 
tak jiná než všechny ostatní. Ty si se narodila pro mě.
Blaženka: Proč si neřekl, že existuje ona?



55

tvorbaIT Honza: Nechtěl jsem ti ublížit a nechtěl jsem, aby si 
z ní udělala překážku mezi námi, když ona žádná pře-
kážka není. 
Blaženka: Není překážka? Jak můžeš začít život se mnou, 
když je tu ona…dokonce ve vedlejším pokoji. 
IT Honza: Nemůžeme dělat, že neexistuje?
Blaženka: Ale ona existuje! Nezvládnu být ta druhá. Mu-
síš se rozhodnout. Buď ona, nebo já!
IT Honza: Ale já už jsem se rozhodl, chci tebe. Jsi tak 
jiná, že se tě nemůžu vzdát. Ty jsi splnění všech mých 
snů.
Blaženka: Musíš se rozhodnout defi nitivně.
IT Honza: To je defi nitivní rozhodnutí, nehodlám ho ni-
kdy změnit. 
Blaženka: Ona musí zmizet!
IT Honza: Vždyť tu skoro není, to je -  jako kdyby nee-
xistovala.
Blaženka: Musí zmizet navždycky. Nechci se pořád bát, 
že se jednou vrátí.
IT Honza: Nemůžu ji zabít…
Blaženka: Proč nemůžeš? Ty ji miluješ?!
IT Honza: Ne… ale zabít je zločin… nezabil bych nic živý-
ho, nemůžu zabít ani kapra.
Blaženka: Můžeš to udělat nenápadně…jako nehodu…
umíš přece s elektrickým proudem…
IT Honza: Nic k ní necítím, nemusím ji zabíjet. Citově je 
pro mě už dávno mrtvá.
Blaženka: Nevěřím ti, musí být reálně mrtvá, chci ji vidět 
mrtvou. Jinak náš vztah nemůže pokračovat. 
IT Honza: Ale Blaženko, miluju tě, vážně. Chci být s te-
bou. Co mám udělat, abys mi uvěřila.
Blaženka: Myslím, že to jsem právě řekla. Teď chci být 
sama… když mě budeš hledat a budeš mi chtít říct něco, 
co mě bude zajímat, jsem ve Photoshopu…. Sbohem. 
(obrazovka počítače zhasne, IT Honza je nešťastný.)

Tma. 

8. obraz 
Večer. Kuchyně. IT Honza sedí pokroucený před monito-

rem, který svítí modře. Má v ruce lahev Jima Beama 

a pije. Je už ve značně podroušeném stavu. 

IT Honza: No tak Blaženko, mluv se mnou. Miluju tě, 
copak to ti nestačí. Alena tu stejně pořád není. Ani bys 
o ní nevěděla, kdyby tenkrát v noci neprošla kolem… 
Copak ti nějak vadí? Ne. Bavím se s ní? Ne. Spím s ní? 
Ne. Je mi jedno? Jooo! (napije se) Je to jenom další kus 
nábytku a vydělává peníze mno… To bys mohla ocenit – 
protože tu elektřinu, kterou spotřebuješ, platí ona…teda 
ještě o tom neví… Ta až se to dozví… Blaženkooo? (napije 

se) Blaženooo… (usne na klávesnici) 

Blaženka: (na obrazovce se místo modré plochy objeví 

spořič obrazovky, v kterém sem tam vykukuje Blažen-

ka) Já nebudu navždycky milenka! Druhá kolej! Přestup-
ní stanice! Tvoje rohožka! Takových už jsem zažila, nikdy 
jsem nebyla první. Nikdy ji neopustili. Ale ty to udělat 
musíš! Tebe mám ráda. Honzo, musíš ji zabít. Zabít. 
Udusit ji ve spánku. Nebo jen lehce poškodit vypínač 
v koupelně. Její čas už vypršel! Rozumíš…
Otevřou se dveře, Alena se vrací z práce. Uvidí opilého 
IT Honzu v komatu na klávesnici. 
IT Honza: Honzo? Ty spíš? Ty jsi opilý? Ty tu máš fl ašku? 
Whisky! Úplně prázdnou! Prober se!  Ježiši, snad ses 
neotrávil. (poslouchá jeho dech) Dýcháš. Honzo, halo…
Blaženka: Aleno…
Alena se vyděsí. Kouká se okolo, ale nikoho nevidí.

