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lMůj druhý editorial. Mám na něj vysoké nároky. Měl by být lepší 
než ten první. Vtipnější. Upřímnější. Tak nějak víc od srdíčka. Měl 
by zaujmout. Nesnažit se zalíbit se, nejít všem čtenářům na ruku, 
spíš trochu provokovat. Ano, provokovat! Ale ne moc, aby se čtenář 
nevyděsil a časopis hned nezavřel. Měl by zaujmout a navnadit 
k dalšímu čtení. Měl by být jak osobní, tak profesionální. Odborný, 
ale zároveň srozumitelný i pro laika. Měl by být aktuální, ale 
zároveň nadčasový. Měl by rezonovat se současnou situací, 
ale zároveň se vyjadřovat i k minulosti. Měl by…

Snažím se dostát svým představám o ideální šéfredaktorce; 
ideální šéfredaktorka chodí na redakční rady včas, je učesaná, 
nalíčená, s perfektně nalakovanými nehty a rtěnku nemá obtisk-
nutou na předních zubech, její úsměv… nejen že je opravdový, je 
především stálý… ideální šéfredaktorka se nepřestává usmívat, 
ani když pláče nad dojemným textem, neb si od něj nepřetržitě 
udržuje odstup; oči ideální šéfredaktorky, trochu skryté za 
vyčištěnými a neumatlanými skly brýlí, které nejsou slepené 
izolepou, povzbudivě hledí na každého, jenž chce něco říct; ideální 
šéfredaktorka, moje alter ego, vzbuzuje přirozený respekt a in-
spiruje ostatní k tvorbě, je jak múzou a nevysychající studnicí 
nápadů a témat, tak trpělivou učitelkou a přísnou, ale spravedlivou 
šéfovou; ideální šéfredaktorka čte všechny texty a včas posílá 
poznámky, její komentáře… panečku, ty její komentáře, to jsou 
věcné připomínky plné konstruktivní kritiky a nefalšované snahy 
posunout text dál; pro ideální šéfredaktorku je radost psát, ona 
členy redakce podporuje, rve se za ně jako lvice a nikterak na ně 
netlačí a neuhání je, nemusí, ona je totiž motivuje už jen svou 
pílí, tím, jak jim jde příkladem - své články má napsané jako první 
a čtou se jedna báseň, a ty její editorialy (které nejsou pouhou 
textovou onanií o šéfredaktorce samotné) jsou lehké a zároveň 
hlubokomyslné, psané na jeden zátah jednou větou, protože jí 
všichni vyčítali, že její úderné věty jsou moc krátké.

V mých představách prostě všechno klape. Realita je ovšem 
zcela jiná. Je dávno po uzávěrce, skoro půlnoc a já s mastnými 
vlasy sedím u počítače a píšu Kateřině, mojí zástupkyni, jak mám 
ukončit editorial. Zase žádná pointa, zase žádná invence, já prostě 
neumím psát závěry. „Tak tam napiš, že se ti zatím nepodařilo 
vychytat všechny chyby, ale drží-li čtenář tohle číslo v ruce, pak to 
znamená, že se ti přes všechny nedostatky podařilo dovést redakci 
k uzávěrce a číslo odeslat do tiskárny,“ radí mi ona a já mlčky 
mačkám CTRL+C a CTRL+V. Tak takhle já to vedu.

Lenka Veverková
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Já si myslím... No, když se to tak vezme, tak asi 
jo, no. Chápeš, ne. No jo, no. Já nevím, já tomu 
nerozumím. Já si myslím... No, když se to tak 
vezme, tak asi jo, no. Chápeš, ne. No jo, no. Já 
nevím, já tomu nerozumím. Já si myslím... No, 
když se to tak vezme, tak asi jo, no. Chápeš, 
ne. No jo, no. Já nevím, já tomu nerozumím. Já 
si myslím... No, když se to tak vezme, tak asi 
jo, no. Chápeš, ne. No jo, no. Já nevím, já tomu 
nerozumím.

Do jaké míry jsou naše životy skutečně „beckettovské“? Herec, 
loutkář a režisér Matija Solce se rozhodl spolu se 4. ročníkem 
herectví KALD aplikovat „motiv“ z her Samuela Becketta na naši 
přítomnost a na jevišti divadla DISK s ním různě experimento-
vat. Není ale zcela jasné, proč tvůrci k Beckettovi už v samotném 
názvu inscenace odkazují, když z něj na jevišti nezbylo víc než 
jen motiv.

Divák je uveden na jeviště s mapou komunikačních táhel 
-  provázků visících ze stropu v sále - za která může tahat a ovlá-
dat všemožné zvuky. Bum, tuš, tam ta-dam, jerry-line, lully 
buy, letenka Praha - Hong Kong. Jedním z provázků se spouští 

Beckettomotive 

katedra alternativního a loutkového divadla
režie a hudba: Matija Solce
dramaturgie: Marek Turošík
scénografie: Kateřina Hadravová
kostýmy: kolektiv
produkce: Jeník Tyl, Sofie Sticzayová, Jan Búrik, 
Markéta Bodoríková
hrají: Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Petra Kosková, 
Pavel Kozohorský, Ivo Sedláček, Daniel Tůma 
Psáno z repríz 8. a 20. března

Hledat 
Becketta 
v kupce sena
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v Beckettomotive 
na jevišti z Becketta 
nezbylo víc než jen motiv

dohromady ale 
nedávají smysl a žádný 
z experimentů není 
dotažen do konce

„slovník“ a při každém zatáhnutí se ozve jiné slovo. Další prová-
zek nedělá s největší pravděpodobností nic (nebo jsem ve změti 
zvuků neodhalila ten, jenž k němu patří). Takhle je divákům do-
voleno si hrát, objevovat a být spolutvůrci dění na jevišti. Záleží 
pouze na divákovi, zdali má interaktivní hry s herci rád a své role 
spolutvůrce se zhostí. Je rovněž možné, že mu to bude nanejvýš 
trapné a bude si přát odejít. I to je však součástí experimentu, 
protože představení nezačne, dokud některý z nich nerozluští 

nápovědu. Následně začnou tvůrci 
diváka pomocí světelných nápověd 
navádět k řešení úkolů, jež postupně 
vedou ke konci hry. Potom už si hrají 
jen herci.

Doprostřed hracího prostoru jsou 
naneseny židle tak, aby polovina di-
váků sledovala jednu stranu a druhá 
polovina k nim seděla zády a dívala 

se druhým směrem. Na černě natřených praktikáblech rozehrávají 
drobné scénky z vlaku Bedřich Beckett na cestě odnikud nikam 
skrze mnoho tunelů. Co chvíli tma utne situaci dřív, než se stihne 
rozehrát a něčeho podstatného se dobrat. Dialogy jsou nekohe-
rentní, útržkovité a neustále se cyklí: No jo, no.. No, když se to 
tak vezme, tak asi jo, no. Inscenace nemá příběh, byť se v ní často 
mluví o matce, synovi nebo jakémsi Jerrym, na jehož smrt všich-
ni kdovíproč čekají. Postavy nejsou přesně definovány a herci 
na sebe co chvíli přebírají jiné, neidentifikovatelné role. V jedné 
z krátkých scének experimentují s molitanovými loutkami s rea-
listickými zvídavými obličeji, s nimiž zkoumají objekty a zapojují 
do hry fotoaparáty, budíky nebo sušenky. Všechno je to vlastně 
docela pěkné, ale opět není jasné, co si z toho má divák odnést.

Dalším aspektem inscenace je zkoumání, kde je hranice divácké 
snesitelnosti. Divák dává impuls k začátku hry, divák musí splnit 
vše, co po něm inscenátoři chtějí, jinak se hrát nezačne, a konec 
nepřijde, dokud se obecenstvo rozpačitě neroztleská. Potlesk 
spustí závěrečné hudební číslo, na první pohled nekonečný kon-
cert, při němž hrají dokola stále jednu píseň, zase o Jerrym. Jestli-
že koncert skutečně nikdy nekončí (tj. ustal by až po dobrovolném 
odchodu všech diváků ze sálu), pak by na tomto závěru bylo cosi 
beckettovského, resp. Godotovského. Navíc se role v tu chvíli ob-
rátí a divák má poprvé skutečně možnost vzít režii do svých rukou 
a rozhodnout, jak dlouho budou naopak herci plnit jeho úkol.

Jinak je divák po celou dobu představení místy spoluhráčem, 
jindy spíše obětí nepříjemných, poněkud prvoplánových naschvá-

lů. Herci ho nutí ve světle reflektorů „telefonovat“, jíst a zpívají 
mu k narozeninám, byť je zrovna nemá. Dvěma z nich dokonce 
zouvají boty a využívají je k loutkohře. Jestliže se toto divadlo 
subjektu snaží zapojit diváka do hry jako jeden z rovnocenných 
elementů, tak se mu to daří pouze napůl. Divák je sice součástí 
hry, ale nedobrovolně a v podřízené, citlivějším jedincům možná 
i nepříjemné pozici. Může odejít, křičet nebo jinak představení 
narušit, ale jeho průběh ovlivnit nemůže. Herci se jednoduše 
snaží navést diváky k plnění předpřipravených úkolů a zkouší, 
k čemu všemu je mohou donutit.

Ve velkém sále divadla DISK se inscenace utápí. Scénografii 
tvoří pár praktikáblů, hudebních nástrojů a rekvizit, dvě třetiny 
sálu zůstávají nevyužity a schovány ve tmě. Kostýmy sestávající 
z elegantních sak a vytahaných tepláků jsou jakýmsi dalším rádo-
by absurdním prvkem, nezvyklou (daleko spíše než nesmyslnou) 
kombinací všedního a svátečního. Celá inscenace působí jako 
spíchnutá horkou jehlou. Jednotlivé scénky mají možná kouzlo 
nebo dobrý nápad – je radost sledovat na jevišti DISKu po dlou-
hé době loutkové divadlo, kterému se bohužel KALD už pár let 
ve svých absolventských inscenacích nevěnuje – dohromady ale 

nedávají smysl a žádný z experimentů 
není dotažen do konce.

Repetice i absurdno jsou jen výcho-
zím bodem drobných nesourodých 
scének, které dohromady nic neříkají. 
Jsou naše životy absurdní? Je naše jed-
nání repetitivní? Nesouvisle seřazené 
situace a promluvy vyjmuté z kontextu 
budou pravděpodobně vždy působit 
trochu nesmyslně. Se Samuelem Bec-

kettem to ale nemá nic moc společného a divák by ho v inscenaci 
jen těžko hledal. Animace diváka rovněž není důkladná, jelikož 
jsou úkoly předem připraveny a divák nemá příliš na výběr. Když 
mu dají na závěr do ruky pistoli, aby vystřelil na jednoho z herců, 
zhasne světlo v sále dřív, než se o to vůbec stihne pokusit. Co 
kdyby chtěl vystřelit na jiného herce? Co kdyby si pistoli odmítl 
vzít? To Beckettomotive divákům vyzkoušet nedovolí.

V programu inscenátoři uvádí, že „...nezůstává, než vytlačit své 
rácio na talíř. A sežrat ho.“ Podaří-li se to divákovi, možná se nad 
jednotlivými nápady pousměje, někdy se možná i upřímně poba-
ví. O moc víc však poslední absolventská inscenace nenabídne.
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Procházím ztemnělou vnitřní zahradou domu 
v ulici Nekázanka na Starém Městě. Spolu 
s ostatními diváky v tichosti míjím dveře těžké 
kované brány a uvědomuji si čím dál jasněji, 
že začínám být účastná netradičního zážitku, 
v důsledku kterého se zásadně proměňuje také 
můj divácký pohled. 

Vstupuji do domu skrývajícího ve svých útrobách Antoina de Saint-
-Exupéryho a jeho blízké. Všude je přítmí, dům sám promlouvá 
svým životem. Jeho genius loci se mísí s tepem a dechem herců 
i nově příchozích diváků, kteří se jej snaží společně na pár chvil 
ovládnout. Přestože hraje hudba, zdá se, jako by se zde zastavil 
čas. Bílé, lehce oprýskané stěny jindy prázdných pokojů se mění ve 
snové místnosti. Nořím se do fikční atmosféry a cítím tíhu každého 
kroku, když procházím pouštním prostorem po zemi zasypané pís-
kem, i neskutečnou žízeň po vláze v pokoji proměněném v zahradu 
plnou suchého listí. Potkávám stojící ženu otočenou do místnosti 

Letec
L´Aviateur

atmosféra
sděluje 

Letec – L´AviAteur

Premiéra: 29. listopadu 2014
Koncept a režie: Lukáš Brychta
Režijní spolupráce: Štěpán Tretiag
Dramaturgie: Kateřina Součková 
Scénografie:  Jana Morávková, Tereza Sléhová, 
Tereza Černá – Tereza Gsöllhoferová, Petr Vítek, 
Dorota Tichá, Anna Krajčová
Pohybová spolupráce: Barbora Bartoňová
Sound design: Stanislav Abrahám
Produkce: Zuzana Rainová
účinkují: Kateřina Dvořáková, Adam Krátký 
/ Štěpán Tretiag, Anne-Francoise Joseph, 
Anna  Kratochvílová, Lumíra Přichystalová, 
Matěj  Vejdělek 

Psáno z repríz: 17. 2. a 15. 3. 2015

Lucie Křápková

…když téma    
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exupéryho životní 
příběh je pouze 
inspirací
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cerny září do jejího obličeje a ona se mlčky a prakticky bez výrazu 
zhlíží v okenním skle. Chvíli trvá, než zaznívá první slovo.

Imerzivní divadlo, odehrávající se povětšinou v netradičních 
prostorech, vtahuje diváka do děje tím, že z něj dělá aktivního 
spoluúčastníka představení. Chce upoutat jeho pozornost a útočit 
na všechny jeho smysly. Divák se individuálně pohybuje daným 
prostorem a stává se vlastním dramaturgem představení. Stejně 
jako v neimerzivním divadle promlouvá scénografie, hudba, text 
i herecká akce, specifické však je, že nelze být přítomný ve všech 

situacích ani vyslechnout všechny dialogy, 
protože se odehrávají na více místech sou-
časně. Další příznačnost se týká scénografie, 
která je uzpůsobená přímému kontaktu s di-
vákem, a nepůsobí proto pouze vizuálně. Je 
na divákově odpovědnosti, jak daný čas vy-
užije, kolik pozornosti věnuje té které diva-

delní složce a z jakých konkrétních zážitků si pomyslnou mozaiku 
představení nakonec sestaví. Fenomén imerzivního divadla nemá 
v českém divadelním prostředí doposud příliš velkou tradici. Po 
inscenaci Golem, uvedené v září předloňského roku v prostoru 
Vily Štvanice, je Letec – L´Aviateur teprve druhým představením, 
které se k tomuto fenoménu hlásí.

V představení Letec – L´Aviateur vystupuje celkem pět postav – 
Antoine de Saint-Exupéry a jeho čtyři osudové ženy, jejichž příbě-
hy se paralelně odvíjejí a vzájemně prolínají. Postavu spisovatele 
Exupéryho hrají současně dva herci. Z dílčích zážitků s oběma 
představiteli je možné poskládat jednu ucelenou postavu. Tento 
tvůrčí záměr vede herce k tomu, aby každý z nich ukázal jinou 
Exupéryho tvář. Pak se temperamentní a nespoutaný Antoine 
Matěje Vejdělka snoubí s Antoinem lehce introvertním, ponoře-
ným kdesi v hlubině tajemství, jak jej interpretuje Štěpán Tretiag.

Od počáteční chvíle, kdy se Exupéry seznamuje se svou bu-
doucí manželkou Consuelou (Kateřina Dvořáková), se čím dál 
víc zaplétá do vztahů s dalšími osudovými ženami – Sylvií (Anna 
Kratochvílová), Helenou (Lumíra Přichystalová) a Louisou (Anne-
-Francoise Joseph). U některých nelze s jednoznačností určit, zda 
jsou Antoinovými milenkami, či pouze platonickými láskami. 
Všechny se nicméně soustavně dožadují jeho pozornosti. Hele-
na volá Antoinovi domů ve snaze vylákat jej na schůzku, pročež 
předstírá, že je dispečerka žádající jeho okamžitou přítomnost na 
letišti. Jindy se Sylvie odvažuje přijít osobně až k Antoinovi domů, 
v naléhavé touze sdělit mu cosi velmi důležitého. V takovýchto 

chvílích se Exupéry Matěje Vejdělka snaží svou pozornost mezi 
ženy rozdělit. Často ukvapeně přebíhá z jedné místnosti do dru-
hé, od jedné ženy zase k další. Jindy je Exupéry Štěpánem Treti-
agem interpretován jako muž, který se uchyluje do samoty a do 
ticha, ke své jiné neopomenutelné vášni – literární tvorbě. Vidím 
spisovatele, který osamocený v poušti uléhá do písku, opírá hlavu 
o suchý pařez a z kapsy vytahuje úryvek prozaického textu, který 
s klidem a jemností v hlase předčítá. Je zřejmé, že jsou to právě 
Antoinovy milenky, které podněcují jeho chuť k životu a mysl 
inspirují k psaní. Tento Exupéryho ambivalentní životní postoj se 
stává hlavní tématickou linkou představení, a to až do závěrečné 
scény, ve které oba Antoinovi představitelé usedají na houpačky 
v místnosti evokující noční oblohu posetou hvězdami. Vznášejí 
se v jakémsi podivném časoprostoru, odkud pronášejí děkovná 
a smířlivá slova, věnovaná právě těmto čtyřem Antoinovým osu-
dovým ženám. 

Postavy se velmi často vyjadřují slovy Exupéryho díla, když 
herci čtou z jeho prozaických textů a korespondence. Představení 
tedy dává možnost seznámit se blíže s úryvky Exupéryho literární 
tvorby spíš než s konkrétními faktickými událostmi z jeho života. 
Také proto lze říci, že na příběh samotný primární důraz kladený 
není. Situace obecně nejsou vystavěné klasickým dramatickým 
způsobem, nemají přesné načasování a nestojí pouze na fixním 
textu. Zápletky dílčích situací nejsou komplikované, daných je 

vždy jen pár úkonů. Antoine se setkává 
s Helenou na smluvené schůzce. Od mo-
mentu, kdy společně usedají na lavičku, mu 
Helena věnuje malý dárek a Antoine jí čte 
úryvek ze své nové tvorby. Ostatní herecká 
akce i slovní repliky jsou improvizované. 
Hercům je dána možnost obohatit každou 
reprízovanou situaci novými, mnohdy ne-
opakovatelnými podněty. Nejednou se ale 

také stává, že je konverzace naplněná slovní vatou a pohyb na 
scéně – ukvapený nebo naopak skoro až statický – je naneštěstí 
jen jakousi výplní mezi jednotlivými fixními úkony.

Někdy se z dialogů dozvídáme faktické informace o postavách, 
například při hádce Antoina a Heleny, kdy zjišťujeme, že tato 
žena není jen jeho milenkou, ale také spisovatelovou nakladatel-
kou, snažící se o co nejlepší propagaci jeho literárního díla. Jindy 
jsme svědky odhalení Antoinovy nevěry, když Consuela nachází 
v kapse jeho kabátu milostný vzkaz od Heleny. Vedle toho exis-
tují scény, ve kterých postavy na první pohled nic konkrétního 

důležitým činitelem 
je divákova hravost
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nesdělují. Pozorujeme Antoina, jak ve své pracovně kreslí ilust-
race a porovnává výkresy, nebo vidíme Sylvii, stojící v potemnělé 
chodbě u zavřených spojovacích dveří, jak dýchá na tabulku skla 
a později na ni píše prstem vzkaz. Tyto situace odhalují chování 
postav v jejich osamění, a nesou se proto ve specifickém duchu. 
Pro jakési intimní naladění poutají pozornost a postavy díky nim 
nabývají jasnějšího charakteru.

V imerzivním divadle existuje možnost ocitnout se v tzv. si-
tuacích „one-to-one“, kdy divák zůstává v místnosti s hercem na 
jistou chvíli sám. Je to ojedinělá zkušenost pro oba zúčastněné. 
Procházím prázdnou místností a slyším, že někdo rychlými kroky 
přichází. Herečka rozlíceně a s odhodlaným výrazem odhrnuje 

závěs u dveří. Spatřuje mne a já čtu v její tváři 
prvotní uleknutí. To ale záhy střídá dřívější 
výraz naštvání, který herečka spojuje s roz-
tržitým hledáním klíče v kabelce a horlivým 
odemykáním dveří vedoucích do vedlejšího 
pokoje. S velkým gestem je otevírá, na moment 
se zastaví a vybízí mě, abych šla s ní, pak vchá-
zí dovnitř a mizí mi z dohledu. Stojím v pokoji 

opět sama a rozhoduji se, zda ji mám následovat. V takovou chvíli 
je hranice mezi divadlem a skutečností velice tenká.

Při sestavování pomyslné mozaiky představení nelze čerpat 
pouze z herecké akce a ze slov, která v něm zaznívají. V případě 
představení Letec - L´ Aviateur  je důležitým spolučinitelem divá-
kova hravost. Pytlíčky, krabičky, předměty všeho druhu zavěšené 
na šňůrkách ze stropu místnosti, také skříňky a obálky rozmístě-
né různě po domě, ukrývající Antoinovu osobní korespondenci, 
i šuplíky psacího stolu v jeho pracovně – to vše vybízí k prozkou-
mání. Dle libosti je možné nahlédnout do hereččiny kabelky a vzít 
z ní klíč, který se v ní ukrývá. S ním pak otevřít zamčenou ple-
chovou skříňku obsahující dopisy nebo lékárničku plnou ampulek 
s kapalinami roztodivných barev a vůní. Lze si kupříkladu vyzkou-
šet i hereččiny rukavice nebo se navonět jejím francouzským par-
fémem a třeba se na chvíli i vžít do její role. 

Divácká interakce zasahující do průběhu děje je důležitým 
aspektem, herci vycházejí z okolností, které se můžou při různých 
reprízách zásadně měnit. Diváci mohou spolu s nimi usednout na 
lavičku či ke stolu, nebo jim dokonce odebrat potřebnou rekvizitu. 
Také z tohoto důvodu jsou herecké akce z velké části naplněny 
slovní a pohybovou improvizací. V některých místnostech visí 
růže s cedulkou, na níž je psáno: „Dej mě té z Antoinových žen, 
která chceš, aby mě dostala.“ Potkávám Exupéryho na společné 

procházce s Consuelou, které je, zdá se, poněkud zima, a galantní 
Antoine jí proto odbíhá pro šál. V tu chvíli přistupuje k osamo-
cené ženě divák a podává jí zmiňovanou růži. Herečka Kateřina 
Dvořáková jako Consuela přijímá květinu s úsměvem i poděko-
váním. A navrátivší se Antoine Matěje Vejdělka se své přítelkyně 
duchapřítomně ptá, zda si za tu chvíli, co byl pryč, již stihla najít 
náhradu. Divák se pojednou stává spoluhercem a aktivně se podílí 
na rozehrání minisituací, což spolu s pohotovou hereckou akcí 
dává vzniknout zcela novým a neotřelým okolnostem.

Představení působí na všechny smysly. Je možné posedět v dol-
ním baru, odkud se v jednu chvíli linou živé zpěvy francouzských 
šansonů, i prsty hladit načechranou hlínu v bedničce s rostoucím 
baobabem a také si v Consuelině pokoji pochutnávat na kávě 
s máslovými sušenkami. Představení Letec – L´Aviateur si totiž ne-
bere za cíl představit život Antoina de Saint-Exupéryho z hlediska 
historických informací. Jeho životní příběh, stejně jako spisova-
telova osobnost, se pro tvůrce stává pouze výchozím materiálem, 
kterým se volně inspirují k utkání atmosféry tohoto představení. 
Díky tomu mě nesvazovalo vědomí, že když se věnuji té které 
herecké akci, místnosti či rekvizitě s větší pozorností a déle než 
jiným, podstata představení mi uniká. Právě naopak. Ve chvílích, 
kdy jsem byla obklopována zářícími hvězdami, přestože jsem se 
nořila do tmy, když jsem pozvedala hlavu k oblakům, přestože 
jsem stála pevně na zemi, pro přívětivost a jemnost tohoto před-
stavení i pro tu klidnou a horlivou Exupéryho tvář, ke mně dolétla 
zpráva, že nemůže existovat den bez noci, tma bez světla ani let 
bez přistání.

imerzivní divadlo 
útočí na všechny 
smysly
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1) Jaké předměty vyučujete na 
KATAPu? Jak se v nich mohou 
studenti autorsky projevit?

