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LNaskytla se mi příležitost několikrát za posledního čtvrt roku na-
vštívit Polsko. Některé cesty byly výhradně soukromě poznávací 
a jiné pracovní, nicméně podařilo se mi být součástí letošního 
festivalu Warszawskie spotkania teatralne, o kterém jsem se roz-
hodla i vám podat krátkou zábavnou zprávu. Letos už po 36. polská 
metropole přivítala ty nejlepší inscenace za poslední rok vybrané 
Wojciechem Majcherkem (hlavní program) a Krzysztofem Rauem 
(sekce pro děti).

Pro mne samotnou bylo Polsko celkem obyčejnou zemí a teprve 
po bližším seznámení se s aktuální situací, ať už politickou nebo 
společenskou, se mi rozšířily obzory a mohla jsem si udělat lepší ná-
zor. A protože nejsem zdaleka jediná, kdo se rád poučí, přesvědčila 
jsem dva sympatické Poláky, aby pro vás čtenáře formou rozhovoru 
představili svoji zemi a dojmy ze současného dění. Nevybírala jsem 
jen tak někoho! Oba dva jsou úspěšnými žurnalisty, ona se zajímá 
o politiku, filozofii a film, on píše knihy, například o politice, historii 
nebo kultuře, a brzy se jedna z nich objeví i v ČR. Myslím, že může-
me být hrdí, že jsou součástí Hybris.

Barbora Forkovičová zachytila některé inscenace z brněnského 
Encounteru 2016, ale jelikož její pobyt v Brně nebyl dostatečně 
dlouhý na detailní reportáž, rozhodla se vám o festivalu alespoň 
zaglosovat.

Svůj dlouholetý zájem o amatérské divadlo zpracovává Tereza 
Pavelková v návaznosti na přehlídku Valašské Křoví, kterého se pra-
videlně účastní. Téma amatérského divadla nemá v našem časopise 
mnoho prostoru, ale rozhodně sem patří. Proto přidáváme Terčin 
názor do tohoto čísla, které bych tematicky nazvala jako „vytáhli 
jsme paty z Prahy“. 

Můžete se těšit i na tradiční recenze na „DISKová“ představení, 
a pokud máte dojem, že o Katedře teorie a kritiky víte stále málo, 
naši pedagogové osvětlí poslední nejasnosti prostřednictvím Dialo-
gů. Nezbývá, než vás pobídnout ke čtení! Na vaše reakce se těší

Petra Bruzlová
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Jak být dobrý k sobě i k druhým zároveň? 
Je možné konat dobro ve světě plném bídy, 
kde vládnou přírodní zákony a silnější tygr 
žere? Tyto otázky si klade hra Dobrý člověk ze 
Sečuanu, v níž levicově smýšlející Bertolt Brecht 
zkoumá morální úpadek německé společnosti 
za druhé světové války. Funkční mechanismy 
kapitalismu v ní ničí lidskost a člověka mění ve 
zvíře, jehož primární motivací je nakrmit sebe 
a svou rodinu.

Brecht se u nás ve srovnání třeba s Čechovem nebo Shakespearem 
moc často nehraje – na repertoáru DISKu se objevil naposledy 
před pěti lety, kdy režisér David Šiktanc absolvoval s inscenací 
dramatikovy rané hry V houštinách měst. Mnohem větší význam 
je přikládán Brechtovu novátorství na poli divadelní praxe: defi-
nování tzv. epického nebo později dialektického divadla. Inspirací 
pro tento model antiiluzivního divadla bylo Brechtovi mimo jiné 
čínské herecké umění, které funguje na zcela odlišných prin-
cipech než divadlo aristotelské, založené na mimesis. Čínské 

DOBRÝ ČLOVĚK ZE SEČUANU

Katedra činoherního divadla
Překlad: Rudolf Vápeník a Ludvík Kundera
Režie: Petr Kracik
Dramaturgie: Barbora Hančilová
Úprava: Petr Kracik a Barbora Hančilová
Scéna: Lukáš Mathé
Kostýmy: Lucie Heřmánková
Asistent režie: Jana Langr
Produkce: Jan Battěk, Barbora Vopasková, Andrea Koišová
Pohybová spolupráce: Jana Hanušová
Hudební nastudování: Jana Balašová Trčková, Viktor Kracik a další
Hudba: Paul Dessau
Hrají: Kamila Trnková, Adam Vacula, Václav Švarc, Beáta Kaňoková, 
Kamila Janovičová, Jana Kotrbatá, Tereza Terberová, Viktor Javořík, 
Michal Lurie, Kryštof Bartoš, Magdaléna Kuntová, Filip Březina, 
Denisa Barešová

Premiéra: 26. 3. 2016 v Divadle DISK
Psáno z premiéry a reprízy: 30. 3. 2016

Didaktická 
čínohra
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ŠEN TE NENÍ A PRIORI 
DOBRÁ, ALE BOHY 
LIBOVOLNĚ VYVOLENÝ 
JEDINEC

BOHOVÉ PŘICHÁZEJÍ 
ZKONTROLOVAT, ZDA 
JEJICH PODNIK ŠLAPE

prostředí autora fascinovalo dokonce natolik, že ho využil i jako 
esteticky přitažlivé kulisy právě ve hře Dobrý člověk ze Sečuanu.

Distance evropského diváka je tak dána už cizokrajností zob-
razovaného světa, touto „hrou na Čínu“, jež má ovšem zároveň 
vytvářet alegorický obraz soudobého Německa. Efekt zcizení pak 
Brecht posiluje přímými promluvami k publiku, veršovanými 
vsuvkami, jež k zobrazovanému ději vytvářejí metaforickou pa-

ralelu bez pointy (na způsob haiku), a řadou 
písní. Děj hry se odehrává ve městě, jehož 
bída je tak veliká, že lidem znemožňuje žít 
dál podle mravních přikázání. Pochybnosti 
o jejich správnosti přimějí na zem sestoupit 
tři z nejvyšších bohů, kteří mají za úkol najít 
dost dobrých lidí, kvůli nimž by stálo za to 
svět zachovat. Vhodnou adeptkou se jim ukáže 
být prostitutka Šen Te, ale jak těžké je nekles-
nout pod tíhou přikázání v tak krutém světě! 

Brechtovi se sloučení dvou zcela protichůdných požadavků – být 
dobrým k sobě i k druhým – jeví jako nemožné a hlavní hrdinku 
rozdvojí: aby mohla i nadále zůstat dobrotivou Šen Te, andělem 
předměstí, vymyslí si dívka pragmatického a nekompromisního 
bratrance Šuej Taa, za něhož se za účelem zachování holé exis-
tence ve chvílích nutnosti převléká.

Režisér Petr Kracik a dramaturgyně Barbora Hančilová text vý-
razně seškrtali, čímž zrychlili některé situace a vypustili tři z pěti 
Brechtových písní. Zbylé dvě zaznívají jako sborové za doprovodu 
tříčlenné kapely, jež hraje původní hudbu Paula Dessaua i k pod-
kreslení dalších scén. V rámci jejího operetního ladění do insce-
nace režisér naopak zařadil jednu pohybovou etudu, již s herci 
jako parodii na asijská bojová umění nazkoušela Jana Hanušová, 
a scény v továrně podkreslil strojově rytmickým sborovým bubno-
váním na víka popelnic. Antiiluzivním prvkem je pak v inscenaci 
také fakt, že většina herců hraje dvě či více rolí.

Tvůrci se hru nesnaží příliš aktualizovat a otázku dobra vzta-
hují k lidskému světu vůbec. Zásadní je interpretace Šen Te, která 
v podání Kamily Trnkové není altruistkou, z níž by vyzařovala 
vnitřní dobrota a radost ze štěstí druhých. O úsměvy na důkaz 
vnitřního uspokojení, jaké Šen Te dobro přináší, se herečka sice 
pokouší, skutečnou radost lze ale z postavy vycítit teprve ve 
chvíli, kdy zjistí své těhotenství a hraje si s imaginárním dítětem. 
Šen Te tak v této interpretaci není a priori dobrá. Je to naopak 
bohy libovolně vyvolený jedinec, jenž se až po jmenování dobrým 
člověkem snaží splnit očekávání a ve své nové roli obstát. Fakt, že 

jde o plnění úkolu či role, je pak zdůrazněn vysoce stylizovaným 
gestem, v němž před sebou herečka kříží ruce otočené dlaněmi 
vzhůru na znamení přívětivosti a štědrosti. Hrdinka je tak rovněž 
odlišena od všech ostatních postav, které taková gesta nepou-
žívají. Toto vyznění není v rozporu s požadavky Brechta, jehož 
zajímají primárně činy postav, nikoli jejich charakter – morální 
přesvědčení Šen Te tedy ve výsledku není důležité.

Scéna Lukáše Mathého představuje střídavě prostor interiérový 
a exteriérový: náměstí Sečuanu obklopené domy se tak plynule 
proměňuje v interiér krámku Šen Te, továrnu či soudní síň. Scé-
nograf toho dociluje především zakrytím obou portálů konstruk-
cemi z dřevěných palet s plechovou roletou uprostřed, jež tvoří 
jednou štíty a dveře domů, jindy zase východy z levného krámku, 
a celkově navozují atmosféru vietnamské tržnice. První lóže je 
nejprve oknem do starého bytu Šen Te, v soudní síni pak V.I.P. 
lóží ctihodného občana holiče Šu Fua. Čtvrtý dům je naznačený 
hereckou akcí Václava Švarce, který jako prodavač vody Wang 
představení otevírá, zachází s publikem jako s obyvateli Sečuanu 

a při setkání s bohy kromě klepání na 
dveře obou konstrukcí zabíhá také do 
uličky vedle hlediště, odkud se vzápětí 
ozve rána na důkaz toho, že ani zde 
Wang nocleh nesehnal. Náměstí poté 
dotváří elektrické vedení nad scénou, 
pouliční lampa a zákoutí s plechovými 
popelnicemi, jež se jednoduchým za-

tažením závěsů promění v komoru uvnitř krámku. Práce se scé-
nou je bohužel poznamenaná technickou nedokonalostí: režisér 
nechává herce přehlušovat jejich repliky rachotem zatahovaných 
rolet, skokem na dřevěný stupínek uprostřed scény či vrženou 
židlí. Další past pak tvoří labyrint prádelních šňůr.

Vietnamské tržiště je v našem kontextu místem nejsnazšího 
kontaktu s asijským prostředím, ale i prostorem, jenž kulturní 
odlišnosti nabízeným sortimentem stírá a zákazník zde koupí 
vedle tunik a šál s asijskými vzory stejně tak produkty s logy nej-
různějších fenoménů euroamerické popkultury. Kostýmy Lucie 
Heřmánkové působí stejně eklekticky a asijskou kulturu prezen-
tují klišovitě, až parodicky. Herci mají nabělené obličeje a zešik-
mené oči, herečky červené rty, Šen Te (k níž se na svatbě přidá 
i Sun) střídá šaty asijských vzorů i střihů a řada dojde i na špičaté 
slaměné klobouky. Do toho již ovšem zleva přichází holič Šu Fu 
v růžovém saku v „gangnam stylu“ jihokorejského rappera Psy, 
zprava strážník s vysokou přilbou jak od Monty Pythonů a zeza-
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kožichu à la Cruella de Vil. Hlavním prvkem kostýmu Šuej Taa je 
škraboška – nikterak inovativní, avšak přesto jednoduchý prostře-
dek, jak odlišit převlek v rámci příběhu od převleků divadelních, 
jež herci střídají při změně role. Jinak tvoří tento kostým pánský 
oblek s pruhovanými kalhotami, černobílé boty a klobouk jako 
z americké gangsterky typu Kmotra. Podobně i khaki bunda letce 
Suna připomíná americkou uniformu, jakou nedobrovolně oblékl 
například Berger v muzikálu Vlasy. Tři bohové v baloňácích s klo-
bouky a deštníky pak jako Columbové v utajení přicházejí zkont-
rolovat, zda jejich podnik šlape, jak má.