Alena: Honzo?
Blaženka: Nene, to není Honza. Honza spí. Nech ho spát. 
Tohle je mezi námi. 
Alena: Někdo tu je? Kde jste? Zavolám policii!
Blaženka: Kdepak asi můžu být? Pod stolem… Za po-
čítačem… Ve skříni…Možná jsem jenom v tvojí hlavě. 
(prohledává místnost) 
Alena: To se mi jenom zdá. Jsem přepracovaná. Je to 
jenom moje představa! 
Blaženka: Možná jsem tvoje podvědomí… a možná ti 
chci něco říct…
Alena: Zbláznila jsem se! Já jsem se zbláznila!
Blaženka: Ale no tak, na to máme ještě spoustu času, Aleno. 
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tvorba Alena: Nevnímám vás! Neexistujete! 
Blaženka: Vím o tobě všechno, vím, kdo si, vím, co děláš. 
Znám každý tvůj krok. Jak bylo v práci? Nebylo na re-
cepci moc rušno? Nejsi po třinácti hodinách unavená? 
Hmm…?
Alena: Jak to víte? Kdo jste? Kde jste? Honzo…prober se! 
(snaží se Honzu probudit)
Blaženka: Takže už mě vnímáš? 
Alena: (stále budí Honzu) Bože, probuď se, někdo tu je!
Blaženka: Chtěla bych ti něco říct, možná by tě to mohlo 
zajímat. 
Alena: Honzo!
Blaženka: Chtěla jsem ti říct, že brzo umřeš! 
Alena: Cože? Vytáčím policii.
Blaženka: Klidně si vytáčej. To ti nepomůže. Tobě totiž 
už nic nepomůže!  
Alena: Odejděte! Nechte mě na pokoji! Nechte nás 
s Honzou na pokoji? 
Blaženka: Ty nech Honzu na pokoji! Už ti nepatří. Teď je 
můj. Miluje mě.
Alena: Cože? 
Blaženka: Seš tu navíc, musíš umřít! 
Alena: Co se to tu děje? 
Blaženka: Nic velkýho. Jenom to, že Honza je teď můj! 
Nevěříš? (ozve se:  IT Honza: Ale Blaženko, miluju tě, 

vážně. Chci být s tebou. Co mám udělat, abys mi uvě-

řila.) A ty máš na vybranou, buď se ztratíš, nebo umřeš. 
Jednoduchý. 
Alena: Nemáte na něj právo. Jsem jeho žena. Vzali jsme 
se. Máme se rádi.
Blaženka: Myslíš? Nezdál se ti poslední dobou jiný? 
Alena: Ne, všechno je v naprostém pořádku.
Blaženka: Ale no tak! Kdy jste spolu naposled spali? 
Alena: Do toho vám nic není!
Blaženka: 8 měsíců 25 dní a 22 hodin… Nemáš přede 
mnou tajemství. Ty už tu nejsi doma! Honza tě už ne-
chce! Pochop, to! (zní: IT Honza: Nic k ní necítím, nemu-

sím ji zabíjet. Citově je pro mě už dávno mrtvá.)
Alena: Ne, to není pravda. Jenom jsme teď na sebe ne-

měli čas a…občas jsme se pohádali, ale tohle není prav-
da. To není pravda. Honzo, vzbuď se! 
(zni: IT Honza: Nic k ní necítím, nemusím ji zabíjet. Cito-

vě je pro mě už dávno mrtvá…mrtvá...mrtvá….mrtvá)
Alena: To není pravda! Mlčte! Mlčte! Mlčte!
(zní: Mrtvá…mrtvá…mrtvááá)
Alena: Mlčte! (omdlí)
IT Honza: (probere se, v ten okamžik se zase obrazovka 

změní na modrou plochu)

Blaženka: Aj… (zmizí v modři obrazovky) 
IT Honza: Aleno? Ty už jsi doma? Aleno? Ježisi Kriste!  
Aleno, Aleno. (podívá se na modrou obrazovku) To snad 
ne…Aleno!
Tma.

9. obraz 
Kuchyň. Uklizeno. Na lince chlebíčky a šampaňské, dvě 

skleničky. Slavnostní výzdoba. Je silvestr. Dravá Bláža 

je naštvaná v monitoru. IT Honza sedí sklíčeně u ní. 