IV: Když jsem na DAMU přišel, tak jsem 
ještě kromě dialogického jednání 
dělal autorské čtení. To je taková 
ošemetná záležitost. Text, který jste 
sami napsali, máte přečíst, jako byste 
jej neznali. Je to hra, je to jako kdyby. 
Ale to „jako kdyby“ musí být prav-
divé, nesmí být předstírané, hrané. 
Zároveň je tam funkce ostatních, těch 

druhých. Najednou zjistíte, že když 
text čtete před ostatními, tak to na 
určitých místech není dobře řečené, 
že například potřebujete jiné slovo, 
jinou skladbu, nebo úplně škrtnout, 
aby jej ten druhý pochopil, aby poslal 
ten zpětný signál. Takhle jsem sám 
začínal psát. Zjišťoval jsem, co jsem 
vlastně chtěl říct, co to říká a co to 
neříká. Taky je velice důležité vědomí 
rytmu. Schopnost pro autorské čtení 
má většina lidí, ale mnoho z nich 
v tom nebádá dál. Jde o to zkoušet 
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prof. Přemysl Rut 
prof. PhDr. Jana Pilátová 

doc. MgA. Michal Čunderle, Ph.D. 
MUDr. Eva Slavíková 

Mgr. Ivana Vostárková
prof. Ivan Vyskočil

V minulých číslech jste si mohli přečíst rozhovory se studenty 
a s absolventy katedry autorské tvorby a pedagogiky. Jací jsou 
ale pedagogové? Zkouší si doma potajmu dialogické jednání? 
Čtou si nahlas svoje texty? Zeptala jsem se zakladatele KATaPu 
prof. Ivana Vyskočila, vedoucího katedry doc. MgA. Michala 
Čunderleho, Ph.D., prof. Přemysla Ruta, prof. PhDr. Jany 
Pilátové,  MUDr. Evy Slavíkové a Mgr. Ivany Vostárkové.

Vysoká škola je 
kvůli kondici, ne 
kvůli hotovosti
Lenka Veverková
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psát dál a zkoušet, co tomu říkají 
ostatní, jestli textu rozumějí a jakou 
zpětnou vazbu vysílají. A jestli na 
základě té zpětné vazby můžete psát 
něco jiného dál. Vždycky jsem se učil 
od diváků. Chtěl jsem jim říci o tom, 
co je zajímá, o tom, na co dávají 
pozor. Říkali mi, že to, co dělám, je 
absurdní. Nebylo to absurdní, byla to 
fantazie, která vznikala díky tomu, že 
jsem si všímal, co lidi zajímá.

MČ: Učím výchovu k řeči, dialogické 
jednání, diplomový seminář a svá-
tečně autorské čtení. Jsem původním 
vzděláním bohemista a teatrolog 
– teprve potom jsem vystudoval 
autorské herectví – a zajímá mě to, 
co má souvislost s řečí, jednajícím 
slovem, dialogem. V rámci toho 
je možností projevit se autorsky, 
tj. svébytně, tvořivě, zodpovědně 
a komunikativně, milión. Ovšem ve 
světle disciplíny, řádu, obecnějších 
principů. To je někdy problém, třeba 
ve výchově k řeči („po staru“ přednes) 
se člověk rád přimkne k tomu, že 
mluví tak a tak, po svém – ale chce-li, 
aby jeho svojskost měla přesah, aby 
jeho mluvení bylo i domlouváním 
se, tak je třeba jisté uzuální principy 
vědomě dodržovat a pracovat na 
nich. To se zdaleka netýká jenom 
„pravidel mluvené češtiny“, ale mož-
ná ještě více výrazu, jeho intenzity, 
extenzity, tělové propojenosti, (sebe)
vnímavosti aj. Ti studenti, kteří to 
začínají chápat, rádi nabízejí varianty, 
hrají si s výrazem, který je naprosto 
jejich, ale který se kolikrát proměňuje 
v něco, o čem by si nepomysleli, že 
je to v nich, že jsou to ještě oni, že to 
můžou být pořád oni. Říkat, že jinak 
to nejde, protože tak a tak jsem (na 

sebe) zvyklý, je komfortní a hlavně 
nepřijímavé vůči dalšímu poznání. 
Uznávám ovšem, že ohledávat svoje 
možnosti, rozšiřovat a prohlubovat 
je, a zároveň tím neztrácet svou 
autenticitu či spontánnost, je náročná 
disciplína a že to chce kuráž. I proto 
mám velkou tendenci, aby hodiny, 
které máme, byly taky psina.

JP: Učím na různých katedrách. Diva-
delně antropologický seminář a s ním 
intenzívní dílna jsou volitelné pro 
celou DAMU. Na KATaPu mám na 
starost myšlení o divadle a s kolegou 
prof. Rutem interpretační seminář, 
semináře doktorandů a často autorské 
čtení našich studentů. Na KVD učím 
dějiny divadla a na KALDu a v progra-
mu Divadlo v netradičních prostorech 
o proměnách divadla a herectví XX. 
století. Konzultuji autorské prezenta-
ce studentů KATaPu, vedu diplomové 
a disertační práce a projekty studentů 
naší i jiných kateder. Ráda učím 
„volitelně“ a seminárně, pak spíš než 
„předmět“ je to setkání s otázkami 
a živou účastí studentů, což je první 
krok k autorství.

PR: Autorské čtení, interpretační 
seminář, proměny autorství, drama-
turgii a interpretaci písničky. Formát 
autorského čtení je Vyskočilův, ale je 
to formát šťastně nalezený, nebylo 
třeba na něm nic podstatného měnit. 
Zdůrazňuje autorovo osobní ručení, 
moment prezence a prezentace, ale 
vznik textu samozřejmě předpokládá: 
aby měl autor co číst, musel si to 
nejdřív napsat. Tak je seminář nejen 
školou psaní, ale zároveň učí naslou-
chat a formulovat, „co jsme to slyšeli 
a jak“ – abych to řekl otázkou, kterou 
po každém čtení kladu účastníkům. 
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Ostatně nedávno jsme texty vzešlé ze 
semináře vydali v obsáhlém Almana-
chu s předmluvou a doslovem, je to 
myslím četba radostná a inspirativní.

Interpretační seminář vedeme 
s prof. Janou Pilátovou. Jak vyplývá 
už z jeho názvu, není určen k autor-
ským pokusům, měl by být naopak 
příležitostí setkat se s (především 
dramatickými) texty už „hotovými“, 
ověřenými, klasickými, a uvědomit si, 
jak jsou udělané. Což ovšem může být 
velice užitečné, když se pak účastníci 
semináře pokoušejí o „něco svého“. 
Ale ještě užitečnější je nevztahovat 
hned všechno k vlastnímu zájmu 
a snažení; naučit se číst právě to, co 
nám „nemluví z duše“ a co už tím 
upozorňuje, že jsou i jiné inspirační 
zdroje než naše zkušenost, jiné poeti-
ky než náš způsob vyjadřování – a že 
stojí za to umět je číst. Nejenom jako 
slova a výroky, ale jako struktury, 
jejichž význam roste z toho, co je drží 
pohromadě, z jejich kompozičního 
principu, případně i kulturního kon-
textu. Koneckonců – dramatickým 
textům ani jinak porozumět nelze. 
Bohužel, vzhledem k čím dál nespo-
lehlivějším základům středoškolským 
a čím dál děravějšímu historickému 
vědomí má interpretační seminář 
i funkci, o kterou se neucházel: učí, 
nebo spíš doučuje „dějiny divadla 
v příkladech“.

Proměny autorství jsem před lety 
otvíral s úmyslem nabídnout stu-
dentům představu i o jiných pojetích 
autorské tvorby, než je to, na němž 
stojí studijní program katedry. Neboť 
člověk, který si ke studiu zvolil tak 
proměnlivý a individualizovaný obor, 
jako je autorství, by si měl být vědom, 

na jaké území a do jakých souvislostí 
tím vstoupil. Ve smyslu historickém, 
sociologickém, estetickém, ale i etic-
kém. Kromě této teoretické stránky 
má však seminář i stránku praktickou, 
dramaturgickou: dává studentům 
možnost konzultovat autorské 
projekty v jakékoli fázi realizace (od 
záměru k ohlédnutí za uvedeným 
dílkem). Dramaturgie autorského 
divadla je stále jedním z dluhů, které 
katedra autorské tvorby má vůči 
vlastnímu studijnímu programu. Není 
divu: pracuje s „tím, co ještě není“, 
a to ve velmi posuvných a nejistých 
hranicích: mezi zákonitostí teprve 
vznikajícího tvaru a individualitou 
teprve probouzené osobnosti.

V minulých letech jsem nadto 
vedl seminář dramaturgie písničky 
a půlroční dílnu interpretace písničky, 
ty však jsem letos studentům i sobě 
odepřel, protože po operaci nejsem, co 
jsem býval. Budu-li se na to cítit, rád 
se k těm předmětům vrátím. Písnička 
má pro studium autorské tvorby hned 
několik výhod: je to malý, poměrně 
jednoduchý, a přitom v úhrnu velmi 
rozmanitý žánr, na němž se dá leccos 
ukázat a pochopit málem jako na 
modelu. Je to sdělení, které mnohem 
víc než mluvená řeč aktivizuje „celého 
člověka“, jeho gestus a výraz. A je to 
kulturní fakt mimořádně nasycený 
příznaky a znameními svého času, 
jimž vděčí za svou komunikativnost. 
To vše je dobré nejen studovat, ale na 
vlastním organismu zkoušet.

ES: Na katedře autorské tvorby a peda-
gogiky učím dialogické jednání, úvod 
do psychologie, vybrané otázky z psy-
chologie a tzv. filiace – podobnosti 
dialogického jednání s moderními 

psychologickými a psychoterapeutic-
kými směry – v podstatě navazující 
experimentální dialogické jednání. 
Bývám přítomna v hodinách autor-
ského čtení. Jsem k dispozici jako 
konzultant autorských prezentací. 
V uvedených disciplínách teore-
tických i praktických student vždy 
vychází nejdříve ze sebe.

IVo: Na KATaPu učím předmět Výchova 
k hlasu – Skupinová hlasová výchova 
a Individuální hlasová výchova před 
skupinou. Práci s hlasem vnímám 
jako důležitou součást rozvíjení 
a pěstování psychosomatické kondice, 
jako součást osobnostního rozvoje 
a primárně jako cestu k autenticitě, 
spontaneitě, tedy k autorskému 
projevu.  Hlas člověka je dokonalým 
zrcadlem jeho sebepojetí, je vždy jeho 
autorským počinem. 

Jak přistupujete ke svým studentům? 
Co se u nich snažíte rozvíjet přede-
vším?  

IV: Ke studentům samozřejmě přistupuji 
individuálně, lidi jsou různí. Nikdy 
jsem je nechtěl mít na povel. Věděl 
jsem, že když chci něčeho dosáhnout, 
tak se s nimi musím dostat do kon-
taktu. A věděl jsem, že když se mi to 
podaří, tak teprve potom jim k něče-
mu budu. Aby mělo jednání pozitivní 
efekt, tak se musíte dostat na tu kolej, 
která umožňuje zpětnou vazbu. 

MČ: To jsou těžké otázky, pakliže nechci 
odpovídat ve frázích. Studenty se 
pokouším nejvíc vést k tomu, aby mě 
jako učitele potřebovali čím dál méně, 
ve finále vůbec nebo jenom příleži-
tostně, ke konzultacím. Pokouším se 
je navést, aby si byli auto-pedagogy, 

sebe-vychovateli, sobě-partnery. 
V dialogickém jednání je tento princip 
zakódován rovnou, jinde je potřeba na 
něj více upozorňovat. Jinými slovy jde 
o to, probouzet ve studentech odvahu, 
aby sami chtěli a mohli a nestyděli se 
(to je častější případ, někdy je naopak 
potřeba přivádět je k tomu, aby 
neexhibovali). A když se to nevede, 
jakože se to nepovede X-krát, tak to 
nebrat jako fatální selhání, ale jako 
ohledávání cesty, která třeba zrovna 
teď a tudy nevede. To už se blíží 
průzkumu a výzkumu, což je většinou 
nejlepší i nejzábavnější.

JP: Jako Komenský věřím, že se bude 
lidským věcem dařit lépe, až se my 
všichni budeme uznávat za spolužáky 
v téže škole. Proto věřím i ve skupinu, 
čím pestřejší, tím lepší. Roku 1998 
jsem na DAMU založila a pět let 
vedla Integrační program kreativity, 
kde byli spolužáky lidé s odlišnou 
tělesností, zkušeností a kulturním 
zázemím. Objevovali jsme při práci, 
jak různé je to, co je pro koho „samo-
zřejmé“ a „normální“, a co je „chyba“. 
Ve škole je nutné dělit na obory, před-
měty, stupně pokročilosti a standardy, 
ale mně je bližší nedělit ani podle 
nich, ani podle odlišností studentů. 
Povzbuzuji je, aby každý projevil, o co 
jde jemu, a odlišnost od norem beru 
jako inspiraci. 

Skutečná chyba je to, co nám 
brání udělat to, co chceme. Díky ní 
objevujeme své vlastní úkoly. Když 
se vše daří, nevíme, jak to funguje, 
ale díky chybě narazíme na něco, 
co jsme o sobě, o druhých, o životě 
nebo o divadle nevěděli. Tak můžeme 
začít řešit to, co nám brání projevit 
se, a třeba i objevovat nové možnosti. 
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Dokážeme to ale, jen když si věříme, 
což je vzácnost; v životě běžně pochy-
bujeme o sobě i o druhých. Skupině 
tedy nestačí jen účast všech při hledá-
ní jednoho a učení se z jeho postupu; 
s vnímavostí je zapotřebí pěstovat 
i nutné podmínky důvěry, jako je úcta 
a sebeúcta, projevená v tak obyčej-
ných věcech, jako dochvilnost, po-
řádek, spolehlivost, příprava k práci, 
odpustit si úšklebky, když někdo dělá 
nebo říká něco jinak, než čekáme, 
mluvit o tom, co komu vadí, hned 
při práci a tak, aby to adresát mohl 
přijmout. Taky čaj a třeba i sušenky 
na stole… prostě to, co můžeme dělat, 
aby se každý cítil s druhými dobře 
a nebál se dělat chyby, aby nebyl za 
blbce. Režisér a učitel Antoine Vitez 
říkal, že divadlo mohou dělat jen ti, 
kdo si umějí pomáhat, že společnou 
prací se cvičí souhra a hlavní, co se dá 
dělat, je pomoc při rození lidí z nich 
samých.

PR: Snažím se, aby mi se zkušenostmi 
nepřibývalo předsudků, abych tedy 
nevedl studenty svou vlastní cestou, 
ale viděl tu jejich a na ní případná 
úskalí. A aby mi bylo rozumět. Těšilo 
by mě, kdyby mimo jiné i ze setkávání 
se mnou získali pocit, že stojí za to 
brát studium vážně. Ale co z mého 
„pedagogického přístupu“ v nich 
opravdu rezonuje, na to se zeptejte 
studentů.

ES: Při setkávání se studenty vycházím 
ze své zkušenosti. V osmdesátých 
letech jsem absolvovala Vyskočilovu 
„zvláštní“ školu – dnes Konzervatoř 
Jaroslava Ježka. Vystudovala jsem me-
dicínu, studovala psychologii, získala 
funkční specializaci v psychoterapii 
podloženou sebezkušeností v kla-

sické psychoanalýze, rogersovském 
přístupu, holistické psychoterapii. 
Domnívám se (doufám), že studentům 
poskytuji především prostor pro 
vlastní zkoušení a hledání, na druhou 
stranu vyznávám pracovitost právě 
na takovém poli, kdy „výsledky“ 
nejsou hned zřejmé. Přístup KATaP 
nemusí být pro studenty jednoduchý. 
Předpokládá zaujetí, zájem, prací 
podložené hledání vlastního tématu 
a jeho vyjádření. 

IVo: Vycházím ze skutečnosti, že se 
k přirozenému hlasovému projevu 
rodíme plně vybaveni. Zkoumáme 
tedy, čím si bráníme a jak můžeme 
tato sebeomezování ošetřit. Rozví-
jíme tím citlivost a vnímavost vůči 
sobě, vůči vlastním stereotypům jak 
tělovým, tak psychickým, a tím se 
zbavujeme omezující sebekontroly. 
Takto si otvíráme cestu k zapojování 
představivosti (situační, prostorové, 
emocionální…), k prožitku a jejich 
tělovému otisku, a tím navozujeme 
optimální podmínky k přirozenému 
hlasovému projevu jako prostředku 
sdělení. 

Změnil se váš pedagogický přístup 
během působení na DAMU? Co jste se 
od studentů naučili vy?  

IV: Atmosféra se změnila od té doby, co 
jsme tuto katedru zakládali. Nejsem 
proti katedrám, ale myslím si, že na 
zkoumání jsou podle mě ústavy, ne 
katedry. Mám za to, že jsme se moc 
dostali do ranku kateder, moc se sna-
žíme vyučovat. Pro mě a pro některé 
mé žáky bylo důležitější a zajímavější 
jednání, setkání, zkoušení a kladení 
i temných otázek. Nebyl jsem moc 
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dobrý pedagog, chtěl jsem, aby 
studenti byli rychle poslušní a rychle 
hodní. Pomalu jsem se učil být 
pomalý, pomalu jsem se učil si trochu 
všímat, co lidi baví, na co dávají pozor, 
na co jsou citliví. 

MČ: Jasně, že se můj přístup změnil, 
jako jsem se změnil i já. Učím skoro 
dvacet let, nejenom na DAMU, ale učil 
jsem na jazykovkách cizince česky, 
na teatrologii v Brně a na Literární 
akademii v Praze jsem taky pár let 
učil, tedy učil jsem dosti různorodé 
studenty. Myslím, že dřív jsem byl 
rigoróznější, kdežto teď se nechám 
více studenty překvapovat. Souvisí 
to s tím, že jak jsem nabral nějaké 
zkušenosti, tak víc vydržím, zejména 
když to nejde, když se tápe, když se 
to propadá. Neberu to tolik osobně, 
ale jako zákonité fáze učení. To 
souvisí i s tím, že tenkrát jsem učil 
vrstevníky, kdežto teď už jsem těm 
nejmladším o generaci vzdálenější. 
Taky si uvědomuju, že investuju 
paradoxně čím dál víc. Pokud chci, 
aby se věci daly do pohybu, tak 
většinou musí přijít hlavní či první 
impulsy ode mě. Na druhou stranu 
ti, kteří jsou ve studiu dál a dobře, 
tak se už nechovají dle asymetricky 
rozdaných rolí učitel – žák, ale 
přistupují k věci vědoměji a s tím, že 
je to i na nich, partnersky tedy. Rád 
bych vlastně, aby si zkoušeli v rámci 
bezpečného prostředí i učit, aby jim 
to, co studují, doklaplo i díky pohledu 
z jiné strany. Ale to jsem nevymyslel, 
to je stará věc, na katedru s ní přišel 
už Ivan Vyskočil a konec konců takhle 
mě do učení namočil. A konečně, když 
to jde, tak se se studenty rád vídám 
i mimo školu. Když se bezstarostněji 

ptají, polemizují, pokřikují, když 
si víc dovolí, když opouštíme role 
učitele a žáka, když je člověk může 
vidět v jiných souvislostech a taky 
si je bezstarostně jen tak užít. To je 
samo sebou normální, když vzniká 
podstatnější vztah. Označovat to za 
učení je nepatřičnost, ale k dobrému 
vespolnému učení to patří.

JP: Určující životní zkušeností pro mne 
byla stáž v Teatru Laboratorium v roce 
1968. Tam jsem pochopila, že divadlo 
může být transfuzí života. O tom už 
jsem toho dost napsala i namluvila. 
Tady jen o tom, co je zkušenost. Nedá 
se beze zbytku zformulovat, vyjmout, 
předat nebo odložit do archivu 
informací. Prolíná do všeho. Třídění 
zkušeností podle obecných kategorií 
nefunguje. Sama zkušenost tvoří naše 
kritéria: díky ní poznáváme, co pro 
nás má nebo nemá smysl. To je však 
jen jednou stránkou, ona nás totiž 
nejen integruje, ale i izoluje. Je tím, 
čím se od ostatních lišíme. Na pomezí 
integračních a izolačních potencí 
zkušenosti se tedy učíme, zápasíme 
o svobodu. Takový osvobozenecký 
boj vedou děti nebo studenti; nestojí 
o naše zkušenosti, potřebují své. 
Dokud ale zápasí o svobodu a právo 
na vlastní zkušenost s námi, netuší, 
že i ta jejich může být vězením. 
Zkušenost, ať už vězíme v ní, nebo 
ona v nás - klade prostě odpor. Když 
ale to napětí vydržíme, tak svítí 
(jako vlákno žárovky). Až když jsem 
mohla začít své zkušenosti předávat, 
došlo mi, že to nejde. Pedagogický 
génius John Dewey tvrdí, že učení je 
rekonstrukce zkušenosti. Všechny 
své zkušenosti jsem tedy musela 
rekonstruovat, když jsem začala učit 

lidi, jimž byla má zkušenost cizí. Tak 
mi také došlo, co míní Grotowski tím, 
že životní zkušenost není odpověď, 
ale otázka, na kterou hledáme 
odpověď tvořením. Divadlo může být 
rekonstrukcí zkušenosti. Myslím, že 
takovému divadlu říká Ivan Vyskočil 
nedivadlo nebo Eugenio Barba rušení 
divadla divadlem. V něm můžeme 
pomocí divadelní práce trénovat, jak 
žít a v „dějinách divadla” nevidět 
geniální příklady tvůrců, ale popis 
zápasů o to, jak by to šlo dělat.

PR: Ano, změnil. Víc vycházím z kontak-
tu se studenty než z předem připrave-
ných koncepcí. Ale to jistě není jenom 
můj případ. Trvá léta, než je člověk 
schopen otevřít semináře, přednášky 
a zkoušky i otázkám, na které nezná 
odpověď, i situacím, jejichž průběh 
nedovede odhadnout. Čímž zároveň 
říkám, co jsem díky pedagogické 
činnosti získal. A ještě něco: nic 
nepřispívá k orientaci v jakémkoli 
problému účinněji než zvědavá 
a poněkud neposlušná přítomnost 
někoho, komu je třeba ten problém co 
nejjednodušeji vysvětlit. Člověk začne 
chápat teprve tehdy, když je nucen se 
pochopitelně vyjádřit.

ES: Studenti mě zajímají, každý jinak, 
každý sám za sebe. Jsem ráda za 
různorodost, pestrost, osobitost. 
Nepřestávám být zvědavá, z kolika 
úhlů pohledu je možné věci nahlížet. 
Dnešní studenti jsou přirozeně inspi-
rováni mnohými mimokatederními 
pobídkami. Osciluji mezi otevřeností 
k této jiné inspirovanosti a lpěním 
na původnosti Vyskočilova přístupu, 
který má v sobě na první pohled 
možná ne úplně zřejmou a jednoduše 
uchopitelnou hloubku i šíři.

IVo: Sama jsem absolventkou DAMU 
(herectví na KALDu), jako studentka 
jsem tedy výukou k hlasu prošla. Na 
konci studia jsem měla těžce funkčně 
porušený hlas. Příčina jeho poruchy 
nebyla během studia pedagogy nijak 
reflektována, a proto jsem se vydala 
zpočátku zkoumat možnosti jeho 
nápravy sama a o svoje zkušenosti se 
začala podílet s jinými. Od počátku 
jsem přistupovala k výuce hlasu zcela 
odlišně oproti zkušenostem během 
studia na DAMU. Také zkušenosti, 
které jsem dále získala jako asistentka 
hlasové pedagožky doc. Libuše Válko-
vé na DAMU i jako její žačka (po dobu 
deseti let), mi pomohly utvářet vlastní 
specifický přístup k výuce. Hlasovou 
kondici a schopnost hlasové analýzy 
jsem souběžně (během pedagogické 
praxe) rozvíjela a dále rozvíjím. Učím 
se však stále tím, že vnímám stále 
se proměňující vybavenost přijíma-
ných studentů a tím i jejich potřeb, 
vedoucích k osvobození hlasu a jeho 
dalšímu rozvoji. Ač učím skupinově, 
cítím potřebu zcela individuálního 
přístupu ke každému, sledování 
hlasové práce mezi studenty 
navzájem považuji za součást výuky. 

Jaké má podle vašeho názoru 
uplatnění absolvent vaší katedry?  

IV: Nemyslím si, že se má někde uplat-
nit. Mám dojem, že má především 
něco tvořit. A když něco vytvoří, tak 
se poté rozumně uplatní. Vysoká 
škola není určena k tomu, aby díky ní 
člověk vstoupil do zaměstnaneckého 
poměru, to by bylo hrozně málo. Člo-
věk by měl najít ve společnosti místo, 
kde ho je potřeba. A jestliže to dokáže, 
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tak doufejme, že se i uplatní. A ono to 
nechce čas, ono to chce hledání, zkou-
šení. Musíme si uvědomit, že člověk 
neodchází z vysoké školy hotov, ale 
odchází v určité kondici. Vysoká škola 
je kvůli kondici, ne kvůli hotovosti. 