Spolu s písněmi vyškrtli tvůrci i řadu veršovaných pasáží, jež 
průběžně glosují zobrazovaný děj, vyznačují se obrazivým jazy-
kem a v Brechtově hře jsou důsledně oddělovány kurzívou; vy-
tvářejí tak rovinu komentáře určenou publiku. Zachovávají z nich 
jen některé a i s těmi pracují nejednotně, jelikož je přizpůsobují 
konkrétní situaci a bez jakéhokoli principu je adresují jednou pu-
bliku, jindy postavám. Režie stírá rozdíl mezi vlastním příběhem 
a zcizujícím komentářem a herce vede k rezignaci na hraní postav 

za účelem jejich povrchní demonstrace. Vý-
sledkem je často až nesnesitelná šarže, při 
níž se musí divák zavrtávat do sedadla v kře-
čích, snaže se vydržet nekonečné kňourání 
Sunovy matky – a to jen proto, aby si mohla 
Tereza Terberová po několika minutách ode-
hrát střih ve výraze a i těm opravdu natvrd-
lým ukázat, že pláč pouze předstírala. Po-
dobně afektovaná je také Kamila Janovičová, 

a to ve všech třech fraškovitě hyperbolizovaných rolích (ať už 
hraje autoritativní ženu, jež přivádí do domu Šen Te celou famílii 
squatterů, kolemjdoucí starou nevěstku anebo hodnou stařenku). 
Brechtovské herectví ale rozhodně nestojí na šarži, nýbrž právě 
na důsledném oddělování vytváření postavy a jejího komentová-
ní. Není-li postava, není co zcizovat.

Kamila Trnková se jako Šen Te obrací k hercům i k publiku 
s touž naléhavostí, jako by svým výkonem chtěla skutečně změ-
nit svět nejen fikční, ale apelováním na diváky i ten skutečný. To 
však působí naopak parodicky a z představení se stává moralistní 
agitka. Až na stylizované přívětivé gesto se Trnková, zdá se, zprvu 
snaží o poměrně civilní polohu. Záhy se však nechává strhnout 
obsahem svých replik, pronáší je s expresivním zápalem a Šen Te 
mění v mravokárnou aktivistku. O poznání stylizovaněji vystu-
puje herečka v roli smyšleného bratrance Šuej Taa: proměňuje 

EXPRESIVNÍ ŠEN TE SE 
STÁVÁ MRAVOKÁRNOU 
AKTIVISTKOU

držení těla rádoby sebejistým předsazením pánve a skutečnou 
nervozitu skrývá za klopou saka, jíž se rukama v černých rukavi-
cích chytá.

V expresivitě, s jakou se Šen Te dovolává spravedlnosti, předčí 
Trnkovou už jen Adam Vacula, který k roli letce přistoupil zcela 
opačně než jeho herečtí kolegové. Na rozdíl od nich rezignoval 
právě na rovinu komentáře a se svou postavou se naopak snaží 
dosti nešťastným způsobem ztotožnit. Životní skepsi letce bez 
letadla předvádí psychologicko-realistickými prostředky, jako 
by chtěl u diváků vyvolat iluzi a vzbudit soucit. Svou frustraci se 

snaží vykřičet a vydupat s velkou dáv-
kou energie, jež však působí povrchně 
a vyvolává nežádoucí dojem parodie.

Překvapivě vyprázdněné jsou pak 
intimní scény mezi Sunem a Šen Te, 
v nichž mají herci možnost předvést, 
jak vzniká cit, jenž radikálně otřese 
dívčiným hodnotovým žebříčkem. Jak-

koli význam lásky v příběhu zdůrazňují tvůrci v programu, zobra-
zují ji naprosto chladně: jak se tomu vypočítavému sobci Sunovi 
podařilo poplést dívce hlavu tak, že málem zahodila všechny 
své hodnoty? Vztah se Sunem v Brechtově hře slouží k rozvinutí 
konfliktu mezi osobním štěstím Šen Te a konáním všeobecně 
prospěšného dobra. V interpretaci Vaculy a Trnkové však Šen Te 
vyznívá i ve vztahu k Sunovi jako jeho strážný anděl a pomáhá 
mu stejně jako ostatním v jeho zájmu, nikoli pro svou vlastní 
zamilovanost.

Přehnanému afektu se vyhýbají snad jedině Viktor Javořík 
a Michal Lurie, představitelé druhého a třetího boha a každý 
navíc dvou dalších postav. Lurie ovšem spojuje všechny své role 
týmž dětským přednesem a umíněností – ať už hraje dobrotivého 
boha, dětinského staříka anebo ukřivděného truhláře. Javoříkovi 
(jakkoli ani on nepřekračuje hranice šarže) se naopak daří pro 
každou z postav najít nějaké specifikum: přísný bůh s nekom-
promisně nafouknutými tvářemi se tak proměňuje v senilního 
dědu s připitomělým výrazem a rukama stísněnýma příliš malým 
svrškem a ten zase v medově šarmantního holiče Šu Fua s dobře 
padnoucím růžovým sakem a brýlemi, jenž by o své nezištné vel-
korysosti dokázal přesvědčit snad i zásadové bohy.

Samotný fakt, že se tvůrci nesnažili propojovat postavy ztvár-
něné jedním hercem nijak tematicky, ale vybrali je s ohledem na 
požadavky praktické (aby měl každý z herců dostatečný prostor, 
vyzkoušel si postavy co nejrozdílnější a měl čas na vystřídání 

ADAM VACULA 
REZIGNOVAL NAOPAK NA 
ROVINU KOMENTÁŘE
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kostýmů), je jedním z mála zdařile využitých brechtovských principů 
a kladů inscenace. Herecky dobře vystižený (ať už intonací pronáše-
ných replik či neustálou snahou zmizet) je i alibismus bohů, kteří se 
v rámci politiky appeasementu snaží obhájit kvalitu jimi stvořeného 
světa, zachovat si důstojnost a Šen Te zároveň diplomaticky pone-
chat jejímu osudu. Spíše jako laciný efekt již vyznívá jejich ne zcela 
opodstatněný odjezd na motorce.

Rozdíl mezi kontextem, v němž psal hru Brecht a v jakém ji 
hodnotíme my, je zásadní. Jakkoli přirozené je v našem prostředí 
neustále nad něčím naříkat, v porovnání s obdobím druhé světové 
války žijeme ve společnosti svobodné a do velké míry otevřené. Všu-
dypřítomná bída Sečuanu je dnešní době dostatku značně vzdálená. 
Tento fakt posouvá Brechtův původní konflikt dobra se snahou o za-
jištění holé existence a dobro staví do opozice právě proti kariéře: 
otázka jak být dobrý k sobě i k druhým se tak mění v otázku zmí-
něnou v programu – jak být dobrý a zároveň úspěšný? Střet těchto 
priorit však inscenace naznačuje jen velmi decentně.

Stejně tak představa dobra, jež nevychází z vnitřní potřeby, nýbrž 
člověk je na sebe bere jako úkol, se v ní ozývá slabě, možná i zcela 
nezáměrně. A bohužel ani zlidštění a zpochybnění bohů nevytváří 
ucelené poselství inscenace a zůstává jen dobře interpretovaným 
tématem dílčím. Spíše univerzální příběh Dobrého člověka ze Sečua-
nu se tak odehrává v atemporálním prostředí bez výraznějšího režij-
ně-dramaturgického záměru. Za nejrušivější však považuji úmorně 
moralizující, až didaktický tón inscenace, který hře vůbec nesvědčí: 
Brecht nám v ní přeci nedává návod, jak změnit svět k lepšímu, ale 
pouze zkoumá jednotlivé cesty a postupně ukazuje, že žádná z nich 
k cíli nevede.
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THE LOCKERS 

Katedra alternativního a loutkového divadla
Idea, režie: Halka Je Třešňáková 
Dramaturgie, pomocná režie: Nina Jacques
Scénografie, kostýmy: Lucie Wildtová, Marie Vařeková
Hudba: Roman Zach
Light design: František Fabián 
Režijní supervize: Jiří Havelka  
Produkce: Martina Hájková, Iveta Jakubčíková, Petr John
Hrají: Kateřina Dvořáková, Tereza Nádvorníková, Sára 
Märcová, Lucie Valenová, Veronika Popovičová, Tomáš 
Hron, František Hnilička, Dan Kranich
 
Premiéra: 24. 3. 2016 v Divadle DISK
Psáno z premiéry a reprízy: 16. 3. 2016 

Tři chlapci, pět dívek a hlavně osmnáct dvířek 
plechových školních skříněk tvoří základnu, 
kde se odvíjí mikropříběhy jedné fiktivní 
třídy. Herečka, choreografka a režisérka 
Halka Je Třešňáková společně se 4. ročníkem 
herectví alternativního a loutkového divadla 
vytvořila za pomoci improvizací a vlastních 
zprostředkovaných zážitků herců autorskou 
inscenaci. Jako výchozí téma si zvolili šikanu 
a její rozličné podoby. 

Tento společenský fenomén se do Divadla DISK opakovaně vrací. 
Stačí si vzpomenout na My Funny Games (KALD, 2011, r. Petra 
Tejnorová), PUNK ROCK (KČD, 2012, r. Ivo Kristián Kubák) nebo 
inscenaci Hodní chlapci (KALD, 2014, r. Jan Mikulášek). Zatímco 
první z nich využívala hlavně fyzický pohyb, druhá odkrývala 
konkrétní příběh americké střední školy. Třetí jmenovaná pak 
zaujala výraznou vizuální stránkou a režijním rukopisem. To, 

Anna Smrčková

Co se 
schovává 
ve školní 
skříňce? 
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eže The Lockers tematicky navazují na jiné absolventské projekty, 

s sebou nese přirozené očekávání publika, jak si tvůrci s mnoho-
krát zpracovaným problémem poradí. 

Všechny situace zasazují inscenátoři do školní šatny. Ta před-
stavuje prostor, kde neplatí školní řád a fungují zde vlastní pravi-
dla; bezmocní jsou v opozici a silnější vždy vyhrávají. Inscenace 
se zaměřuje na dílčí aspekt ústředního tématu, protože Třešňá-
ková ho aplikuje pouze na žáky oné modelové třídy. Přítomnost 
důležitého elementu ve školní instituci – tedy učitele či učitelky – 
se sice dvakrát objeví prostřednictvím zvuku klapajících podpatků 
a světla z pravé chodby, ale nijak více se s ním nepracuje. Všichni 
studenti v tyto momenty ihned zpozorní a rychlostí blesku se vr-
hají do bezpečného útočiště – do svých skříněk. Nejsilnější z děv-
čat se kvůli robustní fyzické konstituci nemůže do úkrytu dostat 

dostatečně rychle, po chvíli snažení se jí to 
nakonec podaří. Poté, co kroky utichnou, 
vylézají studenti opět pomalu ven. Do in-
terakce s pomyslnou autoritou se postavy 
vůbec nedostanou. 

Tvůrci komplikované téma prezentují 
skrze škálu komických i vážnějších situací. 
Jako výchozí kompoziční princip zvolili me-
todu repetice a následného střihu. Začátek 
každé nové situace je totožný; herci při-

cházejí ke svým skříňkám, něco nesrozumitelně mumlají (většina 
z nich má tužku v ústech), pobrukují, případně na sebe mírně rea-
gují. Záhy následuje výjev předkládající nejvyhrocenější okamžiky 
samotné šikany: u agresorů je to především schopnost zaútočit, 
u šikanovaných naopak neschopnost se jakkoli bránit. I tyto pasá-
že ovšem podléhají vysoce předvídatelné struktuře, a proto brzy 
začneme ztrácet pozornost. V roli adorovaných i utlačovaných se 
totiž postupně vystřídají úplně všichni. Prvotní impulsy trýznitelů 
jsou navíc ve všech případech podobné: vztek či závist. Jednotlivé 
oběti zase spojuje jejich odlišnost od ostatních: odlišují se vzhle-
dem, intelektem, či zájmy. Vztahy mezi postavami jsou načrtnuty 
jen minimálně, stejně jako jejich sociální kontext. Studenti žijí 
ve vzduchoprázdnu, v němž jejich chování a jednání nevyvěrá 
z příslušného postavení na společenském žebříčku nebo z pova-
hy jejich osobnosti, ale z toho, v jakém momentálním silovém 
uspořádání se nacházejí. Vesměs anonymní jedinci nemají žádný 
prostor vyrovnat se s tím, co právě prožili. V konečném důsledku 
sledujeme akce agrese bez příběhu. Násilí zde funguje jen jako 
mechanismus, který je sice funkční, ale brzy pochopíme, že nikam 
nesměřuje, nijak se nevyvíjí, a proto se omrzí. 