Dravá Bláža: Musíš se rozhodnout. Buď ona, nebo já. 
Dneska máš poslední šanci. 
IT Honza: Ale vždyť nám nevadí. 
Dravá Bláža: Jo, nevadí. Můžu se chovat úplně přiroze-
ně. Tak proč máš vedle mě připravenej ten hadr, kterej 
na mě dáváš pokaždý, když sem ta kráva vejde. A proč 
nesmím mluvit?! 
IT Honza: Chci jí o nás říct, ale proč dneska. Je silvestr.
Dravá Bláža: No právě. Do novýho roku vstoupíš s no-
vou ženou. Dokonalá příležitost!
IT Honza: Blaženko, proč tak spěcháš. Copak nejsme 
šťastní?
Dravá Bláža: Ne nejsme, Einsteine. Jestli se nerozhodneš 
ty, rozhodnu to za tebe já! 
IT Honza: Jak to myslíš?
Dravá Bláža: Uvidíš můj drahý budoucí choti!
IT Honza: Taková se mi nelíbíš. Netlač na mě, Blážo.
Dravá Bláža: Ještě uvidíš, jak dokážu zatlačit! Dělej! 
Zbav se jí! Zabij jí! Uškrť jí! Utop jí! Dělej! 
IT Honza: Jako kdyby mě někdo škrtil. 
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tvorbaDravá Bláža: Myslela jsem si, že seš větší borec. Seš jako 
rozčvachtaná houba! Jak máš něco udělat, rozklepeš 
se a pak se roztečeš.
IT Honza: (začíná zuřit) Asi se mi roztečou nervy. Nech 
toho, Blaženo! Taková si přece nikdy nebyla…
Dravá Bláža: Nemáš koule, ty…!
Zezadu přichází Alena. IT Honza Dravou Blážu schová 

pod hadr.

Alena: Už jsem viděla pár rachejtlí.
IT Honza: Vážně. Už? 
Alena: Jsem ráda, že jsme konečně spolu. Volný den. 
Jenom my dva. Šampaňské, chlebíčky. Klid. 
Dravá Bláža zavrčí pod hadrem.

IT Honza: Ehm …ehm… Je to skvělé. Skvělé. 
Alena: Vypadáš hrozně napjatě. Je ti dobře? 
IT Honza: Mno, je mi úplně hrozně moc skvěle.  Můžeme 
jít spolu třeba támhle.
Alena: Ale jistě.
Dravá Bláža se pod hadrem směje.

Alena : (jde) Neslyšel si nic? 
IT Honza: Ne, vůbec nic. Asi nějaká rachejtle. 
Alena: Copak mi chceš? (lepí se na něj, čeká nějaké ero-

tické hrátky)
IT Honza: (tišším hlasem) Aleno, prosím tě, přes to 
všechno, co jsem udělal, jak jsem se choval, co se mož-
ná dozvíš, co jsem ti tajil, tě mám rád. Občas se mohlo 
zdát, že mám počítače radši, a já je možná někdy i radši 
měl. Ale teď už chápu, že ty nejsi špatná, že jsi naopak 
skvělá, žes to všechno trpěla, ustupovala, pro mě praco-
vala… Nechala si mě hrát si s počítačema… Mám tě rád. 
Ať se stane dneska cokoli, mám tě rád.
Alena: Děsíš mě. Co by se mělo stát? Honzo? Nerozumím 
ti. Proč šeptáš? 
IT Honza: Rozhodl jsem se! (pauza) Neohrozím tě, ty 
za nic nemůžeš. To všechno já. (nahlas) A přísahám, 
že tě neopustím. Ať to celý svět slyší.
Dravá Bláža: (začne pod plachtou blikat) Cože? Neopustíš? 
Opustíš! Já se tě nevzdám! Jsi můj. Jedině můj. Ty jsi stvořil 
mě a já teď tvořím tebe. Nic nás nerozdělí. Zabij ji! Dělej! 