MČ: Pokud někdo studuje autorství 
a herectví, která se navíc pojmenová-
vají jako „v širším slova smyslu“, tak 
celkem logicky nemůže počítat s tím, 
že je vychováván k nějakému zavede-
nému zaměstnání. Myslím, že tento 
trend se nakonec projevuje napříč 
DAMU. Je prostě na člověku, jak naloží 
s tím, čemu se učil. Je to na jeho triko. 
A to je velké riziko, ale taky velká svo-
boda. Někdy u nás studují lidé, kteří 
už něco odstudováno a odžito mají, 
ti většinou hledají „jenom“ nějaký 
novější, plnější, „osvícenější“ pohled 
na to své dosavadní, u kterého také 
zůstávají. Někdy naopak ti mladší, 
co u nás začínají, jdou studovat ještě 
jinam, protože mají potřebu, a jsou 
snad na těle i na duchu připravenější. 
No a jindy jdou naši absolventi do 
praxe, ať už zkoušejí hrát, moderovat, 
klaunovat, zpívat, psát, nebo třeba 
učit, vychovávat, pomáhat. A někdy 
se vracejí, třeba kvůli tomu, že si 
v doktorském studiu svou praxi po-
třebují nějak víc uvědomit, přivést do 
souvislostí, zhodnotit a vytěžit. 

JP: Většina jich nehledá zaměstnání, ale 
svůj způsob života. Když člověk do-
káže poznat, co má pro něj smysl, co 
chce, a odváží se to dělat, profiluje se 
sám navzdory okolnostem. Co nemůže 
změnit, není pro něj bariéra, ale pod-
nět, aby objevil, co může. Naši bývalí 
studenti rádi pracují v pomáhajících 
profesích (zdravotní klauni, terapeuti, 
vedoucí souborů lidí se zvláštními 

potřebami nebo projektů s nimi, 
rehabilitační odborníci), někteří učí 
(třeba i na KATaP – kurs kreativní 
pedagogiky), jsou aktivisty, performe-
ry, někteří založili nezávislé soubory. 
Není to snadné, ale stojí jim to za to. 

PR: Studium na katedře autorské tvorby 
není prvotně zaměřené na přípravu 
absolventů pro určitou profesi či do-
konce instituci. Podle původní před-
stavy měli být na katedru přijímáni 
jen uchazeči, kteří už absolvovali ba-
kalářské studium jinde a teď k němu 
„jen“ potřebují získat zkušenost sebe 
samých, komunikační a tvořivou 
kondici. Ta představa se během let 
změnila – v souvislosti s tím, jak 
(mnohonásobně) přibylo uchazečů, 
kteří se k nám hlásí hned po maturitě; 
každý rok se i na nich potvrzuje, jak 
může katedra být při formování osob-
nosti užitečná. Alespoň těm, kteří si 
studium opravdu „pustí k tělu“. Ale 
to podstatné se nezměnilo: ani dnes 
katedra není praktickou školou bu-
doucích spisovatelů, scenáristů, dra-
matiků a jiných OSVČ, snaží se vést 
spíše k autorskému  životnímu postoji 
než k autorství v užším, profesním 
smyslu slova. Nakonec – a nebude to 
náhoda – se naši absolventi většinou 
uplatňují v tzv. pomáhajících profe-
sích, často také jako pedagogové. 

Jaké jsou podle vás psychosomatické 
disciplíny, díky nimž lze dosáhnout 
tvořivého stavu těla?  

IV: Jsou to pohybové, hlasové, řečové 
úkoly. Od samého začátku jsem 
věděl, že tohle jsou psychosomatické 
disciplíny. Tady to věděli také, ale 
věnovali jim pozornost jako něčemu 

vedlejšímu, protože to neuměli učit, 
nevěděli, v čem to učení spočívá. 
Sami v tom dost vyučení nebyli. 
Jevištní pohyb začal být na této 
škole zajímavý, když tu byla jako 
pedagožka Jarmila Kröschlová. S ní to 
dostávalo určitý charakter celistvosti 
a reflexe, která přesahovala to, na 
co jsme byli zvyklí. Pokud jde o hlas 
– to je jedna z nejošemetnějších 
psychosomatických disciplín, neboť 
tam vycházíte ze sebe dechem do 
prostoru. Musíte být citliví na zpět-
nou vazbu, musíte vědět, že to, co jste 
vyslali, se vám z jakési transformace 
vrací zpátky. 

MČ: Tvořivého stavu lze jistě dosáhnout 
vícero cestami. Já jsem se vydal tou, 
ke které mě přizval Ivan Vyskočil, a tu 
se pokouším prošlapat co nejpoctivěji, 
jak umím. V tuto chvíli mi připadá 
základní sada psychosomatiky na 
katedře přítomná dostatečně, tedy 
výchova k hlasu, řeči, pohybu, hře 
a souhře (herecká), autorské čtení, 
autorská prezentace a dialogické. 
Spíš jde o to, skutečně se jim učit do 
hloubky, disciplinovaně, kontinuálně, 
a to aspoň tři roky. A neplést si to 
s něčím, co je zdánlivě podobné, ale 
principielně odlišné, hlavně co do 
nástrojovosti, snadnosti, rychlosti. To 
se týká spíš studentů. Nás učitelů se 
spíš týká, abychom nepropadali do-
cela náročnému „učebnímu provozu“, 
nýbrž se ho pokoušeli prosvěcovat už 
zmíněným zkoumavým a výzkumným 
pohledem. Což se týká i toho, být 
otevřený novým impulsům. 

JP: Myslím, že pojmem „psychosoma-
tický“ odmítáme parcelaci člověka na 
tělo a duši a zdůrazňujeme možnost 
integrace. Tu však pro mne zdůrazňují 

i jiné, starší pojmy, třeba „inkarnace“. 
To není jen teologické téma; exper-
tem na vtělení může být i tvořivý 
herec. Pro mne tento lidský úkol 
vystihuje nejlíp pojem „poznat“. To 
slovo je v bibli dvojznačné. V semit-
ských jazycích neznamená abstraktní 
vědění, ale žitý vztah. Tak člověk zná 
utrpení, zápas, mír, hřích, dobro i zlo 
– a vždycky jde o spoluúčast v dění 
s dalekosáhlými důsledky. Znamená 
i manželské obcování (Adam pak 
poznal Evu, ženu svou). Jde o tělesnou 
genezi poznání jako sjednocení, o in-
tegraci vnitřní i vnější, o tvořivý stav 
vtěleného člověka.

PR: Však víte: výchova k pohybu, 
k hlasu, k řeči (nikoli k „uměleckému 
přednesu“), ke zpěvu (nikoli k „pě-
vecké technice“), autorské čtení (tedy 
i psaní, viz výše), herecká propedeu-
tika (zaměřená nikoli ke ztělesňování 
„dramatických postav“, nýbrž k tomu 
elementárnímu – k autentické 
existenci a akci s druhými a před 
druhými), dialogické jednání a – jako 
příležitost integrovat jednotlivé 
disciplíny v sdělném, přesvědčivém 
„tvaru“ – autorská prezentace ve 
dvojím formátu: desetiminutová 
a pětačtyřicetiminutová. Tou kratší 
(počínaje druhým ročníkem) končí 
každý semestr, ta delší je vlastně 
absolventským představením na závěr 
bakalářského i magisterského stupně 
studia.

ES: Vyjdeme-li z historické zkušenosti, 
kdy se kladl důraz na tu kterou 
lidskou složku, dospěli jsme dnes 
k pohledu na člověka v jeho bio-psy-
cho-socio-duchovní jednotě. Stejně 
tak máme tendenci jej opakovaně 
rozkládat a skládat. Hovoříme o být, 
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mít, psychosomatice, somatopsychice. 
Katedra autorské tvorby a pedagogiky 
se věnuje hlasu, řeči, pohybu, integru-
jícím přístupem je dialogické jednání. 
Ve všech zmíněných disciplínách ne-
jde o izolovaný trénink, ale rozvíjení 
osobního, osobnostního vkladu.  

IVo: Psychosomatickou vybavenost 
vnímám především jako systematicky 
pěstovanou kondici hlasovou a pohy-
bovou. Z ní potom vychází i pěstovaná 
schopnost dialogického jednání, která 
otvírá cestu k autorskému projevu. 
Všechny jmenované disciplíny mají 
na KATaPu svůj prostor, domnívám 
se, že ne však dostatečný a nikoliv po 
celou dobu studia, což bych považova-
la za mimořádně potřebné. 

Co podle vás přináší dialogické 
jednání? Provozujete jej vy osobně?

IV: Díky dialogickému jednání mám 
lepší vztah sám k sobě, více si rozu-
mím. Více například rozumím své 
nespokojenosti, chápu, z čeho a proč 
jsem nespokojený. S dialogickým 
jednáním je taková normální potíž, 
jako s každým učením. Osvojíte si jej 
rychle, ale smysl učení se dostaví až 
po delší době - až když začnete vní-
mat, co děláte, a přemýšlíte ne o tom, 
co dělat, ale o tom, co jste udělali. 
Stále tu bude něco k udělání, stále tu 
bude něco k vyzkoušení. Dialogické 
jednání provozuji pořád, když jej 
učíte, tak to děláte. Mám takovou 
otevřenou radost, když se něco zkouší. 
Se studenty v podstatě objevujete 
totéž, co objevují oni. Někdy i něco 
jiného a poté jen čekáte, že i oni to 
objeví. To jsou ty věci, které docházejí 
a které se týkají toho dlouhého vede-

ní. Možná to dojde za půl roku, za rok, 
někdy možná až za pět let… Když jim 
to řeknete, tak to sice ví, ale nemá to 
pro ně cenu, protože na to sami ne-
přišli. Velmi záleží na tom, na co sami 
přijdete, co sami objevíte z vlastního 
těla, z vlastní chvíle. Všimnete si, že 
něco je podstatné, protože vás to za-
ujalo. Ta výchova trvá dost dlouho. Já 
nevím, jestli jsem pořádně vychovaný, 
ale jsem trochu vychovanější než před 
padesáti lety. 

MČ: Dialogické mám rád, myslím, že mi 
prospívá a že v něm snad i já prospí-
vám. Jinak se mi díky němu píše, hra-
je, jedná s lidmi i se sebou. Chodím na 
ně od roku 1996, leč docházku jsem 
poslední dva roky poněkud zanedbal, 
povalovav se v duchnách s chorobou. 
Jednou větou, vnímám je jako hlavní 
katederní vlajku a značku, jako 
princip pronikající učením katedry, 
jako učení se procesualitě, trans-
parentnosti, vnímavosti, tvořivosti, 
radosti atd. atd. To bych radši odkázal 
na svoji bibliografii, než to teď pitomě 
zahušťoval. Taky proto, že těžce nesu, 
když někdo dialogickému nepříčetně 
propadne a hlásá jeho světaspásu.  

PR: Pedagog či asistent dialogického 
jednání nejsem, ani účastník žádného 
z několika jeho kurzů, které na kated-
ře probíhají. Ale blahodárný účinek 
dialogu s vnitřním partnerem jsem si 
ověřil mnohokrát a považuji takový 
dialog za samozřejmý předpoklad 
každého svého veřejného vystoupení, 
mám-li se při něm cítit svobodně, 
netrpět trémou, udržet si otevřenost 
vůči tomu, co mě „napadá“, a zároveň 
vůči přítomným. Několikrát už jsem 
se o sobě dočetl, že zpívám tak, jako 
bych tím písně současně komentoval 
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(není k tomu vždy třeba zpěv přeru-
šovat slovně formulovanými poznám-
kami, byť i toho se občas dopouštím). 
Tento způsob interpretace není ničím 
jiným než aplikací dialogického jed-
nání na muzikantský projev. 

ES: Dialogické jednání je disciplína 
disciplín. Myslím, že jsme ještě plně 
nedohlédli její možnosti. Je jak jed-
noduchá, transparentní, vycházející 
z přirozené lidské podstaty, dialogické 
podstaty, tak má potenci hlubinnou. 
Můžeme se vydat cestou zvýšeného 
sebepoznávání, může být základem 
hereckého zkoušení, improvizace. 
Toto neříkám jako klubová fanynka. 
Za dialogickým jednáním jsem přišla 
na DAMU. Oslovuje mě apelem na 
základní lidskou zkušenost, jednodu-
chými principy, tím, že je jednající, 
neinvazivní. Je přijatelná i pro ty, kdo 
by se podobně vypadajícím procesům 
nikdy nepropůjčili. V tomto ohledu 
je pro mě Vyskočil zakladatelem 
srovnatelným se zakladateli jiných 
psychologických směrů. Ráda jej 
historicky řadím k vídeňským školám. 
Hovořili bychom o čtvrté škole a Vůli 
ke hře. Dialogickým jednáním osobně 
procházím.

IVo: Dialogické jednání považuji za 
jeden ze základních způsobů vedou-
cích k utváření vlastní individuality. 
Umožňuje nám pěstovat a rozvíjet 
kontakt sama se sebou, se svojí jedi-
nečností. Na dialogické jednání jsem 
chodila pravidelně, momentálně mi 
to výuka neumožňuje, ale ráda bych. 
Stýská se mi, chybí mi. 

Jak podle vás vypadá koncept autor-
ského herectví? V čem se liší od ne-
-autorského? 

MČ: Myslím, že co do jednotlivostí 
se oba koncepty nemusí lišit nijak 
zásadně. Často se leckteré disciplíny 
studují tam i onde. Když potřebuju 
uvádět názorné příklady z herectví, 
tak naprosto běžně a rád poukazuju 
na povedené kousky a čísla z ne-
-autorského herectví, jak říkáte. Tyto 
vynikající věci můžou být natolik 
osobité, přivlastněné, svébytné, dia-
logické atd., že bychom je mohli z jis-
tého úhlu pohledu pojmenovat jako 
autorské v širším slova smyslu. Ale to 
by bylo na preciznějším definování, 
se kterým bychom stejně nakonec 
nebyli spokojení. Pravděpodobně se 
oba pracovní koncepty liší mentalitou 
a jinými akcenty. Pravděpodobně 
říkám proto, že jsem jiný koncept 
než Vyskočilův na vlastním těle 
nestudoval. U „našeho“ autorského 
jde dle mého o to, aby se člověk stával 
či zůstával sám sebou, choval se tak 
a vychovával se tak, a zároveň aby ho 
toto sebe-studium přivádělo vědoměji 
a suverénněji k partnerství. Taková 
cesta do sebe a k sobě a následně od 
sebe k druhým. Herectví je zkrátka 
chápáno spíš eticky než esteticky, 
kognitivně než emotivně, existenci-
álně než existenčně, ne jako studium 
umění, ale skrze umění. Nicméně na 
estetiku, emotivnost a nakonec ani na 
tu existenčnost či umění se taky úplně 
nezapomíná. 

PR: Myslím, že by se od ne-autorského 
herectví vlastně lišit nemělo. Liší se 
od něho jen v těch (bohužel velmi 
častých) případech, kdy herec-inter-
pret není schopen vzít interpretovaný 
text či postavu „za svou“ – anebo zře-
telně sdělit míru a podobu své distan-
ce. Kdy hraje v onom bezvědomém, 
blátivém stavu, z něhož nelze poznat, 
zda se se svou rolí identifikuje, nebo ji 
svým výkonem kriticky demonstruje, 
analyzuje. Kdy postavu, do níž je 
„obsazen“, jen jakžtakž oblékne do 
hadrů manýr, klišé, efektů, o nichž 
se domnívá, že by jí mohly slušet. 
Zkušenost s autorským herectvím 
mi velice pomohla toto ne-autorské, 
neautentické herectví rozeznávat: tak 
mě před časem jistý „sólista činohry“ 
Národního divadla obsazený do role 
(tj. ověšený parukou) hraběte de Gui-
che svým předstíráním alexandrínu 
přiměl k hlasitému smíchu, jejž jsem 
si uvědomil teprve, když se na mne 

ohlédli diváci přede mnou. Je ovšem 
třeba dodat, že autorské divadlo není 
před tímto ne-autorským, neautentic-
kým herectvím nikterak uchráněno. 
Hranice vede zkrátka jinudy než 
mezi činohrou a post-dramatickými 
„kreacemi“. Ale to už je téma pro jiný 
rozhovor.

ES: Cesta k autorským pokusům na 
KATaPu vede v základní linii od 
dialogického jednání přes autorské 
čtení k autorskému představení, obo-
hacena prací a zkušeností v ostatních 
předmětech. Jde o zpracování vlast-
ního tématu, hledání odpovídajících 
výrazových prostředků – jazyka, 
žánru, až po scénické vyjádření. Jsem 
jednoznačně pro samostatné pokusy, 
bez výpravy, rekvizit, kdy za vše ručí 
pouze autor sám. Samozřejmě je 
možné i vhodné konzultovat. Pedagog 
v tom případě je především svědkem, 
ne režisérem nebo dokonce spoluau-
torem.
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„A co s tím budeš dělat, až to vystuduješ?“ 
slýchám pořád dokola rýpance ohledně svého 
studijního oboru, jako by jeho zaměření přímo 
nevyplývalo z názvu.
„Co by? Budu nezaměstnaná,“ odpovídám 
žertem a dotazující se obvykle smějí. Jenže on 
to tak úplně vtip není. Za prvé není vůbec jisté, 
zda a kdy dospěje mé studium ke zdárnému 
konci – tedy k udělení titulu, jehož psaná 
podoba vzbuzuje v leckterých lidech mírný 
údiv. Za druhé mě představa ukončení studia 
a nutnosti živit se takzvaně na vlastní triko 
poměrně děsí. Především proto, že vzhledem 
ke své značně introvertní povaze jsem ani 
za pět let na rozdíl od svých spolužáků a ke 
své vlastní ostudě nebyla schopná domoci se 
nějakých přátel či kontaktů z oboru. A dobře 
mi tak. Ono se totiž dost těžko zjišťuje, 
jestli má člověk nějaký potenciál a nápad, 
když se rozklepe, zakoktá a zrudne ve chvíli, 
kdy se po něm chce, aby řekl nahlas víc než 
jednoslabičné slovo (tu chvíli děsu, když se 
vám na displeji telefonu objeví neznámé číslo, 
si ani nedovedete představit). Proto by v zájmu 
civilizace bylo nejlepší, kdybych si mohla 
takhle introvertně studovat třeba do skonání 
světa. Protože to by byla voda na mlýn těch 
věčných dotazovačů.

Zdenka Horčicová
glo
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Tento text je ještě ne zcela definitivní verzí první a druhé kapitoly 
mé magisterské práce. Pokouším se zde načrtnout některé způ-
soby, jimiž se v domácím kontextu přistupuje k pojmu postmo-
dernismus. Abych toho dosáhla, musím v první kapitole textu 
nastínit vybrané přístupy k tomuto pojmu, které se rozvinuly 
v zahraničí. V žádném případě si však nekladu za cíl důsledně 
a v celé šíři vyložit myšlenkové směry nebo myšlenky autorů, 
jimiž se zabývám. Dokonce mi nejde ani o shrnutí myšlenek nej-
vlivnějších postmodernistických myslitelů, byť by bylo jakkoliv 
schematické. Soustředím se skutečně pouze na vybrané aspekty 
myšlení o postmodernismu, o nichž si myslím, že mi v následují-
cích kapitolách mé magisterské práce pomohou dosáhnout cíle, 
který jsem si vytkla: určit, jakou pozici v tomto kontextu zaujímá 
česká teorie a kritika divadla, když hovoří o tzv. postmoderní režii. 
Odtud vyplývá jistá neuzavřenost textu, který vám předkládám. 
Jeho konec je v kontextu mé magisterské práce spíše začátkem. 

1. Vybrané impulzy ze světového kontextu 

Jelikož se v dalších kapitolách hodlám zabývat pouze těmi 
myšlenkami, které skutečně ovlivnily myšlení o divadle, věnuji 
se v případě každého z témat pouze jedné nebo dvěma osob-
nostem, které považuji za nejvýraznější. Jejich koncepce navíc 
zjednodušuji tím, že z nich vybírám jen to, co mělo podle mého 
názoru největší vliv na uměnovědnou diskusi o postmodernismu. 
Mám za to, že spíše než nuancované myšlenky filozofů ovlivňuje 
divadlo společenská diskuse, do níž se filozofické myšlenky nutně 
dostávají v poněkud hrubější podobě. Podle mne je v ní možno, 
aniž bychom nepřiměřeně zjednodušovali, rozlišit relativně malý 
počet základních přístupů. 

1.1. První přístup: Modernistický postmodernismus 

1.1.1 Otázka obecné srozumitelnosti a Lesslie Fiedler 

Pojem postmodernismus se zrodil v americké literární kritice. Wol-
fgang Welsch nachází ve své knize Naše postmoderní moderna1 
prvopočátek diskusí o postmodernismu v roce 1959 u amerického 
kritika Irvinga Howea. „Howe konstatuje (a brzy ho v tom 

Pojem
postmodernismus
v českojazyčné 
diskusi o umění 
(především 
o divadle)
Barbora Etlíková
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WELSCH, W. 1994.

Zatímco ve světovém kontextu se 
o postmodernismu hovoří už v druhé 
polovině šedesátých let dvacátého 
století, v oblasti českého umění se 
pojem začíná používat teprve v druhé 
polovině let osmdesátých. Může 
vzniknout dojem, že už byl v té době 
dostatečně vymezený a zformulovaný 
a tudíž stačilo, aby jej česká 
uměnověda jednoduše přejala. Situace 
je však mnohem komplikovanější. 
Ve světovém kontextu se v té době 
pojem postmodernismus interpretoval 
několika navzájem se vylučujícími 
způsoby, které se posléze promítly i do 
českojazyčné diskuse. V tomto textu se 
pokouším nahlédnout její různorodost 
prizmatem zahraničního kontextu.
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následuje Harry Levin), že současná literatura se na rozdíl od 
velké literatury moderny (Yeats, Eliot, Pound a Joyce) vyznačuje 
ochabnutím, úbytkem novátorské potence a průraznosti. V tomto 
smyslu se označuje jako ‚post-moderní‘. Postmodernismus tedy 
na počátku této linie diskuse nesignalizuje (…) nový kulturní vr-
chol po odlivu moderny, nýbrž právě naopak zahrnuje diagnózu 
tristního úpadku po zářivém vzedmutí moderny.“2 „U této nega-
tivní diagnózy,“ píše Welsch, „však nezůstalo (…). A brzy, totiž 
ještě uprostřed šedesátých let, došlo k novému pozitivnímu oce-
nění postmoderní literatury.“3 

Bylo toho třeba, jelikož modernismus se svým optimistickým 
a bouřlivým předválečným a meziválečným rozvojem utrpěl 
v průběhu druhé světové války silný otřes. S modernistickým 
uměním bývala spojována adjektiva jako „elitářské“ nebo „aris-
tokratické“ – obviňovali jej z toho, že se nedokázalo začlenit do 
života a kultivovat vnímatele napříč společností. Panovala do-
mněnka, že kdyby se mu to bylo podařilo, bývalo by bylo možná 
nemuselo k válečným hrůzám dojít. Český teoretik výtvarného 
umění Jindřich Chalupecký napsal v roce 1949 stať Konec moder-
ní doby,4 v níž zachytil pochybnosti, o nichž se po druhé světové 
válce ve spojení s modernismem mluvilo: „Velikým úkolem mo-
derního umění bylo dobýt si svobody vůči všem estetickým, inte-
lektuálním i mravním omezením a nalézt tak výhled z doby a spo-
lečnosti, která neměla už k životu nic než zbytky ideologií z dob 
a společností minulých. (…).“5 Moderní umění si dobylo „naprosté 
svobody; a zdálo by se, že tím dalo člověku možnost uskutečnit 
se v tvaru úplnějším než kdykoli jindy. V téže chvíli však vytvo-
řilo toto umění konvenci novou a docela nepředpokládatelnou: 
konvenci svobody.“6 „Má-li umění vyjít z krize,“ píše Chalupecký, 
„v níž dnes nepochybně tkví, musí skoncovat se vším, co je činí 
akademismem: se svou zkonvencionalizovanou nesrozumitelnos-
tí i se svým zkonvencionalizovaným aristokratismem.“ 7 A dodává: 
„Jeho úkolem nebude odvádět člověka od sebe do umělého světa 
estetické autonomity, nýbrž naopak, přivádět jej k tomu, jaký 
vskutku je: a proto bude moci vystoupiti s nárokem na obecnou 
srozumitelnost.“8

Wolfgang Welsch píše, že se pojem postmodernismus jakožto 
konstruktivní odpověď na deziluzi z modernistického optimis-
mu poprvé zformoval na půdě americké literární kritiky. Poprvé 
o tomto pojmu explicitně hovořil americký literární kritik Le-
sslie Fiedler v roce 1969 v rozhovoru „Cross the Border – Close 
the Gap“9 pro časopis Playboy. Fiedler zde ocenil právě obecnou 
srozumitelnost postmodernistických děl, v nichž se syntetizuje 

několik jazyků, minimálně dva kódy, které mohou být různou 
měrou srozumitelné rozličným sociálním skupinám. Tím se po-
dle Fiedlera značně zvyšuje rozsah cílové skupiny recipientů, 
do níž už rozhodně nepatří jen intelektuální a umělecká elita. 
S postmodernismem se tedy, jak vidíme, od samého počátku po-
jila představa uměleckého díla s velmi širokým komunikačním 
potenciálem. 