DO INTERAKCE 
S POMYSLNOU 
AUTORITOU SE POSTAVY 
VŮBEC NEDOSTANOU

Celkové schematičnosti nepomáhá ani domnělý společenský 
žebříček oné třídy. Setkáváme se zde s kráskou (Tereza Nádvor-
níková), boubelkou (Lucie Valenová), stydlivkou (Veronika Popo-
vičová), intelektuálkou (Sára Märcová), frajerem (Dan Kranich), 
skautem (Tomáš Hron) a šprtem (František Hnilička). Tajemnou 
postavu představuje dívka v neutrálních šedivých šatech v podání 
Kateřiny Dvořákové. Ta, přestože se zapojuje do části hromad-
ných akcí (písně, choreografie), tvoří zároveň jakéhosi mystického 
průvodce, jenž prochází příběhy a sděluje nám informace nevy-
plývající z herecké akce (například jméno a příjmení studenta, 
který se po šikaně zabil). Za zmínku stojí její herecké prostředky, 
jimiž výrazně vybočuje od ostatních. Dvořáková po většinu času 
využívá minimálně gest a ve tváři má kamenný výraz. Díky tomu 
působí věrohodně, na rozdíl od ostatních, kteří příliš křečovitě 
vytvářejí svoje charaktery. Stylizované, až groteskní herectví 
působí směšně, protože herci se snaží naplnit přidělený typ, ale 
právě ten jim komplikuje vybudování seriózní situace. Jakýkoli 
náznak vážnosti je už dopředu shozen. Finální monolog popi-
sující vraždu v koupelně hraje Dvořáková velmi citlivě a přesně. 
Opakuje jednoduché repliky, detailně popisuje, co viděla, co udě-
lala. Přitom má naprosto strohou a chladnou dikci. Na diváka to 

má přesně opačný efekt a celá scéna pů-
sobí mnohem silněji, než když sledujeme, 
jak mají dívky při hře na babu přes hlavu 
přetažené tričko, svléknutou podprsenku 
a zakopávají přes stažené kalhoty. Podobně 
je na tom Sára Märcová, jež hraje sečtělou 
podivínskou dívku. Také její krátká pro-
mluva v závěru inscenace upoutá pozor-
nost. Herečka sedí na pravých schodech 
profilem k divákům a jakoby mimoděk 

sděluje informace o své postavě a vystihuje dívčinu zlobu na celý 
svět. Z mužské části souboru dostal nejvíce prostoru František 
Hnilička coby propagátor šesti bodů „Charty naší party“. Jeho 
projev má dvojí rovinu, v té první, civilní, účinně znázorňuje 
školního otloukánka, v té druhé pak plachého, leč cholerického 
a násilnického muže. 

Jako oživení výsledného tvaru slouží dvakrát zopakovaná po-
hybová sekvence, v níž každý herec v rychlém rytmu hudby fixuje 
nějaký pohyb: Dan Kranich variuje výrazná taneční gesta, Sára 
Märcová si zase extrémně svižnými pohyby upravuje kapuci mi-
kiny, František Hnilička se až chronicky drbe za ušima a snaží se 
upravit si motýlka. Tito tři jako jediní provádějí identická gesta 
(v menší dynamice) také v ostatních scénách, přesto smysl celé 

PRVOTNÍ IMPULSY 
TRÝZNITELŮ JSOU VE 
VŠECH PŘÍPADECH 
PODOBNÉ 
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choreografie není dramaturgicky ukotven. Kromě dynamického 
rozptýlení nevíme, co mají tyto vsuvky představovat. Konkrétní 
informace o jednotlivých postavách z nich nevyčteme, stejně jako 
jejich motivace. 

Kostýmy jednotlivých postav jsou prvoplánové, ale plně souzní 
s charaktery. Krasotinka má na sobě růžovou mikinu a legíny, 
nejchytřejší žák zase kšandy a místní frajer upnuté džíny a obří 
sluchátka. Scénografie je rovněž velmi jednoduchá, její dominan-
tu tvoří devět plechových dvojskříněk, jaké všichni známe z vlast-
ních studií na základní nebo střední škole. Na všech chybí zámky, 
což symbolizuje jakousi odemčenou agresivitu a rovněž i narušení 
osobního prostoru. Vnitřek školního inventáře obsahuje nalepené 
plakáty idolů, fotky, případně jsou zde umístěny další rekvizity 
(jídlo, sešity či knihy). Každý může spolužákům nahlédnout do-
vnitř a bez sebemenšího problému si cokoli vzít. Celá konstrukce 
umožňuje bohaté prostorové využití – kromě běžného vyskako-
vání a seskakování nahoru a dolů nabízejí některé skřínky průlez 
do stran či do zadního plánu, studenti tedy mohou pohybovat 
prakticky všemi směry. Ze skříněk se v těchto momentech stává 
jakýsi labyrint, v němž protagonisté hledají sebe sami i své osudy. 
V rámci poslední scény se jednotlivé části stavby oddělí a herci 
jimi zaplní prakticky celé jeviště, do středu je umístěn sprchový 
kout s bílými dlaždičkami a plastikovým závěsem, ve kterém Dvo-
řáková pronáší svůj monolog. Rázem se ocitáme ve školní sprše, 
nepříliš líbivém prostředí, kde tlak na jedince skutečně se odhalit 
vyvěrá už ze samotné podstaty tohoto místa. V koupelně se obna-

žujeme všichni, jsme nuceni svléknout se 
před spolužáky, od nichž nás dělí odpor-
ný kus igelitu.

The Lockers přinášejí šedesátiminutový 
vhled do nadčasového tématu, jež bohu-
žel rezonuje také dnes. Poslední počin 
tohoto ročníku v Divadle DISK však 
doplácí hlavně na nevýraznou dramatur-
gicko-režijní koncepci. Jednotlivé situace 
mají totožný vývoj a ilustrativní předvá-

dění největších klišé středoškolských studentů vede ke zbanálnění 
celého problému. Pozornost se soustředí na studenty řešící svoje 
trápení pouze v daný okamžik. A už nezáleží na tom, jestli jsou 
v něm zrovna v submisivní nebo dominantní pozici. Díváme se na 
inkriminované místo činu, jeho pravidelnou cykličnost, ale nemá-
me možnost sledovat důsledky počínání všech aktérů. Možná si 
svoje běsy schovali do léty ošoupaných skříněk. 

VESMĚS ANONYMNÍ 
JEDINCI NEMAJÍ ŽÁDNÝ 
PROSTOR VYROVNAT SE 
S TÍM, CO PRÁVĚ PROŽILI
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OBJEVENÍ NEBE

Katedra alternativního a loutkového divadla
Autor předlohy: Harry Mulisch 
Překlad: Veronika ter Harmsel Havlíková 
Dramaturgie: Marek Turošík
Režie: Braňo Mazúch 
Scénografie: Tereza Černá hudba Michael Nejtek 
Hudební nastudování: Alessandro la Rocca 
Choreografie: David Ryska 
Produkce: Aneta Ruttenbacherová, David Nushart, 
Václav Šindelář 
Hrají: Jan Strýček, Dominik Migač, Julie Šurková, 
Lumíra Přichystalová, Martin Cikán, Ladislav Karda, 
Nataša Mikulová

Premiéra: 22. 4. 2016 v Divadle DISK
Psáno z premiéry a reprízy: 24. 4. 2016

Jak na divadle zobrazit císařský řez, 
koncentrační tábor, první sex či automobilovou 
nehodu, aniž bychom před sebou měli litry krve 
nebo vzdychající herce? Jednou z možností 
je použít hlínu, dřevo, provázky, žárovky, 
drátky a další materiály, díky nimž se z reality 
přeneseme do jiného světa. Do světa loutek. 

Trochu jsem se vyděsila, když jsem se dozvěděla, že 3. ročník 
katedry alternativního a loutkového divadla DAMU vstupuje do 
DISKu s dramatizací téměř sedmi set padesáti stránkového nizo-
zemského románu Objevení nebe, ve kterém nalezneme všechno 
od lásky, přátelství, teologie, politiky, astronomie, holokaustu po 
četné odkazy na architekturu, hudbu a filozofii. Jak hodlají tvůrci 
znázornit Hegela, DNA sekvence, Che Guevaru, Osvětim, anděly 
a další motivy, jimiž román doslova přetéká? Ukázalo se však, že 
moje obavy byly liché. Režisér Braňo Mazúch nás zavádí do světa, 
jehož ponurá a zšeřelá atmosféra dává vyniknout právě loutkám, 

Lenka Veverková

Objevení 
loutek
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ekteré velmi imaginativně a nenásilně vytváří příběh, jenž se po 

dobu několika desetiletí odehrává v Nizozemí, Osvětimi, na Kubě 
i v Panteonu. 

Cestování v čase i po celém světě je velmi jednoduché díky 
minimalistické scéně Terezy Černé. Skládá se pouze z variabil-
ního dvoupatrového kovového pódia v přední části a pěti obdél-
níkových světel v části zadní. Různá prostředí jsou poté dotvářena 
pomocí knih, jež po položení hřbetem nahoru vypadají jako 
střechy domů v koncentračním táboře, naskládáním několika 
knih na sebe vzniknou automobilové sedačky a jejich vyrovnáním 
do řady zase zámecká cesta. Monumentální prostor a kopulovi-
tou střechu Panteonu velmi prostě a nápaditě asociuje loutka 
zavěšená na laně, která se otáčí kolem dokola přes celý prostor 

jeviště. Na stejném principu fungují 
i přibližně čtyřicet centimetrů vysoké 
loutky, jež si jsou v zásadě podobné, ale 
jemnými nuancemi se odlišují jak vzhle-
dem, tak následně svým významem. 

Hlavní postavy, dřevění manekýni 
Onno a Max, mají mužnou postavu 
s širokou hrudí a mohutné ruce jim z ra-
men visí na provázkách. Onno jakožto 
ten chytřejší má místo hlavy žárovku 
a na hrudi spínač, kterým se světlo ovlá-

dá – pokud Onno na scéně jedná, světlo je rozsvícené, zhasnutím 
se loutka vypne. Hlava nestálého proutníka Maxe je stejná jako 
u většiny ostatních loutek – drobná, bílá s neutrálním výra-
zem v obličeji, od ostatních se však liší svým dutým dřevěným 
penisem, jehož ustavičná erekce zdůrazňuje jeho neutuchající 
sexuální chtíč. Tito dva se jednoho večera seznámí při stopování 
a zakrátko se stanou nejlepšími přáteli. Tráví spolu skoro všechen 
čas, až o nich ostatní začnou mluvit jako o „homointelektuálech“. 
Oba jsou ale zjevně heterosexuální, zejména tedy syn válečného 
zločince a židovské matky Max, jenž zatím nikdy neměl žádný 
vážný vztah a s ženami si pouze užívá. Onno pocházející z přísně 
kalvinistické rodiny se stýká s knihovnicí Helgou, která má po 
dobu tohoto vztahu místo hlavy trychtýř, snad proto, že do ní 
Onno nalévá spoustu informací a možná i energie do žil, respe-
ktive do látkového vaku, jenž jí visí na krku. Po jejich rozchodu je 
však její vak protržen a veškerá životní síla z ní mizí pryč. 

Do života Maxe a Onna vstoupí éterická cellistka Ada – vysoká 
a pohublá látková loutka, jež má občas místo bílé hlavy vajíčko, 
které se rozbije vždy, když Ada zažije důležitou životní situaci, 

díky níž dospěje. Nejprve přijde o panenství s Maxem, později 
se stane Onnovou přítelkyní, aby se opět vyspala s Maxem, 
otěhotněla, nabourala v autě a upadla do kómatu. A co teď 
s dítětem? Kdo bude vychovávat malého Quinta – dřevěnou 
lou tku podobnou jak Maxovi (hlavou), tak Onnovi (žárovkou 
v hrudi)? Bude to Onno, který si myslí, že dítě je jeho, či jeho 
pravý otec Max spolu s Adinou matkou Sophií? Adina matka, 
znázorněná kuchyňskou obracečkou v sukni, na první pohled 
vypadá jako spokojená žena v domácnosti, nicméně jí nedělá 
problémy si ze své dcery udělat bez mrknutí oka omeletu. Její 
drátěnka, kterou schovává pod sukní, je pro Maxe magnetem. 
Silné pouto a následný sexuální akt je poté zobrazen destrukcí 
materiálu – drátěnka se roztáhne přes Maxovu hlavu.

V jistém smyslu tvůrci loutky tedy opravdu objevují a prozko-
umávají přirozené vlastnosti jednotlivých materiálů a předmětů 
– na scéně se na pánvičce smaží vajíčko, třením dřívka v dutém 
penisu Maxe herec rozdělá oheň, o který si zapálí cigaretu… 
Všechny tyto obrazy jsou nejenom nápadité a vizuálně dobře 
zpracované, navíc však útočí i na náš čich. Jednotlivé významy 
jsou čitelné i díky doslovnosti, která by bez loutek působila 

toporně a trapně. Úsloví omotat si někoho 
kolem prstu či kolem sebe je zde vtipně 
zobrazeno vzájemným omotáváním 
loutek červenou nití, jež je následně 
přestřihována či přepalována ohněm.