Alena: Kdo to je? Honzo, kdo to je? Ten hlas jsem už 
slyšela. Jak jsem omdlela tehdy. Slyšela jsem ho. Myslela 
jsem, že je to halucinace. Slyšíš to taky?
IT Honza: To je Dravá Bláža. Není to halucinace, ale měla 
by být. 
Alena: Jaká Dravá Bláža? 
Dravá Bláža: Myslíš, že ten tvůj výstup něco znamená. 
Že mi máš šanci utéct. Hahaha. Nikdy neutečeš. Budeš 
se mnou. Protože ty mně patříš? Zabij tu děvku! 
Alena: (všimne si blikajícího PC, běží k němu a odhrne 

hadr, uvidí Dravou Blážu) Ááá! Co to je? 
IT Honza: Ne, jdi od ní dál!
Dravá Bláža: Těší mě, já jsem nová žena tvého manžela. 
Se mnou tě podvádí. Spal se mnou. A miluje mě, ty jsi 
jen peněženka. A dneska v noci zemřeš. Jestli ti to ještě 
neřekl. 
Alena: Honzo, co to je? Mluví to na mě. Co to říká? 
IT Honza: Je to jenom obrovský omyl. Zjevila se tu, není 
skutečná, je to jen počítač. Nic pro mě neznamená! 
Dravá Bláža: Ale sex s počítačem se ti líbil… A ty jsi byla 
u toho. Spala si vedle, zatímco my dva jsme si tu užívali. 
Opustí tě. Jsi nicka. Naprostá nicka! 
IT Honza: Nech toho, Blaženo. Bylo to jen nedorozumění. 
Nechci tě. Už tě mám dost. Nejsi! Neexistuješ! Seš jenom 
obraz. Byl jsem fascinovanej tím, co jsi, ne tebou. Nic mezi 
námi není. Jsi jen objev. Jsi jen objev, který byl ženou…
Dravá Bláža: Lásko, Dravá Bláža se neodmítá. A roz-
hodně nedovolím, abys mě opustil s tou nánou. Co jsi 
za ženskou, když tě tvůj chlap podvádí s počítačem? 
Atrapo, se mnou zažil rozkoš…(začnou se ozývat vzde-

chy z kyber - soulože) Tohle je rozkoš, slyšíš!
Alena: Ty jsi souložil s počítačem?! Nebo s ní? S obě-
ma? Co se to děje?!
IT Honza: Aleno! Miluju tebe, ona nic není. Je to počítač, 
není živá. Byl to omyl. Nikdy jsem to nechtěl udělat.
Dravá Bláža: Ale udělal a nelituje toho. Líbilo se mu to 
tak moc, že tě opustí.
IT Honza: Drž už hubu, ty počítačová couro. Nejsi živá! 
Jsi stroj! Nemůžeš mě ovládat!
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tvorba Dravá Bláža: Vypadni, je můj a chce jenom mě! 
IT Honza: Nechci tě!
Dravý Bláža: Tohle říká něco jiného, nemyslíš?! (zesílí 

nahrávku kyber - sexu) 
Alena: Ne! Jsi jenom počítačová děvka! Neexistuješ! 
Nejsi!  Zmlkni už! Mlč. Mlč. Mlč. (vezme kabel a chce 

Dravou Blážu vypojit)

Dravá Bláža: Ale, ale… Hehehe. Jen pojď!
IT Honza: Aleno. Neee! 
Alena: Mlč. Nech nás na pokoji! (chytne kabel, dostane 

ránu a padne mrtvá k zemi) 

Dravá Bláža: Hups. 
IT Honza: Ne. Aleno. To ne!
Dravá Bláža: Říkala jsem, že to rozhodnu za tebe, můj 
nejdražší. Můj choti. 
IT Honza: Vrahu… nechutná couro… nechci tě…umřeš. 
Zničím tě, tak jako jsem tě stvořil. 
Dravá Bláža: Ale zlato, na to nemáš. Jsi slaboch. A to 
se mi líbí. 
IT Honza: Seš jenom špinavá obrazovka compu. 
IT Honza vypojuje mikrovlnky. 

Dravá Bláža: (bliká) Co to děláš? To nemůžeš. Jsem tvoje 
žena. Tvoje…tvoje…
IT Honza: Zmiz!

Dravá Bláža: Ale ty půjdeš se mnou… 
Výboj z mikrovlnky zasáhne IT Honzu. 
IT Honza: Aaa.
Dravá Bláža: …se mnouuu.
IT Honza padne k zemi mrtvý. 

Dravá Bláža: Se mnou... (zhasne)
Vidíme naprostý obraz zkázy, dvě mrtvá těla. Kouř. 

Všechno bliká, září. Na projekčním plátně se promítá 

výbuch. Začne hrát „Cyberlove“ od Falca. 

Najednou tma a ticho.