1.1.2 Postmodernismus v architektuře – Charles Jencks 

V oblasti architektury se s termínem postmodernismus začalo 
pracovat teprve v roce 1977, když vyšla kniha Charlese Jenckse 
Jazyk postmoderní architektury.10 Jencks se v ní ale v podstatných 
momentech odvolává na knihu Roberta Venturiho Složitost a pro-
tiklad v architektuře,11 která vyšla už roku 1966. Jencks parafrázu-
je Venturiho, když tvrdí, že namísto toho, aby postmodernistická 
„architektura ve jménu soudržnosti dosahovala hladkého splynutí 
popřením a vyloučením disonantních významů, vstřebává do sebe 
protichůdné kódy ve snaze vytvořit ‚složitý celek‘“.12 Jinde Jencks 
už sám za sebe píše, že úkolem architekta je „sjednotit disparátní 
materiál“.13 Smysl tohoto požadavku se, jak konstatuje Welsch, 
příliš neliší od Fiedlerova ocenění (minimálně) dvojího kódování 
v literatuře. Polyvalentní budova učí recipienta respektu ke všem 
sémantikám, které ji tvoří. Budova v sobě obsahuje prvky, které 
v ideálním případě uspokojí všechny její uživatele: příslušníky 
starší generace, národnostní menšiny nebo například přívržence 
jistého náboženství - to podle toho, v jaké lokalitě stojí a jaká je 
její funkce. Ani jedna sociální skupina uživatelů (a tím pádem 
také vnímatelů) budovy se v ideálním případě nedostane do elitní 
pozice. To znamená, že jazyk, jímž budova komunikuje, pro ni ne-
bude srozumitelnější a přirozenější než pro jiné sociální skupiny.

Jencks však o postmodernistických architektech píše, že se 
stále ještě nenaučili brát současně s důrazem na pluralitu ohled 
na to, aby byly budovy pro své uživatele čitelné a aby s nimi ko-
munikovaly jako „složitý celek“, nikoliv jako nepřehledný chaos, 
k němuž může urputná snaha o pluralitu vést. Například expe-
riment, který s týmem studentů provedl Lucien Kroll při stavbě 
kolejí a sociální zóny v Louvain University poblíž Bruselu (každý 
architekt z jeho týmu pracoval na vlastní části kampusu a dostal 
značný prostor pro improvizaci i přímo v průběhu její výstavby), 
se Jencksovi zdá ve svém důrazu na pluralitu příliš přepjatý. Oce-
ňuje sice, že se architektům podařilo disparátní prvky zakompo-
novat citlivě s vzájemným respektem, ale budova je v jeho očích 
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přesto příliš roztříštěná. Jencks má pocit, že když se z plurality stane 
ideologie a položí se na ni tím pádem přehnaný důraz, podepíše se 
to negativně na komunikační funkci architektury. Dílo pak nebude 
srozumitelné žádné sociální skupině a nedojde tím pádem k naplně-
ní hlavního smyslu, jenž Jencks v postmodernismu spatřuje.

Tento teoretik zkrátka postmodernismus chápe jako přímé roz-
víjení modernismu. Toto tvrzení dobře dokládá i jeho názor, že 
„jen jediný architekt dokáže s hybridním jazykem pracovat přesvědčivě 
a s myšlenkovou hloubkou: Gaudí.“ 14 Jencks věnuje závěr své knihy 
právě tomuto modernistickému staviteli jakožto vzorovému pří-
kladu, z nějž by se podle něho měli současní postmoderní stavitelé 
poučit. Postmodernismus je pro Jenckse návratem k polyvalentním 
aspektům modernismu a jejich rozvinutím. V tom se odlišuje od 
literárního kritika Fiedlera, který explicitně neformuluje, že by měla 
modernistická literatura sloužit té postmodernistické jako vzor. 

1.2 Druhý přístup: A-centrický postmodernismus 

Samotné slovo postmodernismus se sice v oblasti francouzské filozo-
fie objevuje teprve v roce 1979, když Jean-François Lyotard vydává 
knihu Postmoderní situace,15 ale za postmodernistické se dnes běž-
ně označuje i poststrukturalistické myšlení, které se začalo ve Fran-
cii rozvíjet v druhé polovině šedesátých let a jímž se nyní hodlám 
zabývat. Vzhledem k zaměření této práce není nutné (a nejspíš ani 
žádoucí) podat shrnující ucelený výklad myšlenek francouzských fi-
lozofů na toto téma. Vzhledem k mé dosavadní erudici by to ostatně 
ani nebylo možné. Přesto si udělejme krátký vstup do poststruktura-
listické filozofie a zastavme se především u Jacquese Derridy. S poj-
my diskurs a dekonstrukce, které bývají v souvislosti s jeho myšlením 
v teorii a kritice umění používány, se budeme setkávat a je užitečné 
vytvořit si představu o jejich původním významu před tím, než na-
razíme na jejich časté užívání v textech jiných autorů. Tam, kde se 
pokouším o vstup do filozofické oblasti, se opírám o texty Miroslava 
Petříčka16 a Martina Procházky.17 

1.2.1 Vznik francouzského poststrukturalismu 

Poststrukturalismus se vymezuje vůči linii francouzského struktu-
ralismu.18 Podle francouzských strukturalistů je veškerá mezilidská 
komunikace možná pouze na pozadí jazykového systému, díky 
kolektivně přijaté jazykové struktuře. Michel Foucault pojmenoval 
sjednocující mechanismus epistémé, T. S. Kuhn použil pojmu pa-
radigma, poststrukturalisté, o jejichž interpretaci nám jde, hovoří 

o jakési skryté jazykové instituci.19 Podle nich se každý „mluvčí (…) 
musí podrobit systému jazyka, chce-li, aby mu druzí rozuměli.“ 20 
To neznamená jen, že je mu třeba dodržovat gramatická pravidla 
a po významové stránce správně používat pojmy, ale zavazuje jej 
širší okruh kánonů, které vládnoucí jazykové instituci vyhovují. Ta 
své pojmy hierarchizuje: určuje například, že „dobrý“ je mnohem 
lepší než „zlý“ a „být rozumný“ je lepší než „bláznit“. Své mluv-
čí pak vyzývá k tomu, aby své životy těmto hodnotám ve všech 
ohledech přizpůsobili. Veškeré změny, které v systému jazyka 
proběhnou, musejí být přijaty celým společenstvím mluvčích: 
„Strukturalismus připouští změny pouze tehdy, stane-li se jejich 
jedinečnost opakovatelnou a kolektivní.“21 Zkrátka, ona skrytá 
jazyková instituce vládne v očích francouzských strukturalistů 
nevídanou autoritou.

Francouzští poststrukturalisté a postmodernisté však konsta-
tují, že tato uzavřenost jazykové struktury nemusí lidské projevy 
řídit do takové míry, jak si to strukturalisté představují. Autorita 
skryté jazykové instituce je totiž podle nich mnohem méně sta-
bilní, než se dosud zdálo. Poststrukturalista Jacques Derrida díky 
své dekonstrukci de Saussurovy lingvistické koncepce (v níž má 
francouzský strukturalismus své kořeny) odhalil mechanismus, 
který jazykové instituci propůjčuje autoritu, čímž ji, alespoň pro 
své přívržence, do značné míry narušil a posunul tak francouzské 
filozofické myšlení od strukturalistického k poststrukturalistické-
mu.

De Saussure chápal mluvené slovo jako cosi původnějšího než 
je slovo psané, předpokládal, že „psaní je činností druhotného 
významu, pouhým zápisem mluveného slova, transkripcí hlásek 
řeči“. Tato představa vypovídá o jazyku jako o čemsi velmi abs-
traktním, co lze bez větších ztrát přelévat z jedné formy do jiné. 
De Saussurovi umožnila vytvořit koncepci jazyka, v němž ke 
každému označujícímu náleží několik konvencí přiřazených ne-
hmatatelných označovaných otisků v lidské mysli. Jacques Derrida 
poukazuje k tomu, že toto abstraktní pojetí jazyka zastiňuje sku-
tečnost, že smysl každé promluvy závisí vedle významu určeného 
konvencí také na kontextu. Fakt, že je každé pronesené či zapsané 
sdělení závislé na okolnostech doby či okamžiku, si lze mnohem 
lépe uvědomit, když zkoumáme psaný text, v němž je promluva 
zadržena a my můžeme pozorovat, jak se její smysl proměňuje 
v závislosti na kontextu toho, kdo a za jakých okolností ji čte (či 
slyší). Přiznáme-li si, že je každá promluva závislá na kontextu, 
musíme se vzdát představy o tom, že existují promluvy nad-
časové, tzv. pravdivá slova, slova plně přítomná v metafyzickém 
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smyslu. Derrida odhalil, že právě tato iluzorní představa o tom, že 
mohou existovat promluvy, které by byly bez ohledu na kontext 
pravdivější než jiné, propůjčovala zmíněným skrytým jazykovým 
institucím jejich nevídanou autoritu. Právě manipulací s pravdivými 
slovy lze dospět k totalitarismu a francouzský poststrukturalismus 
tuto myšlenku pojmenoval a zdůraznil, čímž prohloubil a doplnil 
koncept postmodernistického pluralismu, který se zrodil v americké 
literární kritice. 

1.2.2 Pojmy diskurs a dekonstrukce u Jacquese Derridy 

S Derridovou kritikou de Saussura a s jeho myšlením zaměřeným 
proti totalitarismu souvisí i jeho zvláštní dekonstruktivní způsob 
přemýšlení. Derrida totiž de Saussura ve svém díle jednak kritizoval 
a jednak dekonstruoval (což jsou aktivity, mezi nimiž důsledně roz-
lišuje). Přesněji – nejprve dílo dekonstruoval a pak jej teprve kriti-
zoval. Kdyby byl rovnou kritizoval, znamenalo by to, že se Derridovo 
zkoumání omezí na vlastní strukturu díla s respektem k ústřednímu 
okruhu problémů, k jejichž řešení de Saussure při psaní svého textu 
mířil. Derrida by v takovém případě provedl tzv. dekompozici, což 
znamená, že by strukturu díla podrobil karteziánskému principu - 
rozložil by ji na nejjednodušší prvky a následně by zkoumal vztahy 
mezi nimi. Po provedení dekompozice by se rozhodl, jestli k tomu, co 
autor tvrdí, tj. k tomu, co záměrně vložil do centra struktury, zaujme 
souhlasný, nebo nesouhlasný kritický vztah. Jeho zkoumání by se 
zkrátka omezilo na vlastní strukturu díla s respektem k ústřednímu 
okruhu problémů, k jejichž řešení de Saussure při psaní svého textu 
mířil.

Derridu však při psaní Gramatologie 23 mnohem více než to, co je 
na de Saussurově díle záměrné, zajímalo to, co se autorovi nepodaři-
lo svému záměru podřídit. Vytvořil tak tzv. a-centrický diskurs24 o de 
Saussurově centrické struktuře. K centru, které spínalo de Saussurovy 
myšlenky v jednotu, a jímž se při svém psaní řídil, zaujal Derrida 
v průběhu dekonstrukce neutrální postoj, zaměřil se pouze na ty 
prvky, které se tomuto centru odmítaly podřídit, a na jejich vztahy 
k prvkům ostatním – soustředil se na vlastní hru diferencí mezi 
prvky autorem považovanými za marginální a prvky centru podříze-
nými. Touto metodou se Derridovi podařilo identifikovat de Saussu-
rovy pouze naznačené, ale nedostatečně zformulované pochybnosti 
o jeho vlastní koncepci, jež v devatenáctém století ještě nemohl 
podepřít přesvědčivými argumenty. Díky tomu, že se je pokusil re-
konstruovat a rozvinout, si Derrida uvědomil, jak moc je centrum 
de Saussurova textu poplatné v té době vládnoucí jazykové instituci. 

Jinak řečeno, Derrida se při tzv. dekonstruktivním čtení nezajímal 
primárně o to, co autor textu „osvětlil“, ale především o temnější 
nevysvětlené pozadí jeho textu, právě o ty momenty, které jazy-
ková instituce zastiňovala (konkrétně se jednalo především o již 
zmíněnou závislost promluvy na kontextu).

Skrze dekonstrukci de Saussurova díla se tedy Derrida propraco-
val ke kritice mechanismů jazykové instituce, jíž bylo dílo poplatné, 
a teprve skrze tuto kritiku se dostal k vlastní kritice toho, co je na 
de Saussurově textu záměrné. Z toho vyplývá, že Derrida chápe 
dekonstrukci pouze jako specifický způsob čtení, jako časově ome-
zený proces, který ani on sám neudržuje trvale. Derridovo odmí-
tání metafyziky plné přítomnosti není samo o sobě dekonstruktivní, 
jedná se o postoj, který má svou podstatu v Derridově kritickém 
vztahu k metafyzice plné přítomnosti. Na závěr této podkapitoly je 
tedy třeba zdůraznit, že nelze ztotožňovat dekonstrukci s celým 
Derridovým myšlením, jak se to mnohdy v praxi děje. Představa, 
že je možné přemýšlet o struktuře a současně ignorovat to, co 
je v ní záměrně postaveno do centra, jak se to děje při dekon-
strukci, před Derridou nebyla zformulována a skutečně se jedná 
o postmodernistické novum. Zbytek Derridova myšlení však pod-
léhá tradičním zákonitostem, pro něž je charakteristické myšlení 
v antinomiích. Derrida se tak jako modernističtí myslitelé při 
přemýšlení rozhoduje, jestli ke strukturálnímu centru25 zaujme 
pozitivní či negativní vztah.
 
1.2.2 Jean-François Lyotard a přiznané limity a-centrické 
koncepce 

A-centrickou představu o postmodernismu sdílí ještě jedna osob-
nost, jež bývá v teorii a kritice umění často citována, a o níž je 
třeba se zmínit - Jean-François Lyotard. Lyotardovi záleží na tom, 
aby negeneralizoval, když hovoří o svém ideálu vědy jako „ote-
vřeného systému“, v němž „neexistuje žádný obecný metajazyk, 
do něhož by všechny ostatní jazyky mohly být přeloženy a v něm 
hodnoceny“26 a v němž „patřičnost výpovědi je dána tím, že ‚pod-
něcuje zrod myšlenek‘, to znamená dalších výpovědí a dalších 
pravidel hry.“27 Současně však Lyotard dodává (a několikrát to 
opakuje), že si realizaci této své koncepce dovede představit jen 
v relativně jednoduché oblasti pragmatiky věd, která je homogen-
ní v tom smyslu, že se sestává jen z denotativních výpovědí. Při 
příležitosti polemiky s Jürgenem Habermasem píše přímo: „Spo-
lečenská pragmatika nemá ‚jednoduchost‘ pragmatiky věd. Je to 
nestvůrný komplex tvořený vzájemným proplétáním sítí různých 
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tříd heteromorfních výpovědí (denotativních, preskriptivních, tech-
nických, hodnotících atd.). Neexistuje žádný důvod myslet si, že by 
bylo možno formulovat metapreskripce společné všem těmto řečo-
vým hrám (…).“28 Divadlo rozhodně netvoří homogenní množina 
denotativních výpovědí, a pro myšlení o divadle tak může být velmi 
inspirativní přečíst si, jak se Lyotard ptá: „Jaký je vztah mezi anti-
modelem, který představuje vědecká pragmatika, a společností? Dá 
se tento antimodel aplikovat na ta obrovská mračna řečové matérie, 
která tvoří společnosti? Anebo zůstává omezen jen na hru poznání? 
A jakou roli hraje v tomto případě ve vztahu k sociální vazbě? Jako 
nedostupný ideál otevřeného společenství?“29

1.3 Třetí přístup: A-centričtí modernisté 

1.3.1. Koncept smrti autora Rolanda Barthese 
(Smrt autora, 1968)30 

V teorii a kritice umění bývá zmiňována také myšlenka Rolanda Bar-
these o smrti autora. Ve stati z roku 1968 se Barthes snaží vyrovnat 
dluh literární teorie, která se podle jeho slov do té doby mnoho za-
bývala autorstvím textu, ale nikoliv aktivitou, již musí při jeho vní-
mání vyvinout čtenář. Přitom samotná literatura již v modernismu 
tuto proměnu přístupu připravila, když její autoři přestali čtenářům 
zdůrazňovat svou přítomnost před vznikem textu, ale snažili se psát 
tak, jako by se subjekt zrodil „ve stejné chvíli jako jeho text“.31Za 
výmluvný příklad takového přístupu považuje Barthes surrealistické 
experimenty s tzv. automatickým psaním, při němž se autor nijak 
nesnaží vyjádřit „tajemství“, které by textu a jím vyjádřenému světu 
přidělovalo „nějaký konečný smysl“.32 Jediným místem, kde se ona 
mnohost významů shromažďuje a kde se jí také může dostat smyslu, 
je pro Barthese čtenář. „Je někým, kdo drží pohromadě v jednom 
prostoru všechny stopy, z nichž je text vytvořen.“33 Tímto postupem 
vyjadřuje Barthes textovou závislost na kontextu, což je důležitým 
tématem pro francouzské poststrukturalistické filozofy, kteří se 
shodně vymezují vůči de saussurovskému chápání textu jako čehosi 
poměrně statického.

Tento Barthesův literárně teoretický text nemůžeme jednodu-
še zařadit do skupiny těch, které pojímají postmodernismus jako 
cosi radikálně jiného, než byl modernismus. Barthesovo prohlášení 
o smrti autora bývá sice považováno za radikální postmodernistický 
krok,34 ale paradoxně ani sám Barthes netvrdí, že by se radikálně 
distancoval od modernistického pojetí umění. Ač se to tak na první 
pohled nezdá, spíše než dekonstruktivnímu Jacquesi Derridovi se, ale-

spoň v případě této stati, podobá Jencksovi nebo Derridovi v jeho 
kritické fázi myšlení. Jednak se Barthes přímo přiznává k tomu, že 
je konečným cílem jeho pojetí „odmítnout Boha a jeho hyposta-
ze, rozum, vědu a zákon,“35 a řadí se tak spíše k modernistickým 
myslitelům, kteří se rozhodovali, jestli mají k „tajemství“ zau-
jmout pozitivní či negativní vztah (jeho postoj má blízko např. 
k marxistickému negativnímu vztahu k náboženství), a jednak ani 
na půdě umění nepřichází s myšlenkou tak objevnou, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Například George Brecht36 si v roce 
1965, když píše o modernistickém malíři Jacksonu Pollockovi,37 
pohrává s představou, že je možné „opustit myšlenku, že umělec 
dělá něco ‚speciálního‘, co je za světem všedních věcí. Alpský 
vrchol nebo okvětní plátek kosatce nás mohou vždy pohnout 
s touže pronikavou silou jako ‚Noční hodiny‘ či jeden z hlubokých 
námětů Opusu 131.“38 I Brecht zde přisuzuje rozhodující úlohu 
při interpretaci smyslu díla čtenáři a autorův přínos v tomto 
ohledu snižuje. Obrazy „mají účin v interakci mezi malbou a po-
zorovatelem. Jakmile je pozorovatel zaujat, je jeho schopnost 
oceňovat komplex náhodných obrazů téměř neohraničená, jak 
demonstroval Pollock.“39  

1.3.2 Kompromis v teorii Wolfganga Welsche (1991) 

Podle Welsche vývoj modernistické i postmodernistické kultury 
kopíruje změny, které se už na počátku dvacátého století začaly 
odehrávat v oblasti přírodních věd. „Postmoderna a základní 
teorémy vědecké moderny tohoto století navzájem konvergují. 
Stejně jako pluralita, diskontinuita, antagonismus a partikularita 
pronikly do jádra vědeckého vědomí, tak tvoří i základní kategorie 
vědeckého pohledu na svět. První fázi charakterizovalo odmít-
nutí monopolismu, totality a výlučnosti, přechod k ‚paradoxním‘ 
odvráceným stránkám a novým fenoménům, druhá a třetí je již 
poznamenána novými teoriemi vědy.“40 Tyto změny jsou samy 
o sobě náročné na vstřebání, což Welsch zdůrazňuje, když cituje 
Gastona Bachelarda: „Myšlenky, z nichž jediná by dostačovala 
k tomu, aby označovala století, se objevují v průběhu čtvrtstole-
tí.“41

Postmodernismus je pak pro Welsche snahou vyrovnat se s mo-
dernistickým dědictvím, pokusem přijmout jeho výzvu k pluralitě 
a překonání sklonu k monopolismu. Welsch chápe modernismus 
jako přechod mezi postmodernou a předmodernistickým myšle-
ním. To, co je v modernismu celostní, jako by bylo kompromisem 
s předcházejícím způsobem myšlení, zatímco to pluralitní je ve 

st
ud

ie35

BARTHES, R. 2006, 
str. 77. 

36

Člen hnutí Fluxus, 
skladatel a koncep-

tuální umělec. 
37

Pollockova tvorba 
se rozvinula po 

druhé světové válce 
a skončila jeho smrtí 

v roce 1956. 
38

BRECHT, G. 1965. 
In: HIRŠAL, J. 1967, 

s. 217. 
39

Tamtéž. 
40

WELSCH, W. 1994, 
str. 101. 

41

BACHELARD, G. 
1978, str. 39. Cit. in: 

WELSCH, W. 1994, 
str. 107.

28
Tamtéž, str. 175. 
29
LYOTARD, J. F. 1993, 
str. 174. 
30

BARTHES, Roland, 
2006. 
31
Tamtéž, str. 76. 
32
Tamtéž, str. 77. 
33
Tamtéž, str. 77. 
34
Viz heslo Postmod-
ernism ve slovníku: 
Allain, P. and Harvie, 
J. 2006. „Velký dopad 
mělo prohlášení 
Rolanda Barthese 
o „Smrti autora“ 
(1977); prosazoval 
demokratičtější chá-
pání vzniku významu 
tím, že zdůraznil 
významovou mnohost, 
dokonce i v psaném 
textu, a přenesl vznik 
významu na stranu 
čtenáře/publika.“ 
(překlad vlastní)

4342



Welschových očích pro postmodernisty progresivní a inspirativní. 
Postmodernismus jako by „osvobozoval“ modernismus toho, co 
na něm bylo předmodernistického. „Co je zde ve hře, není heslo 
‚laissez-faire‘, nýbrž vize: mnohost bez jakékoli poslední koordinace 
(podtrhla B. E.) jako forma svobody.“42

Welsch se ocitá v paradoxní situaci. Odvolává se sice na a-cent-
rickou myšlenku postmodernismu, ale nesdílí s Derridou jeho jistou 
(byť ne absolutní) zdrženlivost v ohledu pronikání na jinou než 
filozofickou půdu, ani s Lyotardem jeho skepsi k tomu, že by se dal 
postmodernistický přístup aplikovat na společnost. Welsch totiž 
píše o obecném kulturním vývoji, pokouší se postihnout postmo-
dernistickou proměnu ve všemožných oblastech od architektury 
přes sociologii až po filozofii. Tak jako Jencks se zabývá sférou, která 
leží mimo svět plný čistě denotativních promluv, ale přitom se drží 
spíše Lyotardovy koncepce postmodernismu. Nabízí se interpretace, 
že Welsch může takovou myšlenkovou operaci provést jen proto, že 
není umělecký praktik tak jako například Jencks a neleží mu tím pá-
dem na srdci starosti o estetickou kvalitu uměleckých děl. Stejně tak 
není sociolog a nemusí svou teorii prakticky „aplikovat na ta obrov-
ská mračna řečové matérie, která tvoří společnosti“.43 Je však možné, 
že lze i ve společenské, potažmo umělecké praxi nalézt kompromis 
mezi Jencksovým a Lyotardovým přístupem, jen jsem zatím ani při 
četbě Welsche nenalezla odpověď na to, jak by takový kompromis 
v praxi vypadal. 