Zatímco spisovatel Harry Mulisch ve 
svém románovém opusu důsledně roze-
hrává osudy postav, vrství různorodé in-
formace, údaje, historické události a noří 
se do minulosti, Mazúch spolu s dramatur-
gem Markem Turošíkem museli předlohu 

(zcela logicky) značně osekat. Soustřeďují se především na fabuli, 
již zjednodušují a z komplikované knižní předlohy abstrahují 
zásadní momenty a situace, které posouvají děj. Seznámení 
s nejlepším přítelem, setkání s osudovou ženou, otěhotnění, au-
tohavárie, císařský řez v kómatu, smrt… Kauzalita těchto zásad-
ních situací je nevyhnutelná jak v knize, tak v inscenaci samotné.

Ačkoli se může zdát, že ze spletitého románu zbyla banální 
historka o dvou mužích, kterým zamotala život jedna žena, 
není tomu tak. Inscenace klade důraz na náboženskou stránku 
předlohy, jež celý Mulischův opus magnum rámuje. Prolog knihy 
začíná rozhovorem Boha s jeho andělským pomocníkem, cherubí-
nem: Bůh zjistil, že lidé začali místo v něj věřit ve svůj rozum 
a díky technologickému pokroku se dokonce chtějí vyrovnat 

PONURÁ A ZŠEŘELÁ 
ATMOSFÉRA DÁVÁ 
VYNIKNOUT PRÁVĚ 
LOUTKÁM

JEJÍ DRÁTĚNKA, 
KTEROU SCHOVÁVÁ 
POD SUKNÍ, JE PRO 
MAXE MAGNETEM
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kód a zjistí, že se v něm dá číst jako v knize! Rozhodne se proto 
s lidmi ukončit smlouvu, již uzavřel v podobě Mojžíšova desatera, 
a pověří „svého“ anděla, aby zajistil návrat dvou kamenných 
desek do nebe. Tuto linku tvůrci znázorňují dvěma výraznými 
postavami – ďáblem oblečeným do červeného a andělským sluhou 
v bílém. Oba dva postavám pomáhají či jim naopak škodí, ďábel 
ničí vazby mezi nimi či provádí císařský řez, anděl odvádí Adu do 
nebe, když zemře, nebo v závěru rozbíjí kamenné desky. Jakási 
náboženská obřadnost je také ve způsobu předávání loutek, kdy 
si herci přetáhnou roláky přes celý obličej a pomalými a naprosto 
stejnými pohyby si poté loutku navzájem podávají.

O postavách samotných toho není řečeno tolik, aby nám začaly 
být blízké a my se s nimi mohli identifikovat a sledovat jejich 
vývoj. Z knihy si autoři inscenace vybírají několik částí – jak 
přímých řečí, tak vypravěčských pasáží – které nechávají beze 
změny. Jazyk tedy zůstává zachován, nicméně v inscenaci se 
mluví tak málo, že není dostatečně charakterizační. V románové 
předloze je například Onno velmi inteligentním a bystrým glosá-

torem, jenž trefně komentuje různé 
situace. O tom, jak se Max vyrovnával 
s faktem, že jeho milenka s ním čeká dítě, 
ale za otce je považován Onno, se v knize 
píše na několika desítkách stránek… 
Inscenace ovšem dává postavám jen 
několik málo slovních prostředků 
(většinou pár vět) na sebevyjádření a her-

ci je buď říkají do mikrofonu na kraji scény, či přímo, když mají 
loutku v rukou. Ani v jednom případě se však nesnaží o jakékoli 
psychologizování a prožívání, spíše si stále zachovávají odstup 
a nepoutají na sebe pozornost na úkor loutek. Tento odstup je 
zdůrazněn také tím, že herci si mezi sebou loutky vyměňují, 
což brání divákovi přiřadit si k postavě, k loutce, konkrétní tvář. 
Někdy také herci loutky zcela odkládají stranou, což se děje 
především v tanečních scénách. Například při pohlavním styku 
Maxe a Ady stojí herci naproti sobě ve vzdálenosti půl metru 
a neovladatelně se třesou. Souboj matky a dcery zase ztvárňují 
herečky ne zcela důslednou choreografií bezdotykové potyčky, 
která bohužel není zvládnutá po technické stránce a herečky na 
sebe nereagují naprosto přesně.

I přesto, že se na scéně odehrávají relativně dramatické 
a emočně vypjaté situace (již zmíněná autohavárie, smrt či set-
kání s otcem…), tempo a nálada Objevení nebe se skoro nemění. 

Vše zůstává poklidné, jako by se nedělo nic zvláštního, takže 
nejzásadnější momenty příběhu vlastně ztrácejí svou důležitost. 
Z tohoto utlumeného schématu se vymyká pouze scéna na Kubě. 
Ta ožívá především díky hudbě a rozjuchaným hercům, kteří 
vytvářejí atmosféru roztančené veselé země. Vášnivý záblesk 
plný energie je tak příjemným zpestřením, jinak tvůrci gra-
daci záměrně nezdůrazňují, a tak téměř zaniká. Nepřichází ani 
v úplném závěru, jehož součástí je několikaminutový náboženský 
monolog doprovázený destrukcí celé scény.

Ačkoli je Objevení nebe spíše obrazivým ztvárněním fabule než 
dramatem v pravém slova smyslu, v každém případě se jedná 
o výbornou ukázku zdařilé práce s loutkami a originálního využití 
jejich materiálnosti a vlastností, které nabízejí. Třetí ročník 
KALD vchází do DISKu s absolventskou inscenací, která možná 
klade velké nároky na diváka neznalého knižní předlohy, ale pro 
čtenáře Harryho Mulische či pro ty, jež se nepotřebují zcela ori-
entovat v ději, je rozhodně skvělým imaginativním zpracováním 
tohoto rozsáhlého díla.

Z KOMPLIKOVANÉ KNIŽNÍ 
PŘEDLOHY ABSTRAHUJÍ 
ZÁSADNÍ MOMENTY

2524



Jedním ze základních bodů programu 
úspěšných firem či organizací je 
definovat skupinu lidí, na niž se svým 
produktem či službou cílí. Někdy je to 
snazší než jindy – zoologická zahrada 
se snaží přilákat rodiny s dětmi a 
milovníky zvěře, divadlo Minor zas ty 
nejmenší z diváků. Občas se ale cílovou 
skupinou stane tak široký okruh lidí, že 
se jim logicky nelze zavděčit – podobně 
jako se to nedaří Národnímu divadlu 
nebo Institutu plánování a rozvoje hl. 
města Prahy. Druhá zmíněná městská 
příspěvková organizace se zabývá se 
hlavně územním plánováním a rozvojem 
veřejného prostoru. Její cílovou skupinou 
je prostě Pražan – pracující, důchodce, 
chodec, řidič, ale i cyklista nebo dítě. 
Soustavně se snaží obyvatele hlavního 
města o plánech na rekonstrukce 
různých městských částí informovat, 
málokdy se ale na veřejných diskuzích a 
na Facebooku setkají s pozitivní odezvou. 
Jejich koncepční studie často zazeleňují 
ulice, parkovací stání proměňují v 
předzahrádky a přidávají cyklopruhy. 

Veřejnost se ale i v tomto případě (byť 
se v dnešní době zdá, že Čechy rozdělují 
hlavně Miloš Zeman a uprchlíci) dělí do 
neslučitelných skupin – cyklisté požadují 
cyklopruhy, které ale vadí řidičům. 
Chodci chtějí pěší zóny a širší ulice bez 
aut, což místním ubírá parkovací místa. 
Když představí nové a hezčí odpadkové 
koše nebo stolečky a židle zdarma na 
veřejných prostranstvích (což by se 
mohlo zdát jako věc, která nemůže 
nikoho rozhněvat), strhne se alespoň 
vlna podezření, z jakých zdrojů je to vše 
financováno, proč IPR plýtvá čas a neřeší 
závažnější problémy (opět s nedostatkem 
parkovacích míst). Kdo má tedy přetvářet 
veřejný prostor? Má město garantovat 
každému svému obyvateli parkovací 
místo přímo před domem? Je povinností 
města poskytovat cyklopruhy? Jak 
můžou architekti IPRu vyhovět všem? 
Zatím se tedy organizace snaží přebírat 
trendy, které slaví úspěch v zahraničí, 
a implantovat je do české metropole. 
Jejich výzkumní pracovníci a kancelář 
komunikace zatím ale stále pátrají po 
tom bájném ideálním obyvateli, na 
základě jehož požadavků by mohli Prahu 
zvelebovat. Kdybyste o něm věděli, tak 
pište na bartl@ipr.praha.eu.

Hledá se 
ideální 
Pražan
Kateřina Holá
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doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. 

Mgr. Art. Eva Kyselová, Ph.D.
PhDr. Radmila Hrdinová

Barbora Forkovičová

Katedra se vyvíjí, 
a děkuju za to 
kolegům 
i studentům
(obrazovka počítača. je mi zima. s napätím 
rozbaľujem prílohu. písmenká.)

Čo považujete za najdôležitejšiu 
schopnosť, ktorú by mal mať 
divadelný kritik/teoretik?

Mám právo na jednu jedinou? To je 
velmi kruté, ale budiž: vnímavost, 
tedy jistý typ talentu.

Ako sa snažíte túto schopnosť rozví-
jať/podporovať v rámci vašej výučby, 
resp. práce na seminároch?

Dám příklad jednoho předmětu, který 
je podle mě v rámci vývoje studenta 
klíčový. V prvním ročníku učím 

Pre posledné tohtoročné číslo Hybrisu som vyspovedala štyroch rôznych 
pedagógov pôsobiacich na KTK. Kto formuje mladé generácie nádejných 
kritikov a teoretikov, čo si myslia o katedre a ako hodnotia Hybris? Odpusťte 
možnú prílišnú sebestřednost (v slovenčine proste nie je také presné slovo!) 
– najmä pokiaľ ide o časopis samotný – a vedzte, že sa do týchto debát 
púšťame hlavne so zreteľom na vás, milí potenciálni čitatelia.

Na ďalších stranách nájdete odpovede, výzvy a názory doc. Mgr. Daniely 
Jobertovej, Ph.D., vedúcej a vše objímajúcej entity KTK; Mgr. Art. Evy 
Kyselovej, Ph.D., nezameniteľnej a nepriehľadnuteľnej súčasti katedry; 
rovnako ako externých pedagógov: vždy príjemne naladeného prof. PhDr. 
Pavla Janouška, CSc., ktorého si KTK prepožičiava od Akademie věd 
a energickej PhDr. Radmily Hrdinovej, ktorá svoje kritické názory okrem 
DAMU šíri aj v mnohých médiách po celej republike.
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delního vnímání, jakási propedeutika. 
Chodíme do divadla, evokujeme, co 
jsme viděli, diskutujeme, čteme exis-
tující texty současných divadelních 
kritiků – a studenti píší. Snažím se je 
vést k co nejkomplexnějšímu zazna-
menání viděného, k přesnému vyja-
dřování a hlavně k zodpovědnosti za 
svůj názor. Nejde o hodnocení, nýbrž 
o analýzu, takže výroky typu „herecký 
výkon byl/nebyl přesvědčivý“ nebo 
„scénografie dokázala/nedokázala 
vytvořit atmosféru“ stíhám těžkými 
tresty a jejich autory nepříjemnými 
otázkami „čím“, „jak“, „proč“. Když se 
na konci ročníku studentovi podaří 
evokovat, nikoliv mechanicky popsat 
divadelní představení a pokusit se 
o jeho výklad, často na druhý, maxi-
málně však třetí pokus, mám pocit, že 
si zasloužím prázdniny.

Pôsobíte v súčasnosti iba ako 
pedagogička, alebo sa aj aktívne 
zapájate do diania na poli divadelnej 
kritiky/teórie? Je podľa vás dôležité 
pôsobiť v oboch sférach?

Budu upřímná: vzhledem k dalším 
činnostem na škole mi na kritiku ani 
teorii nezbývá tolik času, kolik bych 
si přála. Tetelím se blahem, když si 
mohu zapřekládat, protože především 
díky odbornému či uměleckému pře-
kladu zůstávám v oné profesionální 
sféře; takže ano, působení v obou 
sférách je nezbytné. Ale rozhodně 
si nemyslím, že člověk, který „učí“ 
kritiku, musí být den co den v divadle 
a psát o něm; rutina rozhodně vníma-
vosti nesvědčí.

Ako dlho pôsobíte na KTK? Máte 
pocit, že katedra sa vyvíja, mení (a to 
nielen vďaka novým študentom), je 
flexibilná?