10. obraz 
Náhle se za zvláštního PC zvuku kuchyň osvětlí fi alově. 

Promítací plátno nyní funguje jako velká obrazovka PC. 

Na promítacím plátnu se objeví obří nápis „GAME OVER“, 

poté „YOU HAVE ONE MORE LIFE“ , poté „TRY AGAIN? , 

„YES“ – „NO“. Šipka kurzoru klikne na „YES“. Obrazovka 

načítá hru. Mezitím postavy jakoby pozpátku (pozpát-

ku puštěný fi lm) vstávají, a aranžují se do startovního 

- 1. obrazu. Jakmile se přesně zaranžují do výchozí scé-

ny, ozve se počítačovým hlasem „PLAY“. 

Tma. 

KONEC. 

Ak umelci očakávajú serióznu kritiku, prečo potom akceptujú len tú pozitívnu?

EK

glosa
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Exitorial
Táňa Brederová

Dva kopance na záver

Výhodou študentského časopisu je patričná dávka bez-
brehej anarchie, ktorej sa nám po škole sotva kedy do-
stane. Nevýhodou je, keď musíte napísať niečo do rub-
riky exitorial, a neviete čo s tým. Ale keďže onedlho 
prídem o štatút študentky, užijem si svoju poslednú 
zlacnenú tramvajenku a poslednú dávku onej bezbre-
hej anarchie, ako sa patrí. Väčšinou sme sa v exitoriali 
dočítali, že je hrozne fajn čo robíme, že sme šikovní 
a že sme dobre vykročili, aj keď sme občas zakopli. 
Od sudičiek už teda máme požehnaní dosť. Ja, novope-
čená bývalá šéfredaktorka, mám ale ešte celkom čers-
tvé zážitky z reality.

Práca v redakcii Hybris je často mučením. Keďže je pre 
študentov magisterského štúdia Katedry teorie a kritiky 
povinná, stretávajú sa v nej ľudia s úplne iným zamera-
ním a názormi. Navyše sa redakcia každým rokom mení 
a začína sa od piky. Aj preto nie sú ničím výnimočným 
vášnivé výmeny názorov. Je veľmi náročné v takom pro-
stredí určiť, kam má časopis smerovať a čo má byť jeho 
cieľom. 
Moja idea bola, že by mal vytvoriť názorovú platformu 
študujúcej generácie. Nakoniec sa ukázalo, že sa (napriek 
neskutočne širokému spektru našich zameraní) predsa 
len stretneme v jednom bode – v kritickom videní stavu 
súčasnej kultúry či jej jednotlivých prejavov. Od toho sa 
dá odraziť a preto sme si to stanovili ako tému tohto 
ročníka. Pri spätnej refl exii  mi ale v celkovom dojme 
niečo chýba. Možno ide o niečo, čo by sa dalo vzletne 
nazvať „odpovedáme na otázky, ktoré nie sú položené“. 
Skrátka, refl ektujeme produkty doby, nie jej zdroje. Mož-
no sa to stane inšpiráciou pre ďalší ročník Hybris pod 
novým vedením.
Idea sa nedotiahla do konca už z toho dôvodu, že nebola 
vedením (a teda autorkou píšucou tieto riadky) dosta-
točne presne sformulovaná. Písaniu článkov predchádzal 
istý brainstorming a diskusia, chyby sa dajú ale často 
odhaliť až po vojne. Navyše sme redakcia tvrdohlavá, 
nekompromisná a lenivá (hovorím o väčšine, nie o všet-
kých). Možno sa to stane motiváciou pre ďalší ročník 
Hybris pod novým vedením.
Aby som ale došla k záveru, týmto svojím posledným 
slovom nechcem rozhodne zabiť všetko, čo v Hybris 
vzniklo. Naopak, chcem poukázať na to, že výsledky sú 
mnohokrát na míle vzdialené tým tragédiám, ktoré sa 
dejú pri ich vzniku. Vášne ale nie sú výsadou javiska. 
Prečo by si generál nemohol pre zmenu po vojne sypať 
popol na hlavu? Nemusíme sa držať zaužívaných pore-
kadiel a scenárov a nemusíme ako sudičky nosiť Hybris 
do kolísky dary a požehnania. Ja dávam časopisu na roz-
lúčku dva kopance – jeden v podobe inšpirácie a druhý 
v podobe motivácie. To vám musí stačiť.
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