2. Postmodernismus v českojazyčném kontextu 

V této kapitole se zabývám jinými než filozofickými texty, které 
se vztahují k umění. Dozvíme se díky nim, co ze světové diskuse 
o postmodernismu skutečně prosáklo do tuzemské diskuse o umění. 
S výjimkou dvou rozsáhlejších textů se jedná o novinové články. 
Vybírala jsem ty, které považuji vzhledem k tématu své práce za 
pozoruhodné. 

2. 1 Nový synkretismus? 
(Jan Dvořák: Divadelní postmodernismus Křeče (1986))44 

Pojem „postmodernismus“ poprvé použil v souvislosti s českou 
divadelní tvorbou Jan Dvořák. Učinil tak v roce 1986 na stránkách 
časopisu Scéna ve své recenzi na inscenaci Baletní jednotka Křeč na 
laguně Varadero – no to snad není ani možný. Z článku vyplývá, že 
se postmodernismus v českém prostředí rodí v osmdesátých letech 

a že je spojen s estetickým postojem celé generace divadelních 
umělců, kteří začínají tvořit v období, kdy se tzv. studiové scény 
spjaté s předcházející silnou generací šedesátých a sedmdesátých 
let začínají z „hledačských“ skupin proměňovat v divadla reperto-
árového typu.

Je otázkou, do jaké míry si Jan Dvořák skutečně stojí za ná-
zorem, že se v této době u nás rodí zrovna postmodernismus. 
Ve své knize Divadlo v akci,45 která vyšla dva roky po článku ve 
Scéně, se tématem postmodernismu nezabývá, když charakte-
rizuje hnutí generačně, světonázorově i esteticky spřízněných 
tvůrců tzv. Pražské pětky, kam patří rovněž zmíněná Baletní 
jednotka Křeč. Když se Dvořák v roce 2000 jako hlavní editor po-
dílí na vydání knihy alt.divadlo46 s podtitulem Slovník českého 
alternativního divadla, nezařazuje do něho samostatné heslo 
o českém postmodernismu. Pouze v závěru hesla „Pražská pětka“ 
konstatuje, že „vedle činnosti Petra Lébla je dílo Pražské 5 (…) 
nejvýznamnějším příspěvkem divadelního postmodernismu u nás 
(již od počátku 80. let!)“.47 Tuto tezi dál nijak nerozvádí. Kusost 
a nerozhodnost Dvořákových teoretizujících úvah značně ztěžuje 
snahu pochopit, jak konkrétně fenomén postmodernismu v čes-
kém divadle chápe.

Dvořák ve svém článku pro Scénu pojmenovává jev, který do 
té doby, alespoň podle něho, nebylo možné v dané míře na jevi-
štích vídat. Byla to „až iritující zcela neobvyklá změť stylů, žán-
rů, přístupů: máme tu výjev z wagnerovského Bayreuthu vedle 
televizního večerníčku, Felliniho vedle videoklipu se záznamem 
písničky pop-music, zahraniční velkofilm vedle kabaretního 
skeče, televizní šot vedle velkovarietní produkce atd.“48 Dvořák 
spatřuje obdobnou tendenci k prosazování „téměř absolutního 
a programového eklekticismu v teoriích postmodernismu, které 
se rozvíjejí v uměnovědě tak od poloviny 70. let.“49 Podle svých 
slov se inspiruje především již zmíněnou Jencksovou knihou Ja-
zyk postmoderní architektury.

S tímto Dvořákovým inspiračním zdrojem souvisí paradox, 
na nějž autor v textu naráží a který je symptomatický pro mno-
hé pokusy pojmově uchopit fenomén postmodernismu. Dvořák 
píše, že se postmodernismus neprojevuje jako sjednocený směr, 
který by se vymezoval proti těm předcházejícím, jako se to dělo 
v případě modernismu. Postmodernismus podle něho uznává, 
„že minulost nemůže být zničena, protože její zničení vede k ml-
čení,“50 a členové Pražské pětky se v těchto intencích podle Dvo-
řáka nesnaží revoltovat vůči již rozvinutým divadelním tradicím 
a poetikám. Když se však Dvořák začne vyjadřovat konkrétněji, 
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vytváří samé paradoxní výpovědi. Na jiném místě článku totiž na-
příklad píše, že je inscenace Baletní jednotky Křeč „přímý útok proti 
únavě a nudě z honby za novotami a proti dožívajícímu jazyku tzv. 
avantgardního divadla (přežívajícího dosud i u nás).“51 Jedná se tedy 
o velkorysou toleranci Baletní jednotky Křeč vůči avantgardním 
směrům minulosti, nebo o „přímý útok“, agresi projevovanou os-
tentativní ignorancí? V knize „Divadlo v akci“ se objevují obdobná 
paradoxní tvrzení o celé generaci Pražské pětky: „Kdo by však oče-
kával, že se mladé pokolení, o kterém je řeč, projeví bořitelstvím 
a avantgardními výboji, mýlil by se,“ konstatuje Dvořák a okamžitě 
ničí logickou platnost svého tvrzení: „K čertu s avantgardou jako 
by bylo mottem úsilí mladých …“52 Z toho může plynout buď to, že 
Pražská pětka netvoří v intencích postmoderny, protože vykazuje 
rysy modernistického směru (tendenci zavrhnout minulost), nebo 
to, že Jan Dvořák sice správně intuitivně vycítil napojení Pražské 
pětky na postmodernismus, ale nedokázal teoreticky uchopit, v čem 
spočívalo. Dvořák naráží na stejný problém, na nějž narazil Jencks: 
nedokáže zodpovědět otázku, v čem spočívá esenciální rozdíl mezi 
modernismem a postmodernismem. V Dvořákově případě rovněž 
splývá rozdíl mezi mladou generací postmodernistů a rockem inspi-
rovanou mládeží. 

2.2.  Svévolné přetváření pojmu postmodernismus 
(Radim Brázda: Estetizovaná postmoderna – konzumní verze (1990))53 

Český filozof Radim Brázda reaguje na zmatení a jistou „kocovinu“, 
kterou v českém kulturním klimatu vyvolalo, když se po sametové 
revoluci dostal pojem postmodernismus do široké společenské disku-
se. Brázda na rozdíl od kritiků postmodernismu zdůrazňuje, že zůstat 
postmodernistou vyžaduje velkou námahu, protože to předpokládá 
především respekt k přirozené a všeobecné pluralitě. To není nic 
snadného, protože tato pluralita zabraňuje myšlení v pojmech, jako 
je jednota nebo nadčasovost, a tím pádem znamená velkou výzvu pro 
západní společnost, která stále žije v konvencích daných dlouhou 
tradicí myšlení, v němž vždy hrály pojmy „jednota“ a „nadčasovost“ 
rozhodující roli. Vzdát se jich, byť částečně, rozhodně v takovém 
případě nemůže proběhnout bezbolestně.

Právě této bolestivosti se chce společnost podle Brázdy vyhnout, 
když v rámci všeobecné diskuse pojem „postmodernismus“ niveli-
zuje a ztotožňuje postmodernistickou filozofii s heslem „anything 
goes“ interpretovaným ve smyslu „sebevětší chaos je přijatelný“. 
Brázda se vůči takovému lacinému „učesání“ problému vymezuje, 
když se odvolává na slova Wolfganga Welsche: „Postmoderna je 

náročná koncepce a ne nějaký relaxační scénář pro indiferentní. 
Jejím cílem není směs a všehochuť, ale rozvíjení diferentního.“54 
Charakteristickým projevem „indiferentního“ přístupu k postmo-
dernismu je jeho ztotožňování se vším nekvalitním, nekoherent-
ním či rouhavým.

Jindy se podle Brázdy postmodernistickému přínosu společnost 
brání, když koncept všeobecné plurality naoko přijímá a chápe 
jej jako cosi velmi prospěšného, ale posléze se ukáže, že si z něj 
vytvořila ideologii, v jejímž centru je jednoznačný postoj. Na-
příklad se zjistí, že vytváří „vědecké, technologické a politické 
experimenty vycházející z teze o toleranci, tedy od dohody, kon-
vence, ne od přirozenosti plurality“.55 Jedná se o další z obran-
ných mechanismů společnosti – to, co je z podstaty jiné než její 
kulturní základ, se společnost snaží přetvořit do podoby, která by 
tomuto základu vyhovovala, která by uspokojovala sen o jednotě. 
Společnost se snaží vytvořit snadno „konzumovatelnou“ verzi 
původního předmětu. Jedním z projevů takového přístupu může 
být nadužívání pojmu postmodernismus a tendence označovat jím 
i jevy modernistické. 

2.3 Podstatný je vztah k „tajemství“
(Milena Slavická: Postmoderní polibek (1991))56 

Tento článek české kunsthistoričky konkretizuje představu o tom, 
jak lze chápat onu pověstnou absenci centra v postmoderni-
stickém diskursu. Zatímco modernistický text stále nějakým 
způsobem vypovídá o vztahu k „tajemství“, k něčemu, co člověka 
přesahuje, ten postmodernistický k „tajemství“ nezaujímá žádný 
poznávací vztah (ani ten negující). Vztah, který k němu má, by 
se dal podle Slavické vyjádřit slovem „nevím“. Poznávací zájem 
je v postmodernistickém textu zaměřen na svět, který se nena-
chází ani v metafyzickém, ani v přírodním prostoru, ale „v kul-
turní zóně“. Poznávání se pak zaměřuje na „nemožnost sledovat 
a určit původní významy znaků“57 a na „dekonstrukci ideových 
konstrukcí“.58 Jelikož se svět postmodernistického díla odstřihl 
od všeho přírodního a metafyzického, dostáváme se do prostoru, 
„v němž se nelze k ničemu upnout, nijak se ‚hluboce‘ duchov-
ně vyžít, být obdarován, získat útěchu, poučení, být spokojen, 
prostor, který znemožňuje představy a iluze o ‚tajemství‘, iluze 
o sobě, iluze o umění; prostor, který nelze ideologizovat“.59

Pro náš text je také důležité, jakým způsobem uvažuje Milena 
Slavická o prostředcích, které postmodernističtí autoři používa-
jí. Srovnává zde literární studie Jorga Luise Borgese s románem 
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Umberta Eca Jméno růže. Píše: „Eco využil borgesovských vynálezů 
– citací a odkazů k fiktivním textům, s fiktivními autory a fiktivní-
mi lokalitami, nového typu intelektualismu, inspirace literárními 
žánry, jako je detektivka, odborná literatura, historiografie, a vtělil 
je do románu, jehož literární kvalita a brilantní práce je nesporná 
a udivující. Po přečtení knihy se však stává zřejmé, že její obsah 
můžeme bezezbytku stanovit, převyprávět nejen děj sám, ale i samu 
hlavní ideu děje a záměr autora, jeho hlavní myšlenky, nic dalšího 
nezbývá, není zde žádný ‚skrytý‘ neuchopitelný obsah, žádné ‚ta-
jemství‘. Ovšem i to je záměrem autora a zároveň právě to je i nový 
rozdíl oproti jinak postmodernismus předznamenávající literatuře 
Borgése.“60 Rozdíl mezi postmodernistickým a modernistickým dí-
lem tedy pro Slavickou ve své podstatě netkví přímo ve zvolených 
prostředcích, ale v otázce, jestli text zaujímá jistý vztah k centru, 
které by leželo mimo narativně podaný fikční svět. Na druhou stranu 
ale Slavická netvrdí, že by postmodernismus na zvolených prostřed-
cích nezávisel – těžko si lze představit, že by nějaký text pojednával 
o odtržení kulturní zóny od všeho, co ji přesahuje, a současně by 
používal jen jednoho tradičního jazyka, například psychologického 
realismu. 

2.4 Nedoceněná síla modernismu? 
(Polemika mezi Zdeňkem Hořínkem (Herectví a dekonstrukce) 61 a Pav-
lem Trenským (Dekonstrukce – metoda nebo ideologie)62 (1995-1996)) 

Zdeněk Hořínek nachází postup dekonstrukce v takovém herectví, 
které může využívat dramatickým dějem nijak nemotivovaných 
střihů, díky nimž mohou herci vytvářet různé variace jednání, vršit 
je na sebe a případně vytvářet přímé zcizující komentáře. Termín 
dekonstrukce má podle Hořínka smysl používat v činoherním diva-
dle, kde se musí hercova hra vtěsnat do kontur konkrétní dramatické 
osoby (tak tomu nebylo v převážné většině inscenací studiových 
divadel, kde se v českém prostředí tato technika „lomeného“ herec-
tví zrodila – struktura jejich inscenací byla už sama o sobě rozvol-
něná).  Herec činoherního divadla pak „objevuje v roli různé vedlejší 
možnosti a směry, nepotlačuje to, co vybočuje, nekoriguje projevy 
nelogické a chybné, využívá mezer a trhlin, ze zdánlivé nesouřad-
nosti těží nový řád (…).“63

Trenský ve své polemice píše, že: „Hořínkova vlastní definice 
‚s dekonstrukcí pracujeme právě proto, abychom to, co dekonstru-
ujeme, obdařili novými významy‘, má málo společného s tím, co 
Derrida a jeho následníci měli na mysli, a tvrzení, že ‚dekonstrukční 
úsilí (…) s sebou nese požadavek nové hierarchizace významu‘, je 

už zcela neslučitelné s dekonstrukčním myšlením. V průběhu 
článku se stává stále více zřejmé, že Hořínek zaměňuje dekon-
strukci, tedy poststrukturální způsob myšlení, se strukturalismem 
a formalismem.  Dekonstrukce jako tvůrčí postup se v jeho pojetí 
prakticky kryje s pojmem ozvláštňování, který si našel cestu do 
strukturalismu z Viktora Šklovského. Jeho odkaz na Sofoklova 
Krále Oidipa je čítankový příklad strukturálního přístupu, který je 
založen na antinomii fabule/syžet.“64

S touto polemikou se doplňují rovněž dva slovenskojazyčné 
manifesty65 tvůrců z divadla Stoka Blaho Uhlára a Miloše Karáska, 
které původně vyšly v bulletinech k jejich inscenacím. Nevyplý-
vá z nich, že se jejich autoři hlásí k postmodernismu (v druhém 
manifestu nese jeden odstavec nadpis: „Postmodernizmus je 
mrtvy“66). Některá slovní spojení, která používají, by však mohla 
vyvolat domněnku, že se k postmodernismu hlásí. Hovoří totiž 
o „motivické difúznosti“,67 „polytematizácii“68 (mohli bychom 
vztáhnout k všeobecně proklamované pluralitě), o „permanent-
né verifikácii jestvujúcich hodnot“69 (lze chápat jako proces 
opakovaného vymezování centra) nebo „nedeterminovatnosť, 
nejednoznačnosť divadelného diela“70 (postmodernisty sdílený 
odpor k totalitarismu). Uhlár s Karáskem se však důsledně drží 
modernistické terminologie: těchto kvalit lze podle nich dosáh-
nout právě důsledně uplatňovanou „dekompozícií“.71 O dekon-
strukci zde nepadne ani slovo. Tento text upozorňuje na úskalí 
spojená s nerozvážným aplikováním pojmů vyčtených z literatury 
o postmodernismu na divadlo. Modernistické pojmy zkrátka ne-
jsou divadelníky ze Stoky vnímány jako svazující. Podezřele ale 
může na jejich pojetí modernismu působit fakt, že militantní ráz 
jejich manifestačního textu připomíná manifesty z dvacátých 
a třicátých let dvacátého století. To může svědčit buďto o po-
někud anachronickém pohledu těchto divadelníků na kulturní 
vývoj, nebo se může jednat o záměrnou provokaci, o pokus zpo-
chybnit tezi, že progresivní bylo v osmdesátých letech jen to, co 
bylo postmodernistické. 

2.5 Původ struktury nespočívá jen ve světě abstrakce  
(Lubomír Doležel: Fikce a historie v období postmoderny (2008))72

V kontextu této práce mě zaujal především způsob, jakým se 
Doležel vyrovnává s problémem postmodernismu ve své knize 
Fikce a historie v období postmoderny. Podstatný rozdíl, který 
Doležel shledává mezi modernismem a postmodernismem, spo-
čívá v tom, že zatímco modernismus umožňoval chápat „historii 
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jako sjednocený proces, jako velké vyprávění, v němž jsou ponořeni 
mnozí jedinci“,73 postmodernismus chápe, že takové pojetí vede 
k normalizaci zla, jak se to ukázalo během druhé světové války. Pro-
to se v tvorbě postmodernistických historiků (Doležel za jejich vr-
cholného zástupce považuje Simona Schamu) společenské struktury 
ukazují jako do značné míry podmíněné náhodným subjektivním 
prvkem. „Schama praktikuje mnohoperspektivní historii tím, že 
vytváří mnohovrstevný historický svět se specifickou sémantickou 
strukturou. Politické konání je nezbytně dominantou světa revoluce. 
Avšak v Schamově světě konatelé politických akcí, protějšky histo-
rických osob, nejsou anonymní stavitelé sociálních struktur, jsou 
to jedinci se svými individuálními rysy, postoji, míněními, talenty 
a soukromými životy.“74 To podle Doležela znamená, že „na čem 
dnes záleží, není historie, ale mnohé historie. A jestliže máme co 
činit s individuálními životy množství, pak potřebujeme epistemo-
logii orientovanou na zkušenosti mnohých, která poskytuje vědění 
o konkrétním spíše než o abstraktním.“75

Tak si postmodernistická historiografie uvědomila, že jevy, kte-
ré zkoumá, jsou emergentní, tj. že jsou do značné míry závislé na 
náhodě (ale rovněž na jistých logických omezeních) a že lze jejich 
příčinné souvislosti určit teprve zpětně. Postmodernistická histo-
riografie zkrátka začala brát v potaz i nekauzální principy lidského 
myšlení. V tomto ohledu koresponduje Doleželovo pojetí centra 
s přístupem francouzské strukturalistické, poststrukturalistické 
i postmodernistické filozofie. Doležel také tvrdí, že centra, která se 
ustavila jako výsledky historických dějů, nevznikla z nutnosti, ale 
z vůle jednotlivců, kteří se z rozličných, třeba i naprosto nepravdě-
podobných důvodů dostali k moci. Prohlášení o nadčasovosti jazy-
kových institucí delegitimizuje jejich nepopiratelná, byť nekauzální 
spojitost s vůlí konkrétních jednotlivců – každá jazyková instituce 
(epistémé nebo paradigma) je do jisté míry plodem touhy konkrétní 
sociální skupiny po moci, a proto není radno důvěřovat jí jako če-
musi shůry danému. Člověk se díky tomuto poznání stává ve vztahu 
k tomuto centru o něco svobodnější.

I postmodernistická historiografie konstatuje, že jsou možnosti 
lidského myšlení široké a že se nemusí nechávat tak plně svazovat 
logocentrickým přístupem. S tímto optimistickým pojetím také 
souvisí Doleželovo uvažování o postmodernismu v literatuře, kde 
zdůrazňuje jeho ludičnost, různorodost, kombinační aleatoričnost. 
„Postmodernismus vytváří říši divů, kde je všechno možné, kde 
každá věc může metamorfovat v každou jinou věc – vytváří ludický 
prostor osvobozený od všech konvencí, pravidel, tradic.“76 Cílem 
je nechat „kvést v plné svobodě všechny květy, i v nepatřičných, 

šokujících kombinacích“.77 Jedná se tedy opět o hry s pluralitou 
a o absenci kauzality. V tomto ohledu spatřuji paralelu především 
mezi Doleželovým a Hořínkovým pojetím postmodernismu. 

2.6 Ztratili jsme kontakt s „tajemnými silami“ v nás 
(Jan Vedral: Horizont události (2007 – 2009))78 

Práce Jana Vedrala se soustředí na vývoj, jímž si v postmoderni-
stickém období prošla dramatická tvorba, přičemž navazuje na 
teorii Hanse-Thiese Lehmanna (jehož teorií se budeme zabývat 
v následující kapitole) či na francouzskou teoretičku dramatu Ca-
therine Naugrette. Vedral píše, že tzv. postdrama „jako by se sna-
žilo postihnout vývoj vědeckých představ o časoprostoru“.79 Pro 
tento typ dramatiky je charakteristický pocit zmatenosti a úz-
kosti pramenící z rozpadu dosavadní představy o časoprostoru. 
Vedral si vypůjčuje od Evy Syřišťové metaforu, že „čas vypoukl“. 
Jindy píše, že časoprostor „zkolaboval“ či že ulpěl na tzv. hori-
zontu události.80 V postdramatu je podle Vedrala možná jen velmi 
omezená komunikace (pouze pocitová, ne racionální) a není zde 
možné jednat. Plnohodnotně (rozumně) komunikovat lze jen 
v časoprostorovém světě, v situaci, v níž je možné určit, v jakém 
vztahu k ostatním se nacházíme. Smyslem jednání je pro Vedrala 
změnit časoprostor. Ten v postdramatu neexistuje, a tak postavy 
setrvávají ve vězení své ohraničené a nesdělitelné singularity, ne-
konečné osamocenosti. Ze sociálního hlediska se jedná o postavy, 
které se nedokázaly vyrovnat se všemožnými požadavky, které na 
ně současná společnost klade, a svůj profesní i osobnostní vývoj 
pochopily jako nutnost nekonečného (a proto frustrujícího), pou-
ze virtuálně ukotveného „postupování z levelu do levelu“.81

Pro téma této kapitoly chápu jako nejpřínosnější ten moment, 
kdy Vedral přirovnává postdrama k mandale. Připomíná při této 
příležitosti čtenáři výrok C. G. Junga o tom, že je současný člo-
věk zvyklý žít v triadickém principu čas – prostor – kauzalita, 
zatímco lidské přirozenosti mnohem lépe vyhovuje kvaternita, 
jejímž vyjádřením je právě mandala, která člověku otevírá 
celostní přístup k jeho bytí. Mohou zde totiž dojít plného vyjád-
ření také nekauzální principy lidského myšlení, které triadickému 
pohledu na svět unikají. V postdramatu se tyto principy rovněž 
dostávají ke slovu, jenže na rozdíl od mandaly do fikčního světa 
vnikají násilně a s devastujícím účinkem (Vedral to označuje jako 
„ataky prekognitivní synchronicity“82). Ostatní tři prvky (čas, 
prostor a kauzalitu) nekauzální síly drancují namísto toho, aby 
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s nimi tvořily harmonický celek. Čas se cyklí (např. Mayerburgův 
Turista, 2005), nabízí postavám nekonečně mnoho možností volby, 
přestože tyto volby nikam nevedou (Dürenmattovo Achterloo, 1983), 
anebo se čas zastavil a podrobuje postavy pocitu nekonečné úzkosti 
((post)dramata Sarah Kane). Při tvorbě mandaly je třeba mít na zře-
teli jisté tajemství, centrum, cosi transcendentního, zatímco tento 
svět vztah k tajemství i k centru ztratil a uzavřel se ve své virtuali-
tě. Postdrama poukazuje k tomu, že se člověku vymkly nekauzální 
momenty jeho myšlení z rukou, když se je od dob osvícenství snažil 
okázale ignorovat. Postdrama vedle svědectví o zbědovanosti duše 
současného člověka naznačuje, že je třeba k vymknutým tajemným 
silám znovu nalézt pozitivní vztah, a tím je usměrnit. 

2.7 Závěr druhé části 

Postmodernismus se v těchto příspěvcích projevuje v zásadě třemi 
způsoby. V prvním případě vedou mé interpretace autorů, kteří by 
však se mnou možná nesouhlasili, k myšlence, že namísto postmo-
dernismu se v umění (alespoň v některých případech) rozvíjí jedno-
duše modernistická myšlenka pluralismu (či polyvalence, jak by řekl 
Jencks, nebo využívání více jazyků, jak by řekl Fiedler). Tento roz-
vinutý modernismus však podle všeho není ničím zastaralým nebo 
neživotným – je náročné zůstat věrný rozličným impulzům, které 
do kulturního života přinesl. Vyžaduje totiž schopnost diferencovat. 
Skrze Jana Dvořáka se do českého prostředí dostává něco z přístupu 
Charlese Jenckse – oběma učarovala především sama myšlenka plu-
rality a eklekticismu. Dvořák ji našel v inscenacích Pražské pětky, 
zatímco Jencks v tvorbě modernistického architekta Gaudího. Radim 
Brázda připomíná Welschova slova o tom, že je pro současného člo-
věka náročné přijmout myšlenku plurality za svou a musí na svou 
obranu vymýšlet všelijaké úskoky. Ty jej však podle Welsche nevra-
cejí do modernismu, ale před něj.83 Zdeněk Hořínek hovoří o sou-
časném rozvoji schopnosti herců pohrávat si se svou rolí a zkoumat 
ji z rozličných (pluralitních) úhlů pohledu. K diskusi přispívají také 
Blaho Uhlár s Milošem Karáskem, když prostřednictvím modernis-
tických pojmů vyjadřují svoji touhu po otevřenosti a pluralitě.