Jsem na katedře od roku 2001, od roku 
2007 ji vedu, těžko tedy mohu říci, že 
se katedra nevyvíjí, není flexibilní. Za 
ty roky úspěšně prošlo několik žádostí 
o reakreditaci, každá obsahovala 
posuny, změny; bakalářské studium 
zaměřené na porozumění procesům 
divadelní tvorby se podle mě stalo 
soustředěnější a strukturovanější, 
magisterské se naopak otevírá a ob-
jevují se v něm pohledy a postupy 
antropologie, sociologie, filozofie, 
obecné estetiky. Studenti si mohou 
vybírat z širší nabídky povinně-voli-
telných předmětů.

Ostatně věci, které u nás chyběly 
Kristiánovi Kubákovi (viz rozhovory 
v předchozím čísle), jsou již několik 
let součástí studijních plánů. Došlo 
k posílení tvůrčích výstupů; Hybris je 
jedním z nich, tím hlavním. Dalším 
je DISK-USE, kterou nám před pár 
lety předali její tvůrci z KATaP, neboť 
školu již opustili a zdálo se naprosto 
logické, že diskuse o představeních 
budou pokračovat a ujme se jich KTK. 
Od letošního roku je součástí studij-
ních plánů i Obratel, který doposud 
naši studenti sice dělali, ale pouze 
volitelně a ne vždy s kreditovým 
ohodnocením. 

Vývoj katedry nutně vnímám skrze 
drobné úspěchy, inovace: například 
výběrový seminář tvůrčí psaní (v tom-
to ročníku havlovské soutěže získaly 
studentky KTK druhé a třetí místo). 
Dohoda s několika „zaměstnavateli“ 
na možnostech stáží, výzkumný zá-

měr zaměřený na současné dramatic-
ké texty.... Sympozium s mezinárodní 
účastí, odborná publikační činnost 
(občas i v recenzovaných časopi-
sech!!!), často z pera čerstvých absol-
ventů doktorského studia či nedávno 
přijatých pedagogů...Edice Blackbox. 
Ano, mám pocit, že se katedra vyvíjí, 
a děkuju za to kolegům i studentům.

Ako hodnotíte súčasný stav časopisu 
Hybris? Považujete túto formu 
výstupu za adekvátny spôsob prípravy 
študentov do praxe?

Na první otázku radši odpovídat ne-
budu, protože bych zase asi zabředla 
do rekapitulace, vzpomínání na různé 
redakce, konkrétní situace... Odpovím 
rovnou na tu druhou. Ano, považuju 
časopis za dobrý způsob přípravy stu-
dentů – pro život, nikoliv pouze pro 
kritickou praxi, které se někteří z nich 
budou možná věnovat. Zodpovědnosti 
vůči divadelní tvorbě se učí během 
celého bakalářského studia – a tato 
zodpovědnost se projevuje především 
v odbornosti, v empatii, jisté pokoře. 
Hybris ale apeluje i na jiný typ odpo-
vědnosti – vůči jednotlivým kolegům 
a jejich textům, redakčnímu týmu jako 
celku, vydavateli, rozpočtu, termí-
nům, ale i společnosti, či světu kolem. 
Časopis je forma, kterou mohou 
naplnit, ale taky platforma, kterou 
mohou využít... i zneužít (to snad ale 
neudělají). Mohou pojmenovat, co 
je dobré a co špatné, co správné a co 
nesprávné. Každá redakce s tímto 
potenciálem zachází trošku jinak; 
některá vidí svoji základní povinnost 
výhradně v divadelně-teoretické či 
divadelně-kritické odbornosti, jiná 

meze této odbornosti občas překra-
čuje a tu a tam se vyjádří i k širším 
společenským problémům. Považuju 
to za strašně důležité. Střih. 

Emile Zola byl skvělý spisovatel. 
Moderně uvažující teoretik. Věcný, 
přesně se vyjadřující kritik. Včera jsem 
s dcerou v rámci školního dějepisu 
probírala Dreyfusovu aféru a Zolův 
text Žaluji. S úžasem jsem si ho 
znovu přečetla. Napsal ho spisovatel, 
teoretik, kritik... především však hu-
manista. Střih. Patos se dnes nenosí. 
Vzdělání musí vést k pragmatickému 
cíli, k zaměstnanosti, k praxi. Rozu-
mím tomu. Snažím se to při práci se 
studenty brát v potaz; i proto v roce 
2009 vznikl Hybris. Zúžit se však pou-
ze na hledisko praxe se vysokoškolské 
– a určitě nejen humanitní - vzdělává-
ní prostě nesmí.

Snažíte sa pomáhať absolventom KTK 
pri uplatnení v praxi? Ako?

Pokud kdokoliv z našich absolventů 
potřebuje pomoc, ví, kde mě najde. 
Ale jsou to hotoví, dospělí, samostatní 
lidé. Nepotřebují mě. Což je skvělé!
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Neuspokojiť sa 
s prvou verziou
(2. poschodie, katedra. kokosové sušienky. 
najprv si nedám, aby som nemala plné 
ústa, pýtam sa.)

Čo považujete za najdôležitejšie 
vlastnosti a schopnosti, ktoré by mal 
mať divadelný kritik/teoretik?

Podľa mňa by mal byť pracovitý, 
skromný, pokorný, zvedavý, učenlivý, 
nespokojný so sebou, trpezlivý, seba-
kritický. Je dôležité aj to, aby sa vedel 
poučiť z vlastných chýb (a to všetko aj 
v ženskom rode). A mal by mať aj veľa 
šťastia.

Šťastia?

Môže sa stať, že človek na sebe tvrdo 
pracuje a úspech aj tak nemusí prísť... 
V každej takejto profesii – v umení, 
v humanitných vedách, ale vlastne to 
asi platí plošne – musíte mať trochu 

šťastia na ľudí a takpovediac byť 
v správnom čase na správnom mieste. 

 
Ako sa snažíte tieto schopnosti 
podporovať v rámci vašej výučby, 
resp. práce na seminároch?

Používam prostriedky, ktoré som 
zažila počas svojho štúdia a ktoré 
fungovali na mňa – vyznávam  me-
tódu cukru a biču. Verím v to, že čím 
skôr sa začne s „drezúrou“ a drilom, 
kde si študenti musia prejsť prvými 
skúsenosťami s rôznymi typmi prác, 
osvoja si návyk nárazového písania 
(z večera do rána), prelúskajú sa aj 
nezaujímavými alebo nekvalitnými 
textami, tým je to pre nich neskôr 
jednoduchšie. Preto na nich kladiem 
vysoké nároky už v prvom/druhom 
ročníku v seminároch a pri závereč-
ných prácach. Myslím si, že je to prí-
prava minimálne na diplomovú prácu 
– či už bakalársku, alebo magisterskú. 
Tá sa nenapíše zo dňa na deň a keď 
nemáte systém práce, tak to  ide veľmi 
stuha a nie ste schopná triediť myšli-

enky, kriticky nazerať na veci, obzvlášť 
ak má byť cieľom odborný text. 
Základné motto študentov, nádejných 
teatrológov, kritikov, teoretikov (ale 
v zásade aj profesionálov) by malo byť 
„neuspokojiť sa s prvou verziou!“

Pôsobíte v súčasnosti iba ako 
pedagogička, alebo sa aj aktívne 
zapájate do diania na poli divadelnej 
kritiky/teórie? Je podľa vás dôležité 
pôsobiť v oboch sférach (pedagogickej 
aj profesionálnej)?

Je to naša prvoradá povinnosť ako 
pedagógov. Prostredníctvom praxe 
a sledovania toho, čo sa deje v divadle, 
sa sami učíme a potom niečo môžeme 
odovzdávať ďalej. Je ťažké dospieť 
k rovnováhe medzi pedagogickou 
a vedeckou alebo publicistickou 
praxou, minimálne mojím cieľom ale 
je tieto dva póly skĺbiť a predať štu-
dentom maximum pre ich ďalší rozvoj, 
záujem o divadlo a spoločný dialóg 
o umení. Rada sa s nimi konfrontujem 
a myslím, že sa od nich dá veľa naučiť 
ak s nimi dokážete viesť diskusiu 
a prijímate ich názory a podnety ale 
zároveň s nimi polemizujete. Vzdať sa 
výskumu ale nechcem, lebo to je to, čo 
som vždy chcela robiť. 

Okrem KTK na DAMU sa v Prahe dá 
divadlo z teoretického hľadiska štu-
dovať aj na Katedre divadelní vědy 
Filozofickej fakulty UK. Aký je rozdiel 
medzi týmito katedrami? 

Rozdiel je hlavne v počte študentov 
a to je zásadná vec napríklad v rámci 
individuálneho prístupu pri výučbe. 
Naša katedra myslím ponúka možnosť 
sledovať vývoj poslucháčov od prvého 

ročníka, vidieť k čomu inklinujú 
a podporiť ich v tom. Na druhej strane 
univerzita je stále zárukou prestíže. 
Až v Prahe som si uvedomila, ako 
sa dbá na to, z akej ste inštitúcie: či 
študujete univerzitu alebo umeleckú 
školu. Na Slovensku je jediná katedra 
divadelnej vedy na VŠMU, brala 
som teda úplne prirodzene, že na 
túto školu patrí takáto katedra. 
Úspechy niektorých poslucháčov 
alebo absolventov divadelnej vedy 
z univerzít ale potvrdzujú, že aj bez 
zázemia umeleckej školy je možné 
dosiahnuť významné výsledky a stať 
sa prínosnými na poli súčasnej 
teatrológie. 

Takže podľa vás sú absolventi KTK 
a Divadelnej vedy FF UK „na rovnakej 
štartovacej čiare“?

Áno, ale vždy je to individuálne, záleží 
na tom ktorom človeku, do akej miery 
sa chce učiť nové veci, nakoľko je 
schopný si zo štúdia zobrať čo naj-
viac a využiť tieto poznatky v praxi. 
Samozrejme nemôžeme porovnávať 
študijné programy, pretože sú odlišné. 
Divadelná veda na filozofických 
fakultách je viac zameraná na dejiny 
divadla a teoretické koncepty, má 
menej priestoru pre výučbu kritiky 
(ale súčasne sa sami študenti snažia 
o kritickú prax, či už formou elektro-
nických periodík alebo blogov), naša 
katedra na rozvoj kritického myslenia 
dbá v mimoriadnej miere. Je to prirod-
zené nastavenie a nemyslím si, že by 
to jednu alebo druhú skupinu znevý-
hodňovalo. Podmienky majú rovnaké, 
možnosti vždy sú,  je len študentoch 
ako ich využijú. Je dobré (dnes priam 
nevyhnutné), keď sa začínajúci autori 
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profesijne profilujú už počas štúdia. 
Nestane sa potom, že prídu do praxe 
s diplomom v ruke a nik sa za nimi ani 
neohliadne. 

Na KTK pôsobíte už asi sedem ro-
kov. Máte pocit, že katedra sa vyvíja, 
mení, je flexibilná?

Myslím, že katedra sa vyvíja tým, že 
sleduje aspekty, ktoré sa zákonite 
do divadelnej vedy, performatívnych 
a kultúrnych štúdií dostávajú 
ako integrálna súčasť, či už je to 
sociológia, film, estetika, filozofia. 
Snaží sa vnímať súčasnú dobu, ktorá 
samozrejme nedovoľuje, aby každý 
absolvent bol divadelný vedec, kritik 
alebo teoretik. Rozhliada sa a ponúka 
študentom interdisciplinárne mož-
nosti. Poskytuje im vedomosti, ktoré 
im môžu otvoriť nové obzory, donútiť 
alebo doviesť ich k inému uvažovaniu 
o divadle a umení, mimo zavedených 
štruktúr, k čomu pomáhajú aj pred-
mety zamerané vyslovene prakticky. 
Stálo by za to, aby sa otvorilo viac 
možností v praxi, stáže v televízii, 
v rozhlase, o čo sa od minulého 
akademického roka snažíme, verím, 
že sa to rozbehne ešte viac. Ponuka  je 
bohatá, skôr mi chýba dopyt zo strany 
študentov. Deje sa veľa zaujímavých 
vecí, na ktoré oni sami podľa môjho 
názoru príliš nereagujú.

Máte na mysli predmety alebo aj 
mimoškolské akcie?

Celkovo – divadelný a kultúrny život. 
Mám pocit, že študenti sú rezistentní 
voči tomu, čo sa deje v súčasnej 
kultúre a nemyslím iba českú, ale aj 

európsku, nehľadiac na to, že mnohí 
nie sú schopní aspoň v obrysoch 
sledovať európske divadlo – čo je 
obrovská škoda. 