Druhý přístup zaujímají k postmodernismu ti, kteří jej nepovažují 
za trvale udržitelný postoj, ale spíše za dočasný myšlenkový proces, 
který se zaměřuje na reflexi samotného způsobu, jímž se v západní 
kultuře dosud myslelo. Patří sem Milena Slavická, která zdůrazňuje 
právě metajazykovost postmodernistického přístupu, a Lubomír 
Doležel, který poukazuje k tomu, že postmodernismus zdůrazňuje, 
že i nadindividuální struktury mají individuální původ. Oba se sho-

dují v tom, že pokládají postmodernismus za přechodné období, 
které v době, kdy o něm píšou, končí, nebo by podle nich ales-
poň končit mělo. Slavická píše: „Není zbytečné být účastníkem 
postmoderní lekce udělené našemu myšlení a našemu vědomí, 
lekce, která pravděpodobně již končí, ale o její nutnosti a vážnosti 
již nelze pochybovat.“84 V případě Doležela: „Postmodernismus 
se připojuje ke kulturním a uměleckým směrům minulosti 
jako období v čase, nikoli jako pouhý kulturní koncept. (…) 
Uvědomíme-li si historicitu postmodernismu, můžeme se rozejít 
s těmi, kdo tvrdí, že jsou svědky ‚konce historie‘, ‚konečné fáze 
filozofie‘, ‚nepřekonatelných uměleckých děl‘. (…) Není to však 
pomíjivá móda, ani milenium. Jsme moudřejší díky jeho bezo-
hledné dekonstrukci autority. Jsme moudřejší, protože myslíme 
a konáme s mnohem menší jistotou.“85

Třetím způsobem se k postmodernismu staví Vedral, když se 
prostřednictvím analýzy postdramatu zabývá žalostným stavem, 
do něhož se západní společnost dostala, když seznala, že vlád-
noucí jazykovou instituci (paradigma nebo epistémé) může ovliv-
nit někdo natolik nepovolaný, jako byl Adlof Hilter. Postdrama 
odhaluje ještě další deformace, které západnímu světu postupně 
způsoboval logocentrický přístup, když se snažil odstřihnout 
člověka od oblasti transcendentna. Vedral popisuje společnost 
v okamžiku, kdy, slovy Jeana-Françoise Lyotarda, ti „kdo rozho-
dují, se pokoušejí (…) řídit (…) mračna společenských konstelací 
podle modelů input-output, v souladu s logikou, která předpo-
kládá souměřitelnost prvků a univerzální determinovatelnost. 
Náš život má podle nich směřovat k zmnožování moci. Aplikace 
tohoto pravidla na všechny naše hry se neobejde bez jistého 
teroru, prosazujícího se nenápadně, nebo tvrdě: Buďte operativ-
ní, to znamená ve shodě s těmito měřítky, nebo zmizte.“ Vedral 
se prostřednictvím postdramatu na problém dívá právě z hlediska 
těchto terorizovaných.

Je tedy patrné, do jak komplikované situace se dostáváme, když 
chceme používat pojmu postmodernismus. Kdybychom se řídili 
podle první zmíněné koncepce, mohli bychom ve jménu lepší 
srozumitelnosti na pojem postmodernismus zapomenout a zabý-
vat se pouze různými stupni rozvinutí modernistického principu. 
Druhý zmíněný přístup, který považuje postmodernismus za 
obohacující a inspirativní, ale dlouhodobě neudržitelný způsob 
myšlení, naznačuje, že některé i v současnosti velmi životaschop-
né a hluboké umělecké projevy možná ve skutečnosti nemohou 
být označeny za postmodernistické. Třetí přístup chápe postdra-
matickou tvorbu (tvorbu dramatu v období postmodernismu) 
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jako reflexi negativních rysů spjatých s tzv. postmoderní společností 
a vylučuje radostně hravé rysy, které bývají postmodernistické 
tvorbě mnohdy přisuzovány a které oslavují inspirativní momenty, 
jež postmodernismus našemu myšlení přinesl. Třetí přístup tedy 
postmodernismus na jednu stranu zužuje na jeho negativní rysy, 
na druhou stranu však kvantitativně rozšiřuje jeho projevy, proto-
že negativní rysy postmoderní společnosti, jak je popsal například 
citovaný Lyotard, mají dlouhé trvání. Třetí přístup tedy propůjčuje 
postmodernistickým vlivům na umění větší životnost než ten druhý.
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Fenomén veřejného truchlení
Přibližně od smrti princezny Diany náš zármutek pravidelně 
ovlivňují média - hlavně internet. Celý leden plnily noviny, 
televizi, Facebook Twitter informace redakci Charlie Hebdo 
projevy soustrasti, únoru lidé zapalovali svíčky restaurace 
Uherském Brodě. březnu se člověk několik dní nedočetl ničem 
jiném než tragickém pádu letadla Germanwings ve francouzských 
Alpách duben by se dal charakterizovat dvěma hashtagy: 
#RIPguntergrass #RIPstanislavgross.

Takhle dnes truchlíme: globálně, spolu online.
Nikdo si na Stanislava Grosse léta nevzpomněl, ale najednou 

je na jeho nemoc politickou kariéru každý odborník. Znám jen 
málo lidí, kteří by dočetli Plechový bubínek, přesto mám na 
sociálních sítích poslední dobou pocit, že všechny Günter Grass 
svojí tvorbou zásadně poznamenal. Když před necelým rokem 
zemřel Robin Williams, dalo se podle počtu soustrastných statusů 
na Facebooku uvažovat, jestli to nebyl nejoblíbenější herec všech 
dob. Jako by měli lidé nutkavou potřebu se zesnulému umělci 
nějak vztáhnout dokázat, že jejich život nějak ovlivnil. Internet 
se stal kyber-hřbitovem, na němž může každý vyjádřit svůj 
zármutek nicneříkajícím, byť téměř obligátním RIP (Rest In Peace 
neboli odpočívej pokoji) sdělit světu historku, co pro něj zesnulý 
XY znamenal. Výzkumy ukazují, že 60. letech 21. století bude 
na Facebooku více profilů zesnulých (pokud jejich rodiny smrt 
administrátorům nenahlásí účet nezruší) než živých.

Je to povrchní? Je to přetvářka? Nejsem si jistá. Myslím, 
že jde nějakou zvláštní kombinaci neutuchající fascinace 
smrtí (též svatbami narozeními) intenzivní snahy se dnešním 
individualistickém světě sdružovat alespoň virtuálně sdílet 
někým pocity radosti či smutku. taky je to možná trochu proto, 
že se dnes říká – ve vtipu, ale možná skrytě trochu vážně – že co 
není na internetu, to neexistuje.

Kateřina Holá
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Zatímco v českém prostředí doposud neexistuje systematická 
cílená dokumentace divadelních inscenací, v Německu má tato 
činnost ustálenou tradici již od 50. let minulého století, kdy se 
o její vznik zasadil divadelní reformátor Bertolt Brecht a přední 
operní režisér Walter Felsenstein. 

Sama potřeba zdokumentovat různé umělecké postupy 
vyvěrala z problému odedávna spojeného s divadlem, jeho 
efemérností. Dokumentace představovala alespoň částečné řešení 
tohoto problému, neboť umožňovala divadlo reflektovat nejen na 
základě výsledné podoby inscenace, ale i zevnitř. Tak mohla být 
sledována geneze díla s potřebným odstupem, posléze umožňující 
i případnou propagaci té či oné tvůrčí metody.  

Zpočátku se dokumentace vztahovala pouze na díla vznikající 
pod střechou divadel Berliner Ensemble a Komische Oper Berlin, 
nicméně s postupem let se rozšířila i za hranice těchto institucí 
a od 60. do 80. let se k ní vázala i jistá výběrová kritéria inscenace. 
Například byla upřednostňována taková díla, jež slibovala 
moderní výklad tradičního repertoáru, případně ta, u nichž se 
z kulturně-politických důvodů předpokládalo časté nasazování. 
Stejně tak se stáčela pozornost k mladým, slibným tvůrcům 
a novým, dosud neuvedeným hrám a hudebním kompozicím. 

Předmětem dokumentací byly nejprve dramaturgicko-režijní 
koncepce, způsob čtení a chápání dramatického textu, posléze 
samotné zkoušky, na nichž se formuje podrobný myšlenkový 
a estetický tvar inscenace. Proces dokumentace tak měl zákonitě 
svůj řád, jenž začínal s přípravou dané inscenace a vedl přes 
jednotlivé zkoušky až k prvním reprízám a odborným recenzím, 
potažmo diváckým ohlasům. Získaný materiál tak sestával 
nejen z textových dokumentů, vesměs subjektivních reflexí 
dokumentátorů, ale i režijní knihy, vícera verzí scénáře, fotografií 
jednotlivých scén, rozhovorů s herci či propagačních materiálů 
a recenzí.  

Současný projekt Divadelního oddělení Národního muzea 
je inspirován právě německou dokumentační metodou, kterou 
se pokouší poprvé aplikovat v českém divadelním prostředí. 
Objektem pozorování se stala dvě diametrálně odlišná umělecká 
tělesa. Činoherní soubor Národního divadla, představující 
klasickou činohru, a nezávislý soubor Depresivní děti touží po 
penězích coby zástupce divadla experimentálního. 

Jedno z hlavních kritérií výběru inscenace představoval termín 
uvedení v druhé polovině sezony 2014/2015, pročež byl zvolen 
Kámen v režii Michala Dočekala a Ludwig aneb kýč je mrtev 
režiséra Jakuba Čermáka. V potaz byly vzaty i rozličné produkční 

Ve službách
Národního
muzea
Ludvík Píza

Počátkem roku 2015 spustilo Divadelní 
oddělení Národního muzea pilotní projekt 
zaměřený na souhrnnou dokumentaci vzniku 
divadelní inscenace. Jeho smyslem je podat 
ucelený výstup z tvůrčího procesu inscenování, 
a to nejen v podobě audiovizuálních záznamů, 
ale i písemnými reflexemi jednotlivých 
zkoušek, sbírkou výtvarných nákresů a rekvizit 
či rozhovory s inscenátory. Získaný materiál 
by měl být především komplexní uchovatelnou 
výpovědí, jež umožní divadelním praktikům 
i teoretikům podrobné seznámení s rozdílnými 
inscenačními postupy a uměleckou prací 
v konkrétním dobovém a společenském 
kontextu. K tomuto projektu bylo zapotřebí 
alespoň šesti praktikantů, kteří by pod vedením 
kurátorky MgA. Veroniky Musilové Kyrianové 
zaznamenávali celý zkouškový proces.
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možnosti a přístup k dramatickému textu. Zatímco první 
inscenace vychází z předlohy současného německého dramatika 
Maria von Mayenburga, v druhém případě se jedná o autorský 
projekt volně inspirovaný filmem Ludvík II. Luchina Viscontiho 
z roku 1972. Cílem dokumentace pak není jen analýza a srovnání 
rozdílných tvůrčích metod, ale i konkretizace jejich společných 
jmenovatelů a postihnutí zlomových situací ve vztahu k výsledné 
podobě inscenace.  

Externisté mající na starost dokumentaci konkrétního 
souboru, převážně studenti divadelní vědy na Univerzitě Karlově 
a dva z katedry teorie a kritiky na DAMU, byli rozděleni dle 
svých časových možností do dvou skupin. Má stáž vedla k části 
hereckého uskupení Depresivních dětí, jež se zformovalo již v roce 
2004 kolem režijní osobnosti Jakuba Čermáka a Martina Faláře. 
Mým primárním úkolem bylo vyhotovení textových výstupů, 
vesměs sloužících jako objektivní reflexe schopná nezasvěcenému 
čtenáři zprostředkovat představu o náplni jednotlivých zkoušek. 
Ty se odehrávaly vždy až ve večerních hodinách, neboť drtivá 
většina členů souboru pracuje na plný úvazek v nedivadelních 
oborech a herectví se věnuje čistě ze zájmu.  

První fáze zkoušek probíhala ve stísněném sklepním prostoru 
v Jindřišské ulici, který si soubor přestavěl v provizorní 
zkušebnu. Zde se uskutečnily všechny čtené zkoušky včetně 
několika počátečních v prostoru. Představa, že by se každé 
z nich pravidelně účastnili dva dokumentátoři, se záhy ukázala 
nerealizovatelnou. Z časových důvodů jsem se tak po většinu 
času ocital v přítomnosti inscenátorů sám, čímž se mé povinnosti 
rozrostly o pořizování audiovizuálních záznamů. Ty byly 
pořizovány na diktafon a kameru, kterou stačilo jen šikovně 
umístit a spustit nahrávání. Na její instalaci a spuštění se však 
nejednou během zkouškového procesu zapomnělo. Co se týče 
textových výstupů a způsobu jejich pojetí, bylo především na mně 
vytyčit konkrétní metodu zápisu. Ze zcela praktických účelů jsem 
nejprve uvedl informace, jež by se daly snadno pozměňovat, tedy 
název inscenace a divadelního uskupení, datum, místo a dobu 
konání zkoušky a počet zúčastněných.    

Posléze jsem si zaznamenával informace, jež mi přišly v rámci 
zkušebního procesu podstatné. Zde se nešlo vyvarovat subjektivní 
zaangažovanosti dokumentátora. Podrobnější záznam mi 
namísto bodových poznámek, jež se s časovým odstupem hůře 
rozvíjejí, usnadnil práci při dalším přepisu. Charakteristickým 
rysem čtených zkoušek byl průběžný dramaturgicko-režijní 
výklad (režisér Jakub Čermák si je zároveň dramaturgem), jenž 

herce seznamoval s dobovým kontextem, německými reáliemi 
a inspirací Viscontiho filmem. 

Dalším specifikem rozbíhajícího se zkoušení byl nehotový 
scénář, a tak se alespoň dva týdny pracovalo výhradně s jeho 
první polovinou, zatímco druhou Jakub Čermák teprve dopisoval. 
Scénář postoupil napříč zkouškami četnými změnami, krácením 
scén počínaje a naopak dopisováním replik, jež spontánně 
vyvstaly na jevišti, konče. Jen několik dní před premiérou se 
podařilo produkční inscenace Anně Prstkové zpracovat jeho 
finální podobu.

V rámci zkoušky se soubor zabýval vždy několika konkrétními 
výstupy, které se opakovaně procházely, a jejichž výběr se 
podřizoval převážně právě přítomným hercům.  

Pro svůj záznam jsem nepovažoval za podstatné, kolikrát se 
ta či ona scéna opakovala, nýbrž k jakým změnám, posunům či 
ústupkům v ní v rámci jedné zkoušky došlo. Danou scénu bylo 
nutné nejprve v základních obrysech popsat, např. jaké postavy 
se jí zúčastní, časové zasazení do dějového rámce, co je jejím 
hlavním předmětem. Poznámky se taktéž neobešly bez mé 
interpretace. Jako příklad uvedu výchozí popis scény Ludwigovy 
smrti, kterou celá inscenace začíná:

V popředí jeviště strnule sedí dvojice herců se svěšenou hlavou 
a rameny. Stranou vpravo stojící postava hlasatele oznamuje: “Král 
Ludvík II. Bavorský. Král je mrtev.” Dvojice rázem jakoby procitá 
k životu za doprovodu reprodukované vážné hudby, spolu s nimi se 
dává do pohybu i řada herců v pozadí. V nepravidelných rozestupech 
přecházejí scénu tam a zpět. Jakmile zazní jméno konkrétní postavy 
z megafonu, patřičný herec se zastaví a provede své specifické gesto 
posledního rozloučení s králem, např. letmé zamávání či smeknutí 
klobouku. Panovník je záměrně zpodobován dvěma herci, jejichž 
postavy jsou rozlišeny jako Ludvík junior a senior. Zbylí aktéři 
představují postavy postupně se objevující napříč inscenací. 

Dále jsem se soustředil čistě na posuny, jimiž scéna prošla, 
např.: 

Postava hlasatele odříkává jednotlivé repliky do megafonu za 
účelem evokace státního pohřbu. Pohybující se herci sledují každý 
svoji vertikální osu čelem k divákům a musí si přesně pamatovat 
pořadí, v němž budou nasvíceni, aby provedli patřičné gesto ve 
správný okamžik. Taktéž je na herce apelováno režisérem, aby 
výrazně artikulovali a zaplnili celý prostor, což se týkalo především 
sálu Venuše ve Švehlovce. 

Absence dokumentační metody, kterou bychom se mohli 
řídit, nám umožňovala utvářet si vlastní způsoby a postupy 
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rypísemné reflexe, jež se u každého z externistů zákonitě lišily. 
Ideální způsob by představovalo shromáždění vícera reflexí 
z jedné zkoušky, neboť už rozdílnost nazírání jednotlivých 
dokumentaristů by umožnila širší analýzu a bohatší zdroj 
informací při zpětné rekonstrukci zkoušky. Z formálního hlediska 
prošly mé výstupy jen drobným rozšířením, a to doplněním 
o jmenný seznam zúčastněných herců a jejich přiřazením 
k postavám. 

Po dobu jedné zkoušky se většinou stihly projít dvě hromadné 
scény, případně jedna s menším počtem aktérů. Individuální 
konzultace probíhaly mimo hlavní zkouškový rozpis. Náplň mé 
práce se rozrostla až s generálkovým týdnem, který proběhl 
v rozsáhlém hotelovém komplexu Panorama v Mariánských 
lázních. Zde se uskutečnila i první, mimopražská premiéra. Pobyt 
v dnes takřka nevyužívané budově z 19. století s sebou přinesl 
celodenní intenzivní zkoušky, skýtající příležitost fotograficky 
zaznamenat jednotlivé scénické výstupy. Pořízené fotografie 
dokumentují průběžné scénografické proměny prostoru od 
příjezdu až po premiéru. Běžný kamerový záznam byl navíc 
rozšířen o rozhovory nejen s herci a režisérem, ale i zvukařem, 
produkční a scénografkou. Každý z nich se měl krátce představit, 
uvést, jak dlouho se divadlem zabývá a jaká je jeho dosavadní 
spolupráce s Depresivními dětmi a Jakubem Čermákem. 
Následující otázky souvisely přímo s inscenací Ludwig, např. 
aktuálnost tématu, zařazení hry v rámci repertoáru souboru, 
zdroje inspirací při přípravě role nebo hudby. 

Vzhledem k neutěšenému stavu tanečního sálu, jenž se měl 
záhy po našem příjezdu změnit v hrací scénu, jsem se nakonec 
zapojil i do přestavby prostoru a vykládání rekvizit, které sem 
musely být převezeny z Prahy. Dlužno dodat, že realizace 
divadelních projektů v nedivadelních prostorách je dlouholetou 
činností Depresivních dětí. Svou domácí scénu ve Švehlově 
koleji si soubor zřídil relativně nedávno. Právě lázeňský komplex 
Panorama úspěšně oživil už v roce 2013 s inscenací Loni 
v Marienbadu. Made in Czechoslovakia. 

Úskalí, která přede mnou vyvstala během průběhu zkoušení, 
byla následující. Jakkoli jsme byli přijati do tvůrčího kolektivu 
pozitivně a žádný z herců se nezdál být naší přítomností 
omezován, frustrován, či snad puzen k větší aktivitě, vypořádávali 
jsme se občas s jistou neinformovaností. Pominu-li jediný případ, 
kdy jsme nebyli upozorněni na zrušenou zkoušku, zmeškali jsme 
první testování kostýmů, jež tím pádem nemohlo být nafoceno, 
a filmovat převlékání herců se jevilo jako eticky nevhodné. 

Ostatně otázka, co si můžu dovolit zaznamenat a co je už příliš 
osobní, mě provázela po celou dobu stáže. Taktéž jsem nesl 
zodpovědnost za techniku, která se především při celodenních 
zkouškách neobešla bez průběžného nabíjení. Několik zkoušek 
pak docela chybí, neboť se nám je nepodařilo časově pokrýt, 
nemluvě o individuálních schůzkách režiséra s jednotlivci.  

Obecným problémem dokumentace se pak stala otázka, zda 
svůj záznam tvůrčího procesu založit čistě na subjektivním 
pozorování, nebo se snažit o vesměs objektivní přístup. Pokusil 
jsem se o druhou variantu, třebaže seznámení se s uměleckým 
kolektivem bylo pro získání co největšího množství výpovědního 
materiálu přínosem. Projekt sám o sobě má jistě do budoucna 
velký přínos pro teatrologické obory i samotné soubory, kterým 
by mohli dokumentaristé v případě zájmu poskytovat průběžnou 
reflexi. Nejednou jsem byl herci tázán na svůj názor na inscenaci, 
nicméně ve snaze zachovat objektivní postoj jsem se většinou 
vyvaroval hodnotících poznámek a připomínek. Účast na projektu 
mě především seznámila s prostředím nezávislého divadla, 
jeho produkčními možnostmi, kolektivem osobitých jedinců, 
a obohatila mě o nové souvislosti kolem vzniku inscenace, 
umožňující ucelenější kritickou reflexi divadelního díla.
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Na tác položíš chronotop, zabalíš 
do něj fabuli. Potom pokrájíš břit-
kým humorem a opatrně pokládáš 
na postmodernou vymazaný syžet. 
Posypeš motivy a dáš to tak na 360 
stupňů - cca na 80 minut jevištního 
času. Nesmíš ovšem při pečení moc 
otvírat troubu dramaturgovi, aby se 
to nezdrclo na 60 minut. Pak už jen 
vyndáš a necháš trochu vychladnout 
od aktuálního dění. A máš nového 
Kolečka. Dobrou chuť! Voní hezky.

U lavice stál
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O Brookovi je známo, že při inscenování dává mimořádný důraz 
na herce a jeho výraz, na kolektivní prožitek a vzájemnou naladě-
nost, ale i na text, méně však na pompézní scénografii. Stejné po-
stupy využil i při inscenování Carmen – opery, již složil na motivy 
novely Prospera Meriméeho Georges Bizet. Sám Brook při práci 
na Tragédii Carmen několikrát zmiňoval, jak se dočteme v Deníku, 
že chce bojovat proti operním konvencím. Že chce vrátit opeře 
její jednoduchost, zejména co se týče pěveckého projevu.

Jak v úvodu k Deníku píše jeho překladatel Jiří Adámek, je 
inscenační tradice opery do značné míry uvězněná ve svých za-
běhlých, osvědčených postupech. Klasicky inscenované operní 
dílo poznáme velmi jednoduše podle několika atributů. Jedním 
z nich je důraz na text, tedy v tomto případě libreto. Příliš často 
nevídáme, že by se v operách škrtalo. Je to zapříčiněno především 
tím, že opera není založena na textu, ale zejména na hudbě. Tu-
díž pokud škrtáme text, musíme zákonitě škrtat i část partitury, 
která k němu náleží. Navíc – v opeře je často dominantní osobou 
dirigent, nikoli režisér. 

Může se zdát, jako by herecká stránka operního díla poněkud 
zaostávala za tou akustickou. Jako by to, co u osob na jevišti vi-
díme, byla jen jakási ilustrace pro to, co slyšíme. Něco, co nám 
má umocnit dojem z hudby a učinit její vnímání atraktivnější. To 
přímo svádí ke konvenčnosti. Veliký problém nastává v případě 
operního herectví. Leckdy se ani nedá hovořit o herectví, ale 
spíše o aranžmá a gestech. Herecký projev je podřízený projevu 
pěveckému a obvykle na jeho objevování a zkoušení nezbývá čas. 
Jevištní projev zpěváků je nutně závislý na tom, aby jim nezne-
možňoval precizní, technicky dokonalý zpěv. Každý účinkující 

Něco
k Brookovi,

něco 
   k opeře,

něco
k Deníku
Zdenka Horčicová

recenze knihy 
Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka 
ROSTAIN, Michel. Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera 
Brooka. 1. vydání. 130 stran. Praha: Nakladatelství AMU, 
2013. ISBN 978-80-7331-275-6

Když Peter Brook roku 1981 v divadle Bouffes 
du Nord pracoval na Tragédii Carmen, pověřil 
svého asistenta – muzikologa, spisovatele 
a operního režiséra Michela Rostaina – vedením 
deníku zkoušek. Rostain v něm den po dni 
zaznamenával průběh zkoušení se všemi jeho 
úspěchy i problémy. Výslednou podobu deníku 
zkoušek pak předal Brookovi. V roce 2013 tento 
Deník zkoušek Tragédie Carmen vyšel spolu 
s předmluvou překladatele Jiřího Adámka 
a doslovem Jany Pilátové v Nakladatelství AMU 
a dává nám tak možnost nahlédnout nejen 
„přes rameno“ slavného režiséra. 
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chestrem, jemuž se musí ve většině případů přizpůsobit. Občas 
popojde, občas udělá nějaké obecné gesto – leckdy jeho možnost 
pohybu brzdí i důkladný dobový kostým. Ale o nějakém herectví 
nebo souhře s partnery nemůže být ani řeč. Alespoň tak to platilo 
ještě v době, kdy Brook Tragédii Carmen zkoušel. 

A hlavně proti těmto konvencím se rozhodl bojovat. V Deníku 
se dočteme, že každý den začínal společnou rozcvičkou všech 
účinkujících – tedy zpěváků pro hlavní role a několika herců 
z týmu pro vedlejší role. V počátcích zkoušení dbal především 
na to, aby ve všech probudil tělesnost, navodil přirozené jednání 
v reakci na spoluhráče a osvobodil hlas v jeho jednoduchosti. 
Následovala cvičení s hlasem, hraní si s tóny, zkoumání akustiky 
prostoru. Zkoušelo se bez orchestru, ten ke zkouškám přibyl až 
později a také ve značně omezeném složení. Situace z předlohy se 
improvizovaly tak dlouho, dokud se nějaká varianta neosvědčila 
a nezafixovala, což ovšem neznamenalo, že se v takové podobě 
objeví i ve finální verzi. Až do poslední chvíle se dílo proměňovalo 
a bylo živé.

Často se na operní konvence naráželo, např. když představitelé 
Dona Josého (Brook měl trojí obsazení) sborově zpívali svůj part 
a nezávisle na sobě udělali v jisté fázi stejné gesto. Právě tako-
výmto věcem se chtěl Brook vyhnout – plochým gestům, která 
spíš doprovází hudbu, než aby vyjadřovala emoci. Proto tělesný 
trénink, proto naladěnost na partnera. Jednání musí vycházet 
vždy z člověka a jeho situace, nikoli z nějaké zaběhnuté konvence, 
která ho nutí tu popojít o dva kroky, tu napřáhnout ruku v gestu, 
u nějž se snadno může stát, že bude prázdné a nic nám neřekne, 
bude pouhým „baletem“. Zároveň se snažil u zpěváků podporo-
vat jednoduchost v hlasovém projevu. Často se setkáváme s tím, 
že v opeře nerozumíme textu, ačkoli je zpíván v jazyce, kterým 
vládneme. Proti tomu Brook také bojoval. Snažil se zpěváky vést 
k projevu, který možná nebude vždy technicky zcela dokonalý, 
ale bude srozumitelný a čistý a v tom se bude trochu přibližovat 
lidové písni.

Neobyčejně důkladně také pracoval s libretem. V Deníku je za-
znamenáno, jak docházelo k úpravám v průběhu zkoušek. Brook 
často celé recitativy vypouštěl, přesouval nebo upravoval, věno-
val se i čtení Mériméeho novely, z níž použil v inscenaci některé 
motivy, které v libretu původně nebyly. Ne vše se odehrávalo ve 
slovech, některé akce se vyjadřovaly pouze pohybem nebo gestem 
místo zpěvem, jinde se naopak text přidával, aby doslovil gesto. 

Přístup typický pro Brookovu tvorbu může být však pro operní 
dílo příjemně osvěžující. Ve smyslu mapování tohoto přístupu 
ale Deník vlastně nepřináší nic nového. Tím spíš, že u nás vychází 
s více než třicetiletým zpožděním. Popisuje způsob, jaký používá 
Brook pro zkoušení svých inscenací, pro trénink svých herců. Ve 
své funkci je tak čistě informativní. Zároveň není příliš jasné, kdo 
by měl být cílový čtenář této knihy. Předpokládá se, že to zřej-
mě bude člověk s divadlem spjatý. Ovšem takový člověk Brooka 
a jeho přístupy zná, tudíž mu Deník poslouží jen jako jakési ově-
ření, jako potvrzení něčeho, co už ví. Pokud by Deník četl člověk 
fenoménem Brook nepolíbený, do kontextu jej uvádí předmluva 
překladatele Deníku Jiřího Adámka. Ovšem i s její pomocí by si 
takový čtenář jen stěží dokázal představit a zhmotnit cvičení, kte-
ré režisér při zkoušení používal, a to přesto, že jsou každodenní 
záznamy vedeny pečlivě, přesně a srozumitelně. Bez alespoň ele-
mentární zkušenosti s Brookovým dílem budou však pro čtenáře 
příliš abstraktní a těžko uchopitelné. Přínos knihy vidím zejména 
při jejím případném edukativním využití. Jako příručka pro výuku 
operní režie nabídne alternativní pohled na inscenování oper, ač 
tedy bohužel poměrně neaktuální. Stejně tak by mohla sloužit 
i jako ilustrace při seznamování se s tvorbou Petera Brooka.

Podobně překvapivý jako pozdní vydání je také doslov, který 
se spíše než Tragédie Carmen a Petera Brooka týká fenoménu 
zkoušení jako takového. Rozsahem a probíraným kontextem však 
poněkud netypicky téměř přesahuje stěžejní část knihy – tedy 
samotný deník. Studie je velmi podnětná, snadno se ale může 
stát, že v Deníku zkoušek zapadne. Pokud ji totiž bude číst člověk, 
který se s Brookem a divadlem obecně teprve seznamuje, bude 
pro něj příliš složitá a široce pojatá. Na druhou stranu však může 
být motivací, proč člověk znalý divadelních kontextů sáhne právě 
po Deníku. Je to studie, která si zaslouží být něčím víc než pou-
hým doslovem.

Autorka v ní shrnuje úlohu zkoušení v divadelních dějinách. 
Začíná příznačně u Molièra a jeho Versaillských improvizací a po-
kračuje přes Stanislavského přístup k Čechovovým hrám, Bulga-
kovův Divadelní román, Radokovu práci s herci, souvislosti mezi 
Grotowského ideou chudého divadla a Brookovým prázdným 
prostorem, až po Brookův vztah k rituálu. Století zkoušek je pro 
ni stoletím režisérů. Vidí významnou paralelu mezi tvorbou Bro-
okovou a Grotowského, zejména pak v době, kdy Brook opouští 
tradičnější divadelní formy a vydává se hledat kořeny divadla v ri-
tuálu a souznění s diváky. 
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V duchu toho, jak Pilátová široce líčí přístup ke zkoušení u jed-
notlivých režisérů moderní doby nebo jak Brook při zkoušení 
Carmen variuje, skládá a improvizuje, je pojata i grafika knihy. Její 
úprava upoutá čtenáře na první pohled. Obálka knihy svým geo-
metrickým vzorem připomíná zápisník nebo sešit, ale také může 
evokovat pohled do kaleidoskopu, a to i přesto, že je vytištěna 
pouze dvoubarevně. Tento dojem je umocněn i výběrem materi-
álu, neboť obálka kromě grafického vzoru zaujme i povrchovou 
úpravou. Má přímo ve své struktuře vyražený ornament podpo-
rující atraktivní vzhled obálky nejen na pohled, ale i na dotek. 
Podobně zajímavé je i vnitřní členění. Stránky samotného deníku 
jsou – na rozdíl od předmluvy a doslovu – černě orámované, což 
velmi usnadňuje orientaci v knize. Praktickou funkci však postrá-
dají fotografie, jimž jsou vyhrazeny vybrané stránky v deníkové 
části. Zachycují náhodné situace a momenty ze záznamu před-
stavení. Jsou však v knize otisknuty jaksi bezúčelně, pouze pro 
ilustraci, a nijak se nekomentují ani nemají přímou návaznost na 
text, u něhož jsou zařazeny. 

Jako celek je Deník zkoušek nepochybně zajímavý, nicméně 
i vzhledem k nepochopitelnému zpoždění, s nímž u nás vychá-
zí, nepřináší příliš nového. Trochu by pomohlo, kdyby se snažil 
schovat za fakt, že vychází kupříkladu k třicetiletému výročí 
premiéry Tragédie Carmen v Bouffes du Nord. Tak tomu ale není. 
Jeho vydání tak bohužel – tedy kromě již zmíněné studie Jany 
Pilátové – působí spíš pietně. Zpoždění, s nímž se vydání Deníku 
v českém překladu objevilo, je tak pravděpodobně jeho největším 
hendikepem.
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Kde vznikla prvotní myšlenka na 
tak úzkou spolupráci PQ a festivalu 
Zlomvaz?
Zrodila se zhruba před třemi lety, my-
slím, že to byl rok 2012. Tehdy poprvé 
přišla nabídka ze strany PQ hledajícího 
aktivity, které by se daly v českém di-
vadelním prostředí provozovat dlouho-
době a mezi jeho jednotlivými ročníky. 
Protože tehdy jsem byl hlavním mana-
žerem PQ 2011 a zároveň jsem působil 
na DAMU na katedře produkce, tak se 
spojení se Zlomvazem nabízelo.  

Zapojení Zlomvazu do programu PQ 
je tedy výsledkem dlouhodobějšího 
konceptu?
Přesně tak, ze strany PQ přišla napří-
klad nabídka pomoci nám s kurátoro-
váním zahraničních dílen probíhajících 
v rámci Zlomvazu, ale i mimo něj. 
V této věci se angažovala zejména 
paní Sodja Zupanc Lotker, umělecká 
ředitelka PQ, která vytipovala jednot-
livé umělce a oslovila je s nabídkou 
možnosti uspořádat u nás přednášku 
nebo dílnu. Od roku 2012 to byli zhru-
ba dva, tři hosté, v posledním roce jich 
bylo dokonce asi sedm. PQ nám tedy 
vždy doporučilo umělce a poté se třeba 
i částečně podílelo na financování jeho 
příjezdu a uspořádání dílny. Postupně 
se tak spolupráce mezi DAMU a PQ 
upevňovala a rozšiřovala.  

Zmínil jste, že PQ hledalo aktivity, 
které by mohlo zařadit pod svou 
záštitu dlouhodobě - znamená to 
tedy, že Zlomvaz by se měl stát stá-
lou součástí PQ?
Jak to bude za čtyři roky, je velká 
otázka. K navázání spolupráce přispěl 
i projekt PQ  Intersekce, v jehož rámci 

PQ provozovalo řadu aktivit už během 
ročníku 2011. V roce 2013 PQ získalo 
dotaci na nový projekt s názvem 
SharedSpace a oslovilo DAMU, jestli by 
nechtěla být jedním z partnerů toho 
projektu, což jsme rádi přijali. Aktivi-
ty, které do projektu vkládáme, jsou 
různé – hlavní z nich je ale pořádání 
Zlomvazu. Jedná o tříletý projekt, tak-
že už v letech 2013 a 2014 byl Zlomvaz 
součástí SharedSpace. Vzhledem ke ko-
nání dalšího ročníku PQ právě v letoš-
ním roce jsme se rozhodli nepořádat 
Zlomvaz v tradičním termínu, ale vy-
užít příležitost, spojit ho s PQ a udělat 
ho v trošku jiném produkčním zázemí. 
 
V čem spočívají hlavní organizační 
změny? 
Asi nejvýraznější změnou je doba 
a délka konání. Zlomvaz nebude pro-
bíhat tradičně v květnu, ale v červnu, 
a místo původních čtyř dní bude trvat 
jedenáct dnů. Další změnou je složení 
hostujících škol. Zlomvaz stále zůstá-
vá festivalem vysokých uměleckých 
škol, ale kromě těch tradičních čes-
kých a slovenských účastníků se letos 
zapojí umělecké školy z celého světa. 
Jenom v DISKu je přes 20 hlavních 
představení. Mimoto budou k vidění 
menší představení v Řetízku a na K222 
a připravuje se i samostatný program 
na Jungmannově náměstí, kde bude 
otevřená pouliční scéna pro před-
stavení, která v podstatě nepotřebují 
žádné technické zázemí. A potom 
samozřejmě nějaký off-program 
v Cihelné ulici.  

Přijali jste nějaká větší organizační 
opatření právě kvůli očekávání vět-
šího zájmu zahraničních studentů 
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Mezinárodní
konkurence
neuškodí

Pražské Quadriennale (PQ) je největší celosvětovou akcí, která 
zkoumá oblast scénografie a všech aspektů jejího použití – od scé-
nického umění, kostýmního a light designu po aplikovanou scé-
nografii. V rámci letošního hlavního tématu SharedSpace: Hudba 
Počasí Politika došlo také k intenzivnějšímu zapojení divadelních 
uměleckých škol z celého světa. Zlomvaz se stal oficiální součástí 
PQ, konkrétně projektu SpaceLab, a oproti předchozím ročníkům 
došlo ve struktuře festivalu k mnoha změnám. Právě na tyto změ-
ny, na vznik a průběh spolupráce mezi studenty DAMU a PQ jsem se 
ptala MgA. Petra Prokopa, pedagoga katedry produkce a proděkana 
DAMU pro studijní záležitosti a uměleckou činnost, který na tento 
projekt dohlíží a který jej částečně sám inicioval. 

Michaela Jankulárová
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a návštěvníků PQ o Zlomvaz? Jak to 
bude například s překládáním jednotli-
vých představení? 
Tohle je v řešení. V rámci výzvy pro 
zahraniční školy i v rámci výběru jednot-
livých představení, na čemž se podíleli 
především naši studenti, byl kladen důraz 
na to, aby šlo o mezinárodně srozumitelná 
představení, kde nejlépe není potřeba ti-
tulkování. Ale samozřejmé jsou tam i věci 
postavené na textu, které by se titulkovat 
měly. Budeme se to snažit řešit individu-
álně. Kromě představení bude v budově 
DAMU v rámci projektu SpaceLab probíhat 
také série asi padesáti workshopů. Vzhle-
dem k tomu, že už nyní víme, že jsou tyto 
workshopy vyprodané, počítáme, že se 
jich zúčastní okolo 1200 studentů z celého 
světa. 

Probíhala koordinace celého progra-
mu Zlomvazu v těsné spolupráci s PQ, 
nebo jste měli volnou ruku?
Hned na začátku jsme se dohodli, že ur-
čitá část programu bude čistě na našich 
studentech. Dostali jsme od PQ základní 
zadání toho, co má program splňovat 
a jaké má mít základní parametry, ale poté 
se už pohybujeme poměrně svobodně. 
Naši studenti s PQ konzultují jen dílčí 
věci. Třeba finální podoba programu DIS-
Kových představení se s PQ konzultovala. 
Naši studenti mají na starosti vše, co se 
bude odehrávat v budově DAMU, kromě 
workshopů, které si PQ zajišťuje samo. 
Studenti z USA mají třeba na starosti po-
uliční představení.  

Zlomvaz se tedy organizačně rozros-
tl na několik spolupracujících týmů. 
Objevily se při této spolupráci nějaké 
vážnější neshody? 
Jen něco málo. Vzhledem k tomu, že po-

lovinu budovy DAMU má PQ pronajatou 
pro pořádání workshopů, tak občas došlo 
k nějakým menším střetům, především 
ohledně místností a techniky. Šlo ale jen 
o to, ujasnit si, kdo bude co primárně po-
užívat, takže se určitě nejednalo o žádnou 
konfrontaci. Spíše bylo potřeba vyjasnit si 
některé postupy, ujasnit si, jak se budou 
naši studenti na dění podílet, jak to celé 
zorganizovat.  

Kolik studentů DAMU se v současnosti 
na organizaci podílí?
V našem týmu jsou primárně studenti 
z druhého ročníku bakalářského studia 
katedry produkce a některé dílčí věci 
zajišťují lidé z prvního bakalářského 
ročníku. Zapojení dalších studentů bude 
samozřejmě vzrůstat s přibližujícím 
se termínem začátku. Celkově se 
organizačních věcí bude účastnit 20 – 25 
studentů. Je to skvělá příležitost zkusit 
si organizaci větší mezinárodní akce se 
zahraničními partnery a výrazně větším 
rozpočtem. Myslím si, že je dobře, že jsme 
se k této spolupráci odhodlali, protože 
kromě zkušeností pro studenty to určitě 
pomůže i DAMU s prezentací v zahraničí.  

Zmínil jste výhody, které přineslo spo-
jení PQ a Zlomvazu – vnímáte i nějaké 
nevýhody této spolupráce?
Věci, které nebudou fungovat, se ukážou 
asi až v průběhu realizace. Já nějaké velké 
nevýhody nepociťuji. Vzhledem k tomu, 
že je tam více zahraničních škol, tak je 
samozřejmě prostor pro produkce DAMU 
mnohem menší, což může být pociťová-
no jako mínus. Zároveň si ale myslím, že 
mezinárodní konkurence bude pro české 
a slovenské školy jedině prospěšná. PQ 
bylo v minulosti dost odříznuté od české-
ho odborného zázemí a od českých umě-

leckých škol. Budu rád, pokud se letos do 
programu naši studenti aktivně zapojí 
a Zlomvaz tak splní svůj primární účel 
- setkávání se a propojování studentů 
uměleckých škol a nadšenců do umění.  

SlovníčeK Pojmů:
Intersekce: Intimita & spektákl
Mezinárodní projekt Intersekce: Intimita & spektákl byl jedním z hlavních programových 
pilířů PQ 2011. V rámci tohoto projektu došlo k propojení rozličných oblastí a žánrů 
současného umění, které pracují se scénickou akcí, jako instalace, video art, performance, 
body art, nová média, architektura či site-specific. Intersekce nabídla mimo jiné venkovní 
instalaci na piazzetě Národního divadla čítající 30 boxů naplněných instalacemi a per-
formancemi. Cílem bylo vést divadlo blíž k lidem, vyvést ho z divadelní budovy a umož-
nit divákovi zažít ho jinak, než je převážně zvyklý. PQ chtělo ukázat, že scénografie není 
spojená jen s činohrou, ale objevuje se ve videoartu, instalačním umění, choreografii 
a dalších formách umění. 

SharedSpace: Hudba Počasí Politika
SharedSpace je tříletý (2013 – 2016) mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký 
projekt, který sestává ze série sympózií, experimentálních výstav s pracovními názvy 
Hudba, Počasí, Politika, Předměty, Tvůrci, Prostor, Kmeny, a rozsáhlého vzdělávacího pro-
gramu SpaceLab (série dílen a představení). Hlavním cílem projektu je vytvořit platformu 
pro výzkum současné scénografie, zkoumat scénografii z interdisciplinárního hlediska 
a nahlížet ji jako aktivního hybatele při vytváření prostorových / performativních / spo-
lečenských vztahů. 

SpabeLab
Projekt SpaceLab je vzdělávací součástí projektu SharedSpace, který organizuje PQ ve 
spolupráci se studenty z torontské YORK University, z chicagské DePaul University, z lon-
dýnské The Royal Central School of Speech and Drama a z pražské DAMU. Hlavním cílem 
projektu SpaceLab je podnítit mezinárodní experimentální interakci a osobní výměnu 
zkušeností mezi divadelními a uměleckými akademiemi. Projekt SpaceLab je rozdělen do 
dvou sekcí: workshopy a představení festivalu Zlomvaz.
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Najděte si nejdřív 
nějaký normální 
zaměstnání a pak 
u vás na vesnici 
v ochotnickém spolku 
začněte spolu se 
starostou nacvičovat 
Tyla. To je v roce 
2015 jediný řešení. 
aneb Varování pro 
adepty oboru režie na 
katedře činoherního 
divadla. 

Jan Frič & Kateřina Součková

Chtěl jsi, abych místo tebe udělala 
rozhovor s někým, kdo dělá dobré 
divadlo, například s Janem Kačenou. 
Co si představuješ pod „dobrým diva-
dlem“ a proč zrovna Kačena?

(smích) Je to bytostný umělec. 
Dobře pase po tématu, má vtipnou 
dramaturgickou imaginaci a sžírající 
schopnost dělat to opravdově. Není 
to jenom takový to tralaladivadýlko, 
ale je za tím osobní přístup, rovný 
a nekompromisní. Je záhadné, že 
to šéfové českých divadel dávno 
nezaregistrovali, když už si toho všiml 
i Mikulka. 

Režisér jan Frič vůbec nemá čas, protože stále zkouší v nějakých divadlech 
ty svoje učesané taškařice. Rozhovor vůbec nechtěl poskytnout a neustále 
mi místo sebe podsouval nějaké neznámé umělce, prý také i divadelníky, 
a s hranou skromností se rozčiloval, že přeci nemůže mluvit v DAmU 
časopise, když tu školu nedostudoval, protože pro samou práci zapomněl, 
že jí ještě studuje. A že se stydí. Choval se jako malé dítě. Pokusila jsem 
se ho ukecat, zapůsobit ženskou silou, a tak asi po roce, v němž jsme si 
vyměnili stovky emailů s nahými fotografiemi, se mi to konečně povedlo. 
na vymodlenou schůzku v jeho oblíbené hospodě u evžena na Smíchově 
dorazil pohublý, s výrazným pivním mozolem, rovnou z Brna. Začala jsem 
tušit, že to nebude jednoduché. 

Sám sebe takhle nevnímáš?
Nejsem asi umělec...? Já se tím vlastně 
živím, jsem námezdní režisér, to je 
jedna hodně ošklivá věc, a za druhé 
o sobě mám obrovský pochyby. Vidím, 
že mám nějaký limity a nedokážu to 
vymyslet tak, jak bych se na to chtěl 
dívat. To sžírá nejvíc. 
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Myslíš to tak, že se nestíháš 
koncentrovat na to, aby tvoje 
tvorba vycházela opravdu z tebe?
Jo. Člověk by to měl dělat z toho 
důvodu, že má potřebu něco říct, 
nějak se vyjádřit. A já polovinu těch 
věcí dělám jenom proto, že mám 
rád divadlo, že mám možnost to 
vůbec dělat, mám prostě radost, 
že mi „volaj“, jde to „z nich“. To je 
svůdný a ani si nevšimneš kdy se to 
přehoupne z nadšení do zla. Zatím 
nedramatizuju telefonní seznamy, 
ale... Je v tom nějakej ten čert – 
podáš prst a vezmou tě celýho. Je to 
strašně paradoxní věc – když jsem 
teď nedávno po x letech najednou 
chtěl udělat něco úplně nezávisle „po 
svém“, zjišťuju, že jsem to zapomněl. 
Jsem tak zdegenerovanej tím „choď 
zleva“, „říkej to nahlas“, „druhá 
hlavní zkouška“ a „jak to mám hrát“, 
že bojuju s tím, jestli jsem to v sobě 
dávno nezabil. Co děláš a dělals, to 
jseš. Prostě hell. 

již během posledních dvou odpovědí bylo na Fričovi znát jisté zneklidnění. Tik 
v levém oku, chvění koutků úst. Po slově „hell“ zmlkl. Chvíli se nehýbal, pak se 
mu oči propadly a přiznal: „jsem kurva,“ zrychleně dýchal, zašeptal něco o štěstí, 
prokletí a světlých i tmavých služebnících, upustil půllitr piva na zem, působil 
trochu apokalypticky, a za drásání zbytků oblečení ze svého těla proskočil oknem 
ven z hospody u evžena a s chraptivým řevem utekl kamsi do Kinského zahrady. 
nenacházela jsem ho. Pochopila jsem, že přemlouvat ho k rozhovoru byla chyba 
a možná jej to i ranilo. Po měsíci se v sms za vše omluvil, že prý zkouší Solnesse, 
a že už to nějak není co bývalo, takže sorry, ale slíbil přijít znovu. ovšem pod 
podmínkou, že pouze sdělí národu svoje řešní pro nápravu českého kamenného 
činoherního divadla a pronese varování dalším generacím. Souhlasila jsem a sešli 
jsme se na stejném místě. 
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novat té první „hodně ošklivé“ věci. 
Máš pocit, že to, že se tím živíš, tě 
limituje? 
Mě jo a snažim se přijít na to, jak to 
vyřešit, aby mě to „nelimitovalo“. 
Jsem vůl, protože tím, že mám štěstí 
dělat divadlo, a to do takové míry, 
že nejsem finančně úplně nucený 
dělat něco jiného, se mi plní sen – 
a co na to já, vůl? jsem „limitován“! 
Je strašně těžký to vyvážit tak, aby 
to bylo smysluplný. Zkoušim totiž 
hrozně často, a to mozek nedává, 
takže dochází k nepravdivosti a ke 
kompromisům (např. ve volbě témat 
v souboji s dramaturgickýma plánama 
divadel). Jsem měkkej a nevim co chci. 
Teatrálně: Jediná moje záchrana je 
cesta zpět k ochotnickýmu zázemí asi. 
Musim vymyslet nějaké zaměstnání, 
které mě uživí a umožní v něm jednou 
za rok na tři měsíce nebýt a nazkoušet 
s kamarádama něco, co fakt stojí za to.  
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Máš prý teorii, jak vyléčit česká 
dotovaná divadla...
Mám, i když si sám pod sebou řežu 
větev. Nemám to podložený čísly, 
ale domnívám se, že v Čechách je 
největší počet (skoro)profesionálních 
divadelníků (a míst v hledišti) na počet 
obyvatel. To má dvě a půl úskalí: 
1) Nejsou prachy, takže to opravdu 
nemůžeš dělat v dostačujících 
podmínkách. Bejt mladej scénograf, 
už dávno visim z nemožnosti 
seberealizace, anebo dělám reklamy 
v televizi.
1.5) I v dobře zajištěném divadle se 
staví srabácký dramaturgický plány 
s ohledem na obsazenost hlediště 
okupovaného tzv. „jejich divákem“, tzn. 
že se nasazujou stále stejný opatrný 