Vadí mi, keď študenti nielen našej 
katedry, ale celej fakulty v magister-
skom stupni nepoznajú mená ako je 
napr. Krzysztof Warlikowski, Jan Klata 
alebo Viktor Bodó – to je podľa mňa 
veľká ignorácia súčasného divadla, 
nehovoriac o tom, že nie sú často 
krát schopní vnímať súvislosti vývoja 
druhej polovice 20. storočia a jeho re-
flexiu v súčasnom divadle. Ale to nie 
je chyba katedier alebo pedagógov, 
je to chyba študentov, ich nezáujmu 
a ich neschopnosti kritického úsudku, 
ktorý spočíva buď v absolútnom prija-
tí alebo odmietnutí často na základe 
jednorázovej skúsenosti. Typickým 
príkladom je fakt, že mnohí rezignujú 
na sledovanie mimopražského diva-
dla, ignorujú rôznorodosť divadelných 
foriem a žánrov, ktorými je súčasné 
divadlo presýtené. A to nie je pre 
študentov divadelnej fakulty najlepšia 
vizitka.

Ako hodnotíte súčasný stav časopisu 
Hybris? Považujete túto formu 
výstupu za adekvátny spôsob prípravy 
študentov do praxe?

To je pre mňa veľmi ťažká otázka, lebo 
mám k tomuto časopisu veľmi osobný 
vzťah. Bola som pri tom, keď sa za-
kladal a je súčasťou môjho pražského 
života. Z môjho pohľadu sa časopis 
dosť zmenil. Myslím, že prestáva byť 
kritickou platformou, nielen pre túto 
školu, ale pre súčasný stav kultúry 
a umenia. Dostáva sa do pozície škol-
skej povinnosti. Mrzí ma, že to musím 
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Je to trošku umělý 
svět, ten Hybris
(kancelária, vonku je pochmúrne, 
pýtam sa.)

Čo považujete za najdôležitejšiu 
schopnosť, ktorú by mal mať divadel-
ný kritik?

Kritik by měl umět vnímat umělecká 
díla. To znamená, že by měl mít 
schopnost je vidět a „přečíst“, čili 
pochopit, adekvátně interpretovat. 
To je asi to základní. Což předpokládá 
schopnost myslet a najít souvislost 
mezi fakty. Člověk píšící o umění musí 
být vzdělaný, znát historii atd. Ale 
někde na počátku je smysl pro komu-
nikaci prostřednictvím daného druhu 
tvorby, tedy věc, která se těžko učí.

Aké semináre vyučujete na DAMU? 
Ako sa snažíte tieto schopnosti roz-
víjať/podporovať v rámci vašej výuč-
by, resp. práce na seminároch? Je to 
vôbec možné?

Vzhledem k tomu, že jsem člověk, 
který se pohybuje na pomezí literatu-
ry a divadla, vyučuji na DAMU větši-
nou semináře dotýkající se dramatu, 
vzniku dramatického textu, případně 
toho, jakým způsobem se dramatický 
text přeměňuje v text divadelní 
a posléze v inscenaci. Většinou se ale 
držím literárních záležitostí a souvis-
lostí.

V návaznosti na to se snažím 
studenty, respektive studentky naučit 
„číst“, což je pro naši profesi dost 
podstatné. Aby uměli přečíst text, aby 
ho vnímali v náležitých souvislostech, 
v kontextu dramatické tvorby, jejích 
dějin a v souvislosti divadla a litera-
tury. 

Pôsobíte ako pedagóg, ale okrem 
toho máte aj inú, vedeckú prácu – aj 
keď v trochu inom odbore ako zvyšok 
našich pedagógov. Čomu konkrétne 
sa venujete?

Svou profesí jsem literární vědec, 
jakožto literární historik a teoretik se 
zabývám dramatem. Takže v tomto 

povedať, ale je to tak. Je pravda, že 
školský ráz mu dodáva aj to, že reflek-
tuje predovšetkým „damácku“ tvorbu, 
to však nie je dôvod na znižovanie 
nárokov na redakciu. 

Chýba mi aj budovanie značky 
časopisu, o ktorú sme sa zo začiatku 
naozaj snažili. Študenti nevnímajú ča-
sopis ako spoločný výtvor, ktorým sa 
prezentujeme aj ako katedra, nedoká-
žu sa zaň postaviť ako za „svoju vec“. 
Mám pocit straty záujmu o Hybris ako 
zo strany katedry (nie každý pedagóg 
berie Hybris ako integrálnu súčasť 
študentskej činnosti), tak v redakcii. 
Rozhodne by sa mala obnoviť väzba 
na časopis ako na vlastné a kolektívne 
dielo.

Ale ako ju obnoviť? To je otázka!

Je to niečo, čo človek musí mať v sebe. 
No v momente, keď k tomu pristúpite 
a priori negatívne, alebo s nechuťou 
(čo sa stáva), je to priam nemožné. 
A ak nová redakcia vidí na predchád-
zajúcej, že „urobili svoje a išli domov“, 
tak nie je motivovaná k tomu, aby 
urobila pre časopis niečo viac. Dúfam, 
že som iba zbytočne pesimistická a že 
sa to napraví.

Všeobecnejší problém vidím 
i v tom, že fakulta sa síce tvári, že 
dáva študentom veľmi veľa priestoru 
na experiment, ale nakoniec, ak sa 
niekto pokúsi urobiť niečo iné alebo 
inak, keď príde s návrhom napísať 
recenziu iným spôsobom, tak môže 
naraziť na nevôľu a odmietnutie. Tam 
to začína. Keď nie je prípustný pokus 
– omyl pri študentskej práci, tak to 
demotivuje a vedie k strate záujmu... 
je škoda, že Hybris nie je v tomto 
zmysle viac „punkový“. 

Okrem toho časopis úplne rezig-
noval na konfrontáciu. Nemusí byť 
radikálna, ale aspoň nejaká. Jej absen-
ciu vidno v recenziách, rozhovoroch, 
kde sa preberajú odpovede a tézy 
a nepodnieti sa polemika, nekladie 
sa otázka prečo... Hybris jednoducho 
nemá protiargument!    

(ja nemám protiargument a teda nadväzu-
jem na rozhovor poslednou otázkou)  

Snažíte sa pomáhať absolventom 
KTK pri uplatnení v praxi? Ako?

Snažím sa „seč mi síly stačí“ (smiech). 
Musíme pomáhať ľuďom, to je jedno 
v akej situácii... ja pomáham ako 
môžem: keď ma niekto osloví, že 
potrebuje ľudí napríklad do festiva-
lového spravodaja, snažím sa tam 
nahnať našich študentov. Ak redakcie 
hľadajú nových autorov, oslovím ľudí, 
o ktorých si myslím, že by to zvládli. 

Čo sa týka pracovných príležitostí, 
keď sa nájde nejaké brigádnické 
miesto v Divadelnom ústave, 
fungujem na rovnakom princípe – 
takže tam už máme celkom dobré 
zastúpenie z KTK! Ľudia sa obmieňajú 
a v IDU sú s nimi spokojní, čo ma 
potom veľmi teší. 

Tá cesta je niekedy ťažšia v tom, 
že musíte začať robiť veci zadarmo. 
Vďaka tomu ale získate mnoho 
kontaktov, všimnú si vás... Nemôžete 
len tak povedať, že toto bude dobrý 
kritik, keď ste od neho nič nečítali, 
nestretnete ho na festivaloch, a keď 
z jeho strany nevidíte snahu a prácu 
na sebe. Študentov treba zapájať 
a posúvať ich všade kam je to možné. 
Je to asi to jediné, čo môžeme a mali 
by sme robiť.
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báječně komunikuje, jsou ale také 
ročníky „tužší“, kde to drhne… a ob-
čas získávám pocit, že jsem v téhle 
třídě naprostým omylem a i studenti 
by byli radši, kdyby každý z nás byl 
jinde... (smiech). Ale to už k tomu 
patří. 

Co se týče pedagogické části, 
myslím, že katedra se snaží hledat 
optimální tvar a způsob fungování, 
a to hledání je v dialogu se studenty, 
což se při tomhle počtu studentů dělá 
snáz.

Ako hodnotíte súčasný stav časopisu 
Hybris? Považujete túto formu vý-
stupu za adekvátny spôsob prípravy 
študentov do praxe?

Myslím, že je velmi dobře, že mají 
studenti možnost mít časopis, 
psát do něho, publikovat, vést ho 
a utvářet ho. Je to užitečný vstup 
do praxe. Současně mám ale také 
pocit, že by bylo ideální a rozumné, 
kdyby našli odvahu a vstupovali 
i do běžných divadelních médií 
a mohli tak publikovat někde jinde. 
Je to trošku umělý svět, ten Hybris. 
V tomhle smyslu by nemusela být tak 
velká bariéra mezi školním cvičením 
a reálním životem. 

Také je škoda, že Hybris většinou 
čtou ti, který do něj píší. Bylo by dob-
ré, kdyby to mělo širší ohlas, ale to se 
dneska těžko docílí. 

Myslíte, že je to tým, že sa Hybris za-
meriava primárne (a takmer výlučne) 
na tvorbu v rámci DAMU? Ak by sme 
sa venovali aj tvorbe profesionálnych 
divadiel, mal by časopis väčší dosah?

Obávám se, že ne. Distribuční ka-
nály a náklady divadelních časopisů 
obecně jsou velmi nízké. Nedovedu 
si představit, jakou atrakci by jste 
museli vymyslet, aby to začali číst 
„masy“. Navíc se obávám, že většina 
publika, které chodí do divadel, nečte 
divadelní periodika. Obyčejní diváci 
je nečtou a i „divadelní komunita“ je 
sleduje z povzdálí, aspoň doufám, že 
sleduje.

Možná by ale stálo za úvahu vytvo-
řit časopis fungující napříč školami 
(DAMU,JAMU, divadelní vědy). Nutilo 
by to konfrontovat různé pohledy 
a také se navzájem osobně setkávat. 
Naše země není tak velká a takové 
časové setkávání by mohlo být zají-
mavé...

(S myšlienkou na celočeské redakčné rady 
a ich večerné after-rady ďakujem a op-
úšťam kanceláriu.)

mám k divadlu blízko. Mezi literár-
ními vědci jsem ten, který vnímá 
divadlo, naopak mezi divadelními 
vědci ten, který vnímá literaturu. 
Takže se pohybuji na pomezí. Faktem 
je, že pokud jde o kritiku, tak se věnuji 
převážně české próze a divadelní 
kritiky píšu jen výjimečně. Díky tomu 
si mohu dovolit ten luxus chodit 
do divadla jako víceméně obyčejný 
divák a bavit se. Naopak současnou 
literaturu čtu jako „profesionál“, jenž 
o ní musí psát.

Myslíte, že je dôležité, aby sa pedagóg 
okrem učenia venoval aj inej profesi-
onálnej činnosti?

Pokud má člověk něco učit, měl by 
nejprve o tom alespoň něco vědět 
a umět, což na většině vysokých škol 
znamená být vědoucím vědcem na 
příslušné úrovni.  DAMU se v tomto 
směru trochu liší, neboť je školou vy-
chovávající i směrem k divadelní praxi 
a tomu odpovídá i složení pedago-
gického sboru. Kdo ale neví a neumí, 
není profesionál ve svém oboru, by 
asi učit neměl. Většina pedagogů, vám 
ale také řekne, že to funguje i opačně: 
člověka, který se profesionálně věnuje 
určitému oboru, učení, tedy kontakt 
s mladšími kolegy zpětně obohacuje 
a otevírá mu otázky a problémy, které 
by si jinak možná nepokládal. 

Okrem KTK na DAMU sa v Prahe dá 
divadlo z teoretického hľadiska štu-
dovať aj na Katedre divadelní vědy 
Filozofickej fakulty UK. Vy učíte na 
oboch katedrách. Pociťujete medzi 
nimi nejaké rozdiely? 

V zásadě jsou tyto dvě katedry srovna-
telné. A srovnatelné jsou také v úrovni 
nejlepších žáků. Když už se ale ptáte, 
to, co si člověk jako první uvědomí, 
je rozdíl v počtu posluchačů. Je to 
zdánlivě vnější věc, která ale formuje 
komunikační úroveň, na níž se mohu 
jako pedagog se studenty pohybovat. 
Na DAMU je studentů jen pár, ko-
munikace v semináři je intenzivnější 
a individuálnější. A navíc: když jste 
ve skupině pěti studentů, tak si mezi 
nimi nikdo nechce připadat jako úpl-
ný blbec, kolektiv tak vytváří nátlak 
na jedince. A naopak: když jste ztra-
ceni v davu pětadvaceti spolužáků, 
z nich některé ani neznáte jménem, 
tak jste daleko anonymnější a máte 
daleko více prostoru pro „individuální 
přístup“ – jinak řečeno, můžete na to 
daleko více kašlat v naději, že nakonec 
stejně prolezete. 

Platí ale i to, že divadelní věda na 
FFUK se pohybuje v teoretičtější ro-
vině a vychovává spíše – jak už to má 
v titulu – k vědě, tedy abstraktnějšímu 
poznání. A to už proto, že má o něco 
dále k praktickému divadlu. Výhodou 
studentů KTK je to, že mají spolužáky 
z praktických oborů, potkávají se 
a komunikují spolu.

Na DAMU pôsobíte už približne se-
dem rokov. Máte pocit, že katedra sa 
vyvíja, mení, je flexibilná? Dokážete 
to posúdiť, aj napriek tomu, že ste 
externý pedagóg?

Myslím, že katedra aktivně komuni-
kuje se studenty, což je podstatné. 
Změny, které pociťuji já, jsou tak vždy 
dané tím či oním ročníkem – jak je 
složený, který je aktivnější, inspira-
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Kontakt se studenty 
je pro mě moc 
důležitý
Čo považujete za najdôležitejšiu 
schopnosť, ktorú by mal mať 
divadelný kritik?

Soubor vlastností, nebo schopností, 
kterým by měli adepti na divadelní 
kritiku disponovat, je velmi obsáhlý. 
Na seminářích diskutujeme i o tom, 
jestli má kritik mít nějaký talent, 
tak jak ho má mít divadelní tvůrce. 
Samozřejmě je to velmi individuální, 
z mého pohledu si ale myslím, že ano. 
Ten talent je dvojího druhu. Schop-
nost přečíst, pochopit to, co vidí na 
jevišti a co se mu nabízí – to je jedna 
část talentu. A pak ta druhá, je vtělit 
to do slov. Obojí je stejně důležité 
a jedno bez druhého se neobejde. 
Můžete na jevišti sebelépe něco 
přečíst, když se pak neumíte vyjádřit 
a naopak, když jste sebelepší stylista 
a nepochopíte to, co se vám předvádí. 

Ještě tam ale není jedna věc, možná 
nejdůležitější, a to je schopnost 
vlastního názoru, která bohužel v řadě 
dnešních kritik chybí.

 Na DAMU vyučujete semináre kritiky. 
Ako sa snažíte tieto schopnosti roz-
víjať alebo podporovať v rámci vašej 
výučby, resp. práce na seminároch? Je 
to vôbec možné?

No musí to být možné, jinak by to 
nemělo smysl a jinak bych asi vůbec 
na nabídku učit nepřistoupila. Naučit 
to, jak se píše divadelní kritika, se 
nedá. Je to trošku jak s tím hereckým 
či jinými talenty. Já můžu studenty 
naučit vnímat divadelní dílo, můžu 
precizovat jejich myšlení a jejich 
slovní projev – to samozřejmě se děje 
na seminářích. Ale pravda je, že každý 
máme svou vlastní metodu. Ta moje 
do značné míry spočívá v skepticizmu, 
negativizmu – učím, jak se to nemá 
dělat. Varuji před slepými cestami, 
varuji před populismem, před frázemi. 
V podstatě značnou část semináře 
věnujeme právě kritice kritiky, to 

znamená, že třeba pracujeme s texty, 
nejenom studentů, ale i té takzvané 
odborné kritiky a na daném textu si 
ukazujeme, co je špatně, nebo kudy by 
kritika vlastně neměla jít. 

Snažím se taky, nevím, do jaké míry 
se mi to daří, rozvíjet myšlení studen-
tů o kritice, aby si uvědomili, k čemu 
ta kritika je, k čemu slouží, kdo ji bude 
číst, jaký je její adresát, co oni sami 
od ní očekávají, co od ní očekává na 
jedné straně odborná veřejnost, čili 
tvůrci toho divadelního díla, na druhé 
straně ti, kteří do divadla chodí. Takže 
se snažím ukazovat, jak by kritika 
měla fungovat v společnosti, v recepci 
umění.

Okrem toho, že vyučujete na DAMU, 
ste aj aktívna divadelná kritička. Čím 
ste viac (pedagogičkou alebo kritič-
kou)? Je dôležité a prospešné spájať 
tieto dve oblasti?

Určitě je to pro mě velmi prospěšné, 
a to, že jsem člověk z praxe, který 
denně píše kritiky, byl asi taky důvod, 
proč mě oslovil pán profesor Císař. 
Já si myslím, že to je dobře, přiznám 
se, že poměrně dost pracuji i s tím, 
že studenty neučím jenom jak psát, 
ale taky jak by kritika měla fungovat 
v praxi (jak to například funguje 
v konkrétních novinách, nebo jak 
dneska funguje internetová kritika). 
To vůbec není na škodu, ale důležité 
je i to, a to, myslím je i smysl mého 
působení, že dělám to samé co oni – 
to znamená, když jim zadám úkol, aby 
napsali kritiku na konkrétní inscenaci, 
tak jsem si tím prošla sama. 

Pro mě je kontakt se studenty 
a s jejich názory a myšlením moc dů-
ležitý. Profese kritika sama o sobě je 
velmi osamělá. Je to svým způsobem 

i drzá profese, protože kde berete tu 
sílu prezentovat svůj vlastní názor? 
Pro mě je to třeba otázka, kterou si 
kladu. Je pro mě důležité vědět, co si 
o tom myslí lidi, kteří jsou o několik 
generací mladší a je úžasným povzbu-
zením, když zjistím, že si myslíme 
totéž. Někdy si totiž říkám, jestli na to 
mám už i věkem dané odlišné názory. 
Kontakt a diskuse se studenty je 
strašně důležitý a doporučovala bych 
to všem lidem, kteří jsou praktiky 
a kteří píšou. 

Na KTK pôsobíte už viac ako desať 
rokov a napriek tomu, že ste externá 
pedagogička, určite vnímate posun 
katedry. Máte pocit, že katedra sa 
vyvíja, mení, je flexibilná? 

Já myslím, že určitě, protože kdyby 
tomu tak nebylo, tak by tady nebyla, 
zanikla by. Přece jenom to, že každý 
rok o katedru je zájem, že se na ni 
hlásí posluchači, o něčem svědčí. 
Také se snaží v rámci DAMU neustále 
obhajovat svoji pozici – nemá 
to lehké, protože pořád je na ni 
pohlíženo s jakýmsi podezřením, 
nebo údivem. I absolventi, kteří 
absolvovali za tu dobu, jaksi o jejím 
oprávnění svědčí a myslím si, že 
snaha rozšiřovat zájem, nebo prostě 
jít do dalších možností je. Od doby 
kdy jsem sem přišla, se mnoho 
změnilo – konec konců i vydávání 
Hybrisu je toho důkazem.

Viem, že v úplných počiatkoch Hyb-
risu ste boli jeho supervízorkou. Ako 
hodnotíte jeho súčasný stav? Pova-
žujete stále túto formu výstupu za 
adekvátny spôsob prípravy študentov 
do praxe?
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chvíli trochu sypu popel na hlavu, 
protože ta supervize se z nějakých ne 
úplně pochopitelných důvodů přeru-
šila.  S doc. Jobertovou jsme mluvili 
o tom, že bychom ji obnovili – já bych 
se za to velmi přimlouvala. Supervize 
je trošku zvláštní věc, protože nemáte 
vliv na to, jak ten časopis vzniká, ale 
děláte mu zpětnou vazbu. Myslím, 
že to je věc, kterou Hybris, když se 
podívám na jeho současný stav, velmi 
potřebuje. Připadá mi, že je trošku, 
když to řeknu otevřeně, nudný, že 
nedokáže úplně zaujmout ani stu-
denty této fakulty a měl by být daleko 
odvážnější a dravější. 

Například recenze mi přišli až příliš 
učesané. Já vím, že vznikají formou, 
kdy se na nich postupně pracuje, ale 
chybí mi v nich osobitost a vlastní 
názor. Mám pocit, že jsou to takové 
vypidlikané recenze, kde je všecko 
popsané, jsou jako podle nějakého 
předpisu, jediné, co tam chybí, je dů-
vod abych to četla – říkám to záměrně 
vyhroceně. Zdá se mi, že i forma, 
počínaje grafickou podobou, příliš 
nedokáže upoutat v rámci DAMU. 
A proto, že učím i na KČD, režiséry 
a dramaturgy, vím, že oni mají k Hyb-
risu taky velké výhrady a přáli by si, 
aby fungoval lépe. Aby to opravdu 
byla společná platforma, kde bychom 
si ty názory tříbili a konfrontovali. 

Myslím si, že Hybris by měl být 
daleko živější, mělo by tam být daleko 
více vlastních názorů a teď myslím 
i v kritické rovině. Opravdu by to 
stálo za proměnu a chtěla bych tomu 
pomoct supervizí. A čím víc těch 

zpětných reakcí bude, tím lépe. 
Myslíte, že ak by do Hybrisu mohli 
prispievať aj ostatní študenti KTK, 
(a nebola by to výhradne magisterská 
záležitosť) ale aj študenti iných kate-
dier, bola by to správna cesta k jeho 
oživeniu?

Myslím, že ano. Já rozumím, proč je to 
takto a že je to opravdu pro magistry, 
je to jejích výstup, ale to ještě nezna-
mená, že tam musí psát jenom oni. 
Myslím, že oni by to měli mít pevně 
v rukou jako redakce, ale stejně tak 
jako v jiných médiích by prostě spolu-
pracovala s širším kruhem lidí. Mohlo 
by to být zajímavé. Ono se to ostatně 
zvenku strašně snadno kritizuje.. :)

 Snažíte sa pomáhať absolventom 
KTK pri uplatnení v praxi? Ako?

Je to velmi těžké dneska se vůbec 
uplatnit. Víme, že možností není 
zas tolik, ale snažím se. Pravidelně 
dodávám některým dalším odborným 
médiím (např. Divadelním novinám) 
tipy, kdo ze studentů by pro ně mohl 
psát, když chtějí rozšířit své kruhy 
o mladší autory. Ráda bych jim pomá-
hala víc, kdyby to bylo možné, protože 
vidím problém uplatnění. Ostatně 
i spojení s námi – z praxe by mělo 
tímhle způsobem fungovat, abychom 
mohli studenty nasměrovat. Byla bych 
hodně ráda, kdyby to tak bylo.

V rámci svojej kritickej praxe vystu-
pujete aj v rozhlase a televízii. Mys-
líte, že schopnosť verejne vystupovať 
patrí k „základnej výbave“ divadel-

ného kritika? (V poslednej dobe sme 
o tom často diskutovali v súvislosti 
s moderovaním DISK_USE, ktoré má 
KTK na starosti.)

Samozřejmě. Já si myslím, že napros-
to. Chápu, že ne každý je toho scho-
pen, ale mělo by to být součástí vyba-
vení, které by měl student mít, když 
opouští tuto katedru. Měl by umět své 
myšlenky formulovat a říct svůj názor. 
Ostatně se to precizuje na všech mož-
ných diskuzích, ať už na Ost-ra-varu. 
Z tohoto důvodu se snažím, pokud 
mám aspoň trochu tu možnost, dělat 
tutorství DISK_USE, protože to beru 
jako součást toho, co bychom vás měli 
naučit. Na každém svém semináři se 
taky ptám, co studenti viděli a chci 
během 20 minut od každého slyšet 
nějaký slovně zformulovaný názor, 
protože precizace slovního projevu 
a veřejného vystoupení je opravdu 
důležitá.

 
(ďakujem, vypínam nahrávanie a ponáhľam 
sa von. na chodbe je skupinka študentov. 
v miestnosti, kde sme sa rozprávali, mal už 
asi pätnásť minút prebiehať seminár.)
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A jaká že vlastně byla? Vždy říkala, co jí přišlo na mysl, 
a pokud měla mluvit v rozporu se svým přesvědčením, 
raději mlčela. Byla svobodnou autentickou bytostí, sa-
morostem se střízlivým pohledem na svět. Hlásala: „Ne-
komplikuj věci nadbytečným myšlením.“ Byla ženou hrdou, 
zároveň vstřícnou, nezatěžující svět zbytečnými předsudky 
k lidem. Zodpovědně přijala život první dámy, aniž by o něj 
stála, a tuto roli, stejně jako společenskou, manželskou, 
kamarádskou, vykonávala vždy naplno. Striktně odmítala 
medializovat svůj život a snad i proto si po celý jeho prů-
běh zachovala sílu své přirozené autority. Jejími slovy byla 
„nejlepší přítel pro všechny časy, režimy i roční období.“

Václav Havel je pro mě vzorem – intelektuálem, moudrým 
vládcem a myslitelem, jenž chytře a přesně pojmenová-
val záležitosti umělecké, politické, společenské i lidské. 
Okouzlena jeho osobou jsem však podobně jako DN opo-
mněla ženu, která v nejzásadnějších letech stála po jeho 
boku, vyvažujíc svým pragmatickým a nesentimentálním 
přístupem k životu Havlovo rozhárané intelektuálství. 
Inscenace Olga (Horrory z Hrádečku) mě však přiměla 
přemýšlet o ní jinak než jen jako o první dámě. Olgu začí-
nám vnímat především jako ženu s velkým Ž, jejíž postoj 
ke světu je stále aktuální a inspirativní.