Cílem téhle tvojí reformy by bylo, že 
by po ní lidé museli překonávat tako-
vé obtíže, že by se odvážili dělat diva-
dlo opravdu jen z přesvědčení? 
Když to řeknu blbě, tak bude větší 
konkurence. Granty by měly rozdělovat 
minimálně stejný objem peněz jako dnes 
- ale třetině subjektů. Oni to myslí dobře, 
když to rozdělují hodně projektům, 
protože všichni jsou nějakým způsobem 
zajímaví a stojí za to je podporovat, třeba 
mě nebo tebe, ale výsledek je, že se to 
buď šulí (herci i z „kamenných“ divadel 
furt někde mastěj nějaký debilní natáčení 
a hrajou v padesáti tisíci projektech 
a není tak čas na soustředěnou práci 
atd.) nebo dělá totálně na koleně (herci 
zas nemaj čas, protože pracujou za 
barem a tak), protože nejsou love. (Jo, 
největší problém podfinancovanosti 
českýho divadla vidím v platech herců. 
Bez všeho ostatního, včetně režie či 
prostoru, se totiž teoreticky divadlo 
obejde, ale bez soustředěnýho herce, co 
nedělá tisíc věcí zároveň, ne.)
Mám na to legrační historku z natáčení, 
která může strašit v nočních můrách 
studenty scénografie a případně režie: 
Dělali jsme v jakémsi „kamenném“ 
divadle jednu klasickou „čtyřdveřovou“ 
komedii. Scéna jen stěny a dveře, jakože 
minimal základ, fakt nic. Se scénografem 
jsme to propočítávali a zjistili jsme, že 
na ty čtvrtý dveře prostě v rozpočtu 
nemáme prachy. Tak jsme tam dali 
jenom tři dveře, že to při zkoušení nějak 

sračky a nemůžeš si dělat co fakt chceš. 
Nebo si to děláš někde v undergroundu, 
kde ale řešíš hlavně provozní věci 
a nemáš čas na samotnou tvorbu. 
A když už někde nějaký skromný 
prostředky seženeš, tak z grantů, který 
jsou nastavený tak, že tě politici nutěj 
dělat věci, co nechceš, nastavením 
podmínek, který pak trapně obcházíš...
2) Protože je inflace divadla, spousta 
lidí není tak dobrých, aby to „museli“ 
dělat. Teď mluvim třeba o sobě, protože 
si myslím, že v nějaký větší zemi „bych 
si ani neškrtnul“.
Takže: Až budu ministr kultury, 
tak dekretem zruším dvě třetiny 
dotovaných divadel v Český republice.  

vymyslím - pohodinda. A celý zkoušení 
pak probíhalo jako permanentní zásek 
na téma, že nám chybí ty čtvrtý dveře. 
Až to nakonec skončilo tak, že jsme 
museli vyříznout ve scéně do dekorace 
díru, která fungovala jako ty čtvrtý 
dveře. Hahaha hohoho checheche za 
břicho se dodnes popadám. Takže když 
dramaturgicky zjistíš, že je nějaká 
hranice, kde už to nejde, a že něco něco 
vyžaduje, tak z ní kvůli realitě neustupuj, 
protože jinak budeš v pekle jako já. 
A budeš ve třiceti tady x-stránkově 
nadávat na prachy v divadle (místo toho, 
abys řešil, proč to divadlo děláš,) čímž 
budeš přesně za tu bytost, kterýs ještě 
před pár lety říkal: „chcípni!“ 
Ale jinak je moje reforma dotovaného 
divadla jen romantickej sen, reálné 
řešení je jedině ochotnický/komunitní 
divadlo, protože kdyby k té „reformě“ 
došlo, tak by v nastalém boji ve 
skutečnosti zvítězili slizký ohebný 
kariéristický zmrdi, intrikáni a mafiáni 
a zajistili by si křesla na doživotí, 
a nikoliv něžní šikovní démoničtí umělci 
jako ten Kačena nebo kdo, kteří by měli 
být hýčkáni.  

8382



jAn FRič, DivADelní živoToPiS:
1983. Pochází z Košíř. V Disku uvedl Kaltesland  a Na 
Zábradlí Orestka. U kolébky stály tyto  sudičky: Mag-
dalena Pospíšilová (Dětské divadelní studio Divadla 
Labyrint), Petr Lanta (Společnost doktora Krásy), Deml 
s Čepem a Pitínským (inscenace Sestra Úzkost), Nebeský 
s Ulrichovou (DAMU), Doubravka  Svobodová (1. profe-
sionální režie na Zábradlí), Kraftwerk, Filip Topol a Ryb-
nikov s Vozněsenským. Dále pak doporučuje sledovat 
tvorbu Chemického divadla kolem Vojty Bárty, specielně 
Šimona Krupu, lidí kolem bývalé Eliadovky (Kartel, Kol-
onie, Lachende Bestien...), Ivana Buraje, Štěpána Pácla, 
Ondru Novotnýho a Vladimíra Holana. Chtěl by býval 
dělat divadlo o básnících, z veršů, jejichž tématem by 
byla poezie samotná. 

Pak se rozplakal. Zamumlal „varuju vás,“ podstrčil mi rukou tři popsané 
účtenky a odešel k jukeboxu, odkud už se nikdy nevrátil. Připomínal Bédu 
z filmu Kouř. na papírcích stálo:  

BeZPečnoSTní SměRniCe 
PRo STUDenTy činoheRní Režie: 

Jsou určité divadelní zákonitosti, který není 
radno porušovat, a rozhodl jsem se, že na 
tohle téma povedu workshopy. Překročil 
jsem totiž nedávno jedno známé tabu a na 
jeviště jsem umístil skleněné předměty. 
Úplně zbytečně (proměňovala se v nich 
jen voda ve víno). Premiéra se nedohrála 
a zničil jsem jednoho herce, který se o to 
samozřejmě ošklivě zranil. Takže na to se 
musí myslet úplně nejvíc: sklo na jeviště 
nepatří! 

Týden na to jsem v baru A studia Rubín potkala herce mgA. jiřího Panznera 
a tohle vše mu vyprávěla a on s lišáckým úsměvem odvětil, že celý tento 
Fričův výstup je zřejmě svéraznou pozvánkou na autorskou autobiografickou 
inscenaci Já jsem takovej čůrák, kterou spolu již několik let marně připravují. 
Tentokrát jsem se rozplakala já. A oblékla se.

Jan Frič, za němého přihlížení Kateřiny Součkové 

ro
ZH

ov
or

y

8584



kompost mám fakt rád 
udělal sem tři komposty aby mohly různě 
zrát a každej rok bylo trochu černý zeminy 
na to že potřebuju tři a ne víc sem 
potřeboval asi čtyři roky 
dáváme tak skoro všechny zbytky jídla když 
něco zbyde teda a všechny ty slupky stvoly 
a  větvičky trávu ze zahrady no a taky vlasy 
a nehty  
zamíchám ho skoro každej den 
jemně ho převrátim 
jak to hnije miluju  
asi sem nikdy předtim neměl rád rozklad 
něčeho a teď jo 
koukám někdy i hodně zblízka 
pokaždý přídu a je jinej 
pracuje rychle  
to teplo miluju  
úplně vevnitř nikdy ještě nezmrznul 
musim o něho pečovat 
to je jasný  
nikdy sem nebyl z něho zklamanej 
když je něco špatně je to moje chyba  
potřebuje se většinou nadechnout 
přehrábnu překlopim  
překvapení vždycky 
všechny ty larvy kukly všech brouků stinky 
zlatohlávci chvostoskoci chrousti hlístice  
a hlavně teda žížaly  
skvělý žížaly 

miliardy bakterií se kterejma sem kamarád 
aspoň na chvíli co sem u kompostu 
náš kompost zvládne i plíseň 
jenom listy z ořechu moc ne 
ale to nevadí to je jasný že tam nepatřej 
nebo aspoň nepatřej do takovýhodle co 
sem udělal 
kdybych měl kompost jako pole nebo 
aspoň políčko tak dvacet na dvacet třeba 
klidně bych tam dával i listy našeho 
ořechu 
skoro všechno co se rozkládá bych tam 
dával klidně sám sebe bych tam pak 
nechal dát protože takovej kompost by to 
uměl zpracovat třeba by to trvalo dlouho 
ale to by nevadilo  
uhlí to taky nevadilo  
z kompostu mám teda radost 

Báseň martina marečka 
z inscenace O hezkých věcech, 
které zažíváme spolku masopust
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Petr erBes
*1991

Po maturitě na gymnáziu v Poličce vystudoval 
obor Multimediální technika na ČVUT, nyní je 
studentem prvního ročníku režie – dramat-
urgie ALD. V Poličce pořádá festival mladého 
divadla Momentum a v létě kočuje po okol-
ních vsích. Spolurežíroval autorskou inscenaci 
Naruby absolvujícího ročníku MKP. Hraje v ka-
pele Cestárium, v létě taky u táborových ohňů.

1. JEN HLASy

milada: nejdeš s náma na cigáro, Libuško 
líba: ne 
milada: mám celý sparty, fakt jednu 

nechceš 
líba: ne, dík 
milada: sem ti něco udělala 
líba: ne 
milada: tak budeš koukat do zářivek, jo 
líba: sem trochu unavená 
milada: se probereš 
líba: pak přijdu 
milada: se ti nelíbí 
líba: co mami, běž si už zapálit, jo 

2. KUřáRNA

Všichni kouří nebo si postupně zapalují. 

vlasta: my děláme na Štěpána kuře 
jako ála husa 
milada: mně zbylo trochu salátu, tak 

jsme měli salát se sekačkou 
vlasta: ale u vás byla určitě husa, pane 

Vaněk, žejo 
vaněk: ne, já maso nejím 
vlasta: co vás v tý Praze učej 
ani kapra 
vaněk: ne, já vůbec maso nejím 
vlasta: tak to u nás by teda Vánoce bez 

kapra nebyly Vánoce 
milada: přesně, tradice je tradice a má se 

dodržovat, jinak to není tradice 
vlasta: jo, kapr musí bejt 

a jak se má táta 
vaněk: ještě trochu hůř chodí, ale jinak se 

má fajn 
Vlasta: to je dobře, si pamatuju, jak 
ste sem za nim chodil, pane Vaněk 
víte, já bych vám stejně nejrači říkala 
Ferďo jako tenkrát 

Divadelní prostor je rozdělen 
na výrobní halu a kuřárnu. 

POSTAVy:

Ferdinand vaněk – mladý muž 
líba – mladá žena 
milada – matka Líby 
vlasta – vrstevnice Milady
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Bavaněk: klidně mi říkejte Ferďo. 
Vlasta: ale to nejde, vždyť vy už nejste 
žádnej Ferďa, pane Vaněk 
ste byl ještě škvrně, teď ste študovanej 
ale váš táta, to byl stejně kádr, fakt, no 
úžasnej chlap, takovej férovej 
ale to byla holt jiná doba 
takže už se má líp 

vaněk: ano, už se cítí dobře 
vlasta: a vy se taky cejtíte dobře 

jako tady, myslim 
vaněk: ano, jistě, dobře, díky 

Přichází Líba. 
milada: tak co 
líba: nic 
vlasta: by nás mohli pustit domů, ne 
milada: je to placený, tak co 

dáš si cigáro, Libuško 
líba: dík 
milada: mně asi došel plyn, nemáte 

voheň pane Vaněk 
vaněk: prosím 
líba: děkuju 
milada: jdu se podivat dovnitř, jestli už 

to nejede 
líba: Karel se v tom vrtá 
milada: nojo 

Milada odejde. 
vlasta: to víte, pane Vaněk, čínský krámy 

v německý fabrice 
vaněk: kterou otevřel doktor Husák 
vlasta: nojo, ale to byla jiná doba 
Vlasta típne cigaretu a odchází. 

3. KUřáRNA 

Mezi Vaňkem a Líbou probíhá krátký 
rozhovor formou kašle. 

líba: nemám vás uhodit do zad 
vaněk: ne děkuju, já jen normálně moc 

nekouřím 

líba: já myslela, že všichni intelek-
tuálové kouřej 

vaněk: co jsem za intelektuála, který 
pracuje v továrně na puzzle za min-
imální mzdu 

líba: ale máte vejšku, ne 
vaněk: vlastně dokonce dvě 
líba: takže vidíte, ste inteligent 
vaněk: ano, který pracuje v továrně na 

puzzle za minimální mzdu a bydlí 
u rodičů 

líba: asi špatný vejšky máte 
vaněk: asi 
líba: promiňte, nedáte si ještě cigáro 
vaněk: děkuju 
líba: jdete někam po práci slavit Silves-

tra 
vaněk: asi ne, nejdu 

já si totiž říkal, že bychom ho měli 
oslavit už tady 

můžu vám říct tajemství 
líba: cože 
vaněk: tajemství 

proč teď máme volno 
ale neprozradíte to, že ne 
Líba: to nevim 
asi ne 

vaněk: neprozradíte 
Šeptá. 
no když nás tady dřou z kůže za ta-
kové peníze 
navíc pracovní podmínky v této 
továrně jsou nelidské 
tak co na to říkáte, přece si zasloužíte 
teda zasloužíme volněji dýchat 
ne 

líba: podle mě ničemu nerozumíte 
a ste blb 

Típne cigaretu a odejde. 

4. (NA PáSE) 

Všichni pracují na páse. Tempo řeči 
odpovídá tempu práce. Jednotlivé fráze 
se mohou víckrát opakovat, jinak ryt-
micky a pohybově strukturovat. 

vlasta: letos nepadá 
milada: ani nebude 
líba: jenom kaluže 
vlasta: z louže do bláta 
milada: kalhoty látám
vlasta: kaťata starý 
milada: kalhoty látám 
vlasta: záplata hrubá 
vaněk: tak je vyhoďte a kupte si nové 

pokud uvážíme, že bydlíte se 
zaměstnaným manželem v bytě 2+kk, 
že se stravujete v tovární jídelně 
a vyživovací povinnost nemáte, 
můžete si i z minimální mzdy ušetřit 
na nové kalhoty už z jedné výplaty 
není to tak? 

vlasta: gatě děravý 
milada: koleno bolí 
líba: holí podpíráš 
vlasta: kalhoty látám 
milada: trápí mě lokty 
líba: lokty ibalgin 
milada: hlava ibalgin 
vlasta: záda ibalgin 

Vaněk: ale víte, že časté užívání 
prášků proti bolesti je velice nezdravé 
podnik by vám přece měl umožnit 
rekonvalescenci pro onemocnění 
způsobená pracovním procesem 
není to tak? 

vlasta: prozatim prozac 
milada: pro tebe prozac 
líba: pro mě též prozac 
vlasta: pro všechny prozac 
milada: prosím tě prozac 
vlasta: pane náš prozac 

líba: prozac náš vezdejší 
vlasta: dej nám ho pane náš 
vaněk: bezdůvodné užívání antidepre-

siv může vést k závažnému narušení 
psychiky jedince, podnik by vám měl 
zajistit dovolenou, a pokud vám její 
délka připadá nedostačující, můžete si 
přeci vzít neplacené volno 
není to tak? 

vlasta: bolavá záda 
milada: padá má hlava 
líba: váhám, co dál 
vlasta: kam asi převáží 
milada: se s náma miska vah 
líba: váhám, co dál 
vlasta: bolavá doba 
milada: padá má hlava 
líba: váhám, co dál 
ženy: doba do bahna 
milada: dopadla já 
ženy: doba do bahna 
vlasta: dopadla já 
ženy: doma do bahna 
líba: dopadla já 
milada: jo a Karel řikal, že si myslí, že 

nám prej dnešek nebudou počítat, 
nebo nám něco strhnou, jako prej 
kvůli tomu pásu, jak se rozbil 
že asi budem muset zaplatit opravu 
a taky že se skoro nedělalo 
svinstvo 
tohle je ta vaše jiná doba, pane Vaněk 
co mlčíte 

5. KUřáRNA

vlasta: to jsou stejně paradoxy, vy, 
študovanej člověk, se tady bavíte se 
dvěma bábama vo tom, že vám strh-
nou plat, že ste málo rovnal puzzle 
vždyť vy ste poctivej člověk, jako váš 
táta, kam by tadle země přišla, kdyby 
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Bavšichni študovaný dělali ve fabrikách 
na puzzle 

milada: to by všichni nesměli študovat 
dějepis a kreslení 

vaněk: promiňte, ale o to přece ne-
jde, nezaměstnanost mladých lidí 
například ve Španělsku nebo v Řecku 
je dnes kolem dvaceti pěti procent 

milada: jenže Španělové sou líný cikáni, 
zatímco my sme odjakživa pracovitej 
národ 
tradice je tradice a dějiny sou dějiny, 
nenaděláte nic 
tady nejste ve Španělsku, pane Vaněk, 
běžte se projít ven a třeba vám dojde, 
že nejste u moře 

vlasta: váš táta, to byl pracovitej člověk, 
ten dal tuhle fabriku do kupy, tak se 
furt netvařte jak kyselý zelí, že tady 
musíte dělat, dyk ste tady doma

milada: každej musí dělat, i inteligenti 
musej 

vaněk: já vím, jen se o tom snažím 
přemýšlet z jiného úhlu pohledu 
pro mě jsou ty puzzle docela 
výstižnou metaforou dnešního světa 
nemáte ten pocit 

milada: vy inteligenti z toho dycky máte 
nějakej pocit, ale co my lidi 
my to za vás musíme vodmakat, žejo 

vaněk: několik balení puzzle v sobě, auto 
vedle vlčí tlamy, zmatení světa a 
nemožnost nalézt správný dílek, ztra-
cený puzzlík homo economicus 

vlasta: vy řeknete, že jste s bábama 
rovnal puzzle, a budete mezi svejma 
za machra 
ale na nás se každej vysere 
Típne cigaretu a odejde. 

milada: stejně všichni inteligenti skončej 
na pásu 
Típne cigaretu a odejde. 

vaněk: obrázek rozpitvaný na kusy, 

vnitřnosti společnosti ve výloze 
hračkářství 
ale co s odřezky? 

líba: Přichází. 
myslím, že byste měl jít vedení 
i mámě s Vlastou vysvětlit, jak to bylo 
s tou poruchou 

vaněk: víte, Libuško, já se mimo jiné ve 
světě naučil, že kdo má svůj puzzlík 
v kapse, tomu není krátký šos 
s dovolením, prosím 
Zahodí cigaretu a odejde. Líba zvedne 
cigaretu, dokouří ji a odejde. 

6. NA PáSE

vlasta: kocour hladoví 
milada: mlíko má v lahvi 
vlasta: krmítko sýkorám 
milada: rám jenom prach a šeď 
líba: a vokna dokořán! 
milada: vohluchlý závěsy 
vlasta: zrní na parapet 
milada: a díry v koberci 
vlasta: bércový vředy 
líba: a vokna dokořán! 
vaněk: hučení v uších příliv nesmyje 

překřičí šustění svlečených kůží 
mých? 
mých tady napořád? 

milada: co včera 
vlasta: na ranní 
milada: kdy zítra 
vlasta: až večer 
líba: odjet pryč! 
milada: co dneska 
vlasta: na telku 
milada: co loni 
vlasta: taky tak 
líba: odjet pryč! 
milada: co za rok 
vlasta: na ranní 

milada: co víkend 
vlasta: od šesti 
líba: odjet pryč! 
vaněk: šustění svlečených kůží 

mých? 
mých tady napořád? 

milada: a 
vlasta: b 
milada: a 
vlasta: b 
líba: X! 
milada: a 
vlasta: b 
milada: a 
vlasta: b 
líba: X! 
milada: a 
vlasta: b 
milada: a 
vlasta: c 
líba: X! 
vaněk: beta, gama, sigma, pí 

ypsilon, omikron, tau 
není to tak? 

líba: ano, ale až hodím šestku, dostanu 
svůj puzzlík pod čepec 
a potom na mě žádné prosím platit 
nebude! 

7. NA PáSE

Vaněk kouří v kuřárně, z jeho pláště 
u pásu se ozve pípání. 

vlasta: někdo vám volá 
pane Vaněk 
já mu to tam hodím, nejdete na cigáro 
Když začne prohledávat jeho bundu, 
zjistí, že pípá diktafon. S Miladou a Lí-
bou si pouští záznam. Poslouchají svoje 
hlasy. Přijde Vaněk. 

vlasta: vy nás tady jako šmírujete 

milada: já si musim sednout, mně je 
z toho uplně blbě 

vaněk: já vám to 
vlasta: vy nás normálně šmírujete 
milada: Libuško, nedívej se, prosimtě 
líba: proč to tady máte 
vaněk: kvůli práci, já totiž píšu takovou 

věc 
Milada zvrací do krabice s puzzle. 
vaněk: vlastně spíš sociální sondu dělám 
vlasta: a z nás děláte krávy 
vaněk: ne, prosím, vždyť já vám chci 

pomoct 
milada: jděte se vysrat s pomocí 
vaněk: chápu, že vám tenhle způsob 

výzkumu připadá trochu invazivní, ale 
chápejte, ze samé podstaty metody 
jsem nemohl jednat jinak, protože 
výsledek by byl naprosto zkreslený 

vlasta: vy ste všichni hrozně chytrý 
líba: okamžitě to smažete 
vaněk: to nejde a neudělám to 
líba: to teda budete muset 
vaněk: muset proč 
líba: protože vás budeme žalovat, známe 

svoje práva 
vaněk: vaše jména nebudu nikde uvádět, 

samozřejmě 
vlasta: dyť každej pozná, že to sme my, 

a budem za krávy 
vaněk: určitě ne 
vlasta: za krávy a eště nás kvůli tomu na 

starý kolena vyhoděj 
milada: Utírá si pusu. 

vy inteligenti máte dycky svý metody 
a principy a svý pravdy, to jo, ale na 
naše žaludeční vředy, na ty se každej 
vysere 
vy totiž máte v merku problémy 
celýho vesmíru, jenomže váš vesmír 
plave na dně dobrýho kafíčka 
vždyť vy se těch svejch kafíček držíte 
tak dlouho, že z toho máte celý ruce 
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vlasta: pane Vaněk, nejdřív sem si 

myslela, že ste hodnej člověk, takovej 
férovej 

milada: přesně tak, tady pro Libušku jako 
dělanej, ale teď vidim, že ste parazit 
z jinýho světa 
vesmírná štěnice 

vaněk: ale vždyť já všechny své síly 
věnuju jenom tomu, abych poukázal 
na vaše problémy 

vlasta: o to se vás nikdo neprosil 
vaněk: abych vám pomohl z téhle situ-

ace, chápete to 
líba: když nám chcete pomoct, tak 

řekněte, jak to bylo s tou poruchou 
vaněk: nechte toho, o to přece vůbec 

nejde 
někdy je potřeba určitým věcem 
trochu pomoc, aby lépe vyplynuly na 
povrch 
aby zazněly o to silněji, to snad chá-
pete 

vlasta: a chápete vy, že z nás děláte labo-
ratorní krysy 

milada: odpornej vesmírnej parazit 
vaněk: promiňte, to nehodlám poslou-

chat, s dovolením 
milada: ne tak rychle, brouku 
líba: všechno smažete a omluvíte se 
vaněk: jistě, promiňte, omlouvám se 

ale mazat nic nebudu 
s dovolením 

milada: kampak, kampak 
směna vám eště neskončila a navíc 
tady za chvíli přivítáme novej rok 
snad byste nechtěl jít domů 

líba: přivítáme ho ve fabrice, jak ste si 
přál, pane Vaněk 

milada: jaký máte letos předsevzetí 
vlasta: přestáváte kouřit, žejo 
vaněk: víte, já normálně moc nekouřím 

není to zdravé 

a vy byste toho taky měly nechat, ji-
nak si přivodíte rakovinu plic, jazyku, 
hrtanu, střev, infarkt, mrtvici, demen-
ci, stárnutí kůže, křečové žíly 

vlasta: jistě, máte ve všem pravdu, ale už 
pšššt, pane Vaněk 

líba: pšššt a šťastnej novej rok 
hajzle! 

Líba Vaňka něčím práskne po hlavě, 
on se skácí a všechny tři ho společně 
rozsápají (nadělají z něj puzzle) stejným 
způsobem, jakým probíhaly rytmizované 
scény na páse. 
Mohla by zaznít část textu z pásu, nebo 
začít hrát Rosa na kolejích.
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