V předminulém vydání Divadelních novin byla za osob-
nost měsíce dubna prohlášena Anna Saavedra, autorka hry 
Olga (Horrory z Hrádečku), a částečně i Pavlína Štorková, 
která v inscenaci Divadla Letí Olgu ztvárnila. Mám však 
pocit, že se zapomnělo na ženu, o které titul je.
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I když si Divadlo Letí ve své inscenaci ne-
klade za cíl vytvořit portrét hrdinky, Olga se 
jí pro mě stala. Mým přáním je být víc jako 
ona. Nebrat se příliš vážně, dělat jen to, co 
považuji za smysluplné, a nezajímat se, jak 
se jevím ostatním.

P.S.: Divadlem měsíce je pro mě 
logicky Letí, kterému tímto 
děkuji za silný divadelní zážitek. 

Tereza Pavelková
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Valašské Křoví, které pořádá profesionální nezávislá divadelní 
scéna SemTamFór, vzniklo v roce 2003 jako prostor pro setkávání 
amatérských divadelníků, původně z okolí Slavičína. V průběhu 
let se však festival stal akcí, která má až celorepublikový dosah. 
Na přehlídku se pravidelně přihlašují například soubory z Pros-
tějova, Krnova, Olomouce, Přerova, Třebíče či Ledče nad Sázavou. 
Festival sice není nijak žánrově zaměřen, nicméně nejvíce insce-
nací je činoherních. Diváci se zde však mohou setkat i s produkcí 
z oblasti hudebního či loutkového divadla pro děti. 

Odborná porota festivalu, sestavená z profesionálních režisérů 
a pedagogů, všechny zúčastněné soubory hodnotí a vybrané oce-
něné inscenace doporučí nebo nominuje na celostátní přehlídku 
činoherního a hudebního divadla PIKNIK Volyně, studentského 
divadla Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a národní přehlídku čino-
herního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník. Z těchto 
pozic mají tituly pak již našlápnuto k nominaci na Jiráskův Hro-
nov, celorepublikový festival amatérského divadla s mezinárodní 
účastí.

Přehlídka je mimo jiné také vzdělávací platformou, nabízí 
totiž možnost diskuze s odbornou porotou. Ta na tzv. rozboro-
vých seminářích debatuje nejenom s aktéry, tvůrci inscenací, 
ale má zájem také o názory pozorovatelů a diváků. Právě zde se 
reflektují tendence dnešního amatérského divadla a formulují 
problémy kritického posuzování neprofesionální produkce. Se-
mináře mě jako několikaletou účastnici a spoluorganizátorku 
Valašského Křoví podnítily k širšímu zamyšlení nad amatérskou 
tvorbou.

Valašské Křoví je přehlídkou regionální, která se příznačně 
odehrává v poměrně malé obci. Právě pro malá města, s počtem 
obyvatel okolo pěti tisíc, je v zásadě typický vznik amatérských 
divadelních spolků. Je tomu tak především kvůli silnější touze 
po pospolitosti, plynoucí z lidské nutnosti kulturně žít, tvořit, 
setkávat se v místech, kde kultura zpravidla chybí. Soubory tak 
platí za jednu z mála zformovaných místních skupin, starají se 
o veřejný kulturní život a podílejí se na tvorbě lokální tradice. 
Smysl amatérského divadla ovšem netkví pouze v procesu, jenž je 
pro zúčastněné především radostí, ale i v prezentaci výsledného 
produktu před diváky. 

Chybějící dramaturg
Problematické body, které se ve větší či menší míře objevují v jed-
notlivých amatérských produkcích, logicky vyvěrají z faktu, že 
tvůrci zcela neovládají některé řemeslné aspekty divadla. Jedním 

Radost ze 
hry aneb 
když je 
divadlo 
nezištnou 
zálibou
Tereza Pavelková

Slavičín – malé městečko poblíž Zlína, obklopené 
Bílými Karpaty, s přibližně šesti tisíci obyvateli, 
se na první pohled nijak zvlášť neliší od jiných 
malých měst ve Zlínském kraji. Každoročně 
na čtyři březnové dny však ožije divadlem. 
Již čtrnáct let se zde totiž koná přehlídka 
amatérského divadla Valašské Křoví. Do Slavičína 
se při této příležitosti sjíždějí neprofesionální 
činoherní a studentské soubory, které v místní 
Sokolovně poměřují své síly. Letošní ročník se 
uskutečnil ve dnech od 9. do 13. března.
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byla shledána problematickou i během kritického souzení většiny 
představení Valašského Křoví. Porotci tvůrcům vytýkali nedostateč-
né zformulování tématu, k němuž se chtějí svými produkcemi vy-
slovit. Hlavním důvodem tohoto problému je skutečnost, že v ama-
térském divadle mnohdy chybí osoba dramaturga. Jeho práci vlastně 
zastává režisér, který se však více zaměřuje na samotné převedení 
textu do scénického tvaru než na opravdovou dramaturgickou práci 
s textem. Nechá se často rozptýlit, až unést domnělou atraktivností 
titulu samotného a opomene se zamyslet nad tím, co chce skrze něj 
divákovi vlastně sdělit. Inscenace Honzo, vstávej divadla Dostavník 
Přerov, pojednávající o jednom roce života rockové hvězdy v kó-
matu, v sobě mísila hned několik tematických rovin. Byly to jednak 
vážné společenské otázky týkající se euthanasie, vysoké politiky či 
mediální manipulace s informacemi, ale také témata existenciální – 
život mezi dvěma břehy či bezmoc při čekání na smrt. Vše se navíc 
pojilo v žánru hudební tragikomedie. Problémem byla roztříštěnost 
divadelního tvaru – v množství témat, jež předloha nabízí, se podle 
porotců až utopil. Volba jednoho tématu, k němuž se tvůrci chtějí 
svou inscenací vyslovit, a jeho pregnantnější zformulování by celek 
učinilo srozumitelnější.

Ze stejných příčin vyvěrá také často nedůkladné převedení 
prozaického textu do podoby dramatické. Program Valašského Křoví 
letos nabídl hned několik odvážných pokusů o vlastní dramatizace. 
Byl to například na divadle premiérově uvedený knižní bestseller 
Muž jménem Ove autora Fredrika Backmana v inscenaci Jde o princip 
souboru Červiven Krnov, dále počin téhož divadla Bedřich a Judi-
ta, vycházející z nedokončeného románu Karla Čapka Život a dílo 
skladatele Foltýna, nebo dramatizace pohádky Michala Čunderleho 
Bubela v podání souboru Freak out při ZUŠ Prostějov. Většině titulů 
bylo vytýkáno především nerespektování odlišného narativního 
systému prózy a dramatu. Vyprávění je nutné přetvořit do drama-
tických situací, aby text plně fungoval na jevišti. Amatérští režiséři 
však nechávají herce často jen akcí ilustrovat vyprávěný děj s mini-
mem dialogů. Zpravidla totiž postrádají cit pro dramatickou situaci a 
napětí, které v sobě obsahuje. Tak tomu bylo v případě inscenace Jde 
o princip, kde aktéři vždy slovně popsali každodenní rutinu hlavní-
ho hrdiny, aby ji pak také důsledně zahráli (např. obhlídku aut před 
jeho domem stejnou, pravidelnou chůzí v kruhu). „Zdvojení“ situ-
ací je v divadle často využíváno jako zdroj komična, avšak v tomto 
případě inscenátoři s komickým účinkem a priori nepočítali. Tím se 
značně zpomalil temporytmus, situace se začaly opakovat, navíc bez 
důrazu na to, která z nich je opravdu důležitá, což diváka pochopi-
telně velmi rychle unavilo. 

Specifická autenticita
V posuzování amatérského divadla se citlivou oblastí stává přede-
vším herectví. U jednotlivých představení totiž nejde tolik o vý-
jimečný umělecký zážitek, jako spíš o setkávání určitého okruhu 
lidí, kteří se navzájem znají. Divák se tedy těší z toho, že vidí na 
jevišti své blízké, což mu do značné míry brání plně se ponořit do 
fikčního světa a vytvořit si tak na základě sluchových a zrakových 
vjemů umělou obrazovou představu. Amatérský herecký projev je 
proto specifický v tom, že se herci mnohdy neschovávají za zcela 
neprůhlednou dramatickou osobu, ale chtějí vypovídat především 
sami o sobě, což tvoří určitý druh autentičnosti, jež je tomuto 
typu divadla vlastní. Takovým příkladem přehlídky bylo před-
stavení E=mc2, lásko moje, ukazující mladou lásku dospívajících 
čtrnáctiletých dětí, které ztvárnili herci stejného věku. Mladičcí 
interpreti byli na jevišti více sami za sebe a nemuseli se příliš 
stylizovat do dramatických osob. Pro diváky přestali být nositeli 
oné významové představy – vnímali je jako Evu a Martina, kteří 
se snaží znakovat postavy Daniela a Angie – a tudíž působili při-
rozeně, „autenticky“.

Radost ze hry
Ambicí amatérských umělců není dosáhnout finančního zisku, 
ale především přispět ke kulturnímu životu v daném prostředí a 
tím vykonávat jakousi veřejnou službu. Amatéři nejsou svázáni 
produkčními požadavky, nemusí hrát denně, pro co nejširší okruh 
diváků, ve stanovených termínech tak, aby splnili očekávanou 
návštěvnost. Svět divadla je pro ně jednoduše zálibou a právě 
z toho důvodu se v jejich tvorbě objevuje nadšení až nezištný 
zápal. Posuzovaná kvalita uměleckého sdělení je tak častokrát 
nahrazena jinou funkcí, což je právě onen požitek herců z tvorby 
samotné – tedy „radost ze hry“. Ta je dalším specifikem nepro-
fesionálního divadla a opět se stává často diskutovaným bodem 
jeho hodnocení. V případě Restaurantu U Slona divadla Opona 
Zlín, jenž je písňovým pásmem opěvujícím ikonu pražské kultury 
Karla Hašlera, porota Valašského Křoví ocenila viditelný vztah 
tvůrců k písničkám a z toho plynoucí radost, s níž je prezentovali 
publiku. „Radost ze hry“ tak vyzdvihla jako největší pozitivum 
inscenace, a to i přes to, že ony zpívané pasáže vykazovaly spous-
tu řemeslných chyb – herci například neuměli texty písní nebo 
reprodukovaná hudba přehlušila zpěv.
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Regionální přehlídky, tím spíš, pokud se konají v tak malém měs-
tě, jako je Slavičín, podle mě přejí diváckému zájmu o amatérské 
divadlo. Zároveň mu poskytují i odbornou zpětnou vazbu, čímž ho 
posouvají v jeho možnostech. Pokud nepočítám pozorovatele (vět-
šinou jsou to také amatérští divadelníci), kteří se účastní festivalu, 
tvoří nejpočetnější skupinu publika právě obyvatelé daného města. 
Ti si mnohdy řemeslných nedostatků produkcí nevšimnou nebo jsou 
ochotni je tvůrcům odpustit a vzniká tak skutečný, autentický divác-
ký zájem o amatérské divadlo. Právě ono přehlížení se tak stává pro 
jeho publikum typické. I ten nejnáročnější divák, bez ohledu na svou 
odbornou způsobilost či zkušenost s profesionálním divadlem, musí 
být k amatérským produkcím vnímavý, do jisté míry vstřícný a ctít 
specifika, jež jsou tomuto divadlu vlastní. Koneckonců to, že hercům 
není dobře rozumět nebo je ze zadní řady neslyšíme, k amatérské-
mu divadlu prostě patří. Na tyto zákonitosti je důležité brát zřetel i 
během kritického souzení, jež by však stále mělo být konstruktivní. 
Balancování mezi mírou vstřícnosti a kritiky je tedy pro amatérské 
diváctví v zásadě charakteristické. 

Odvážná dramaturgie a „vlastní divadlo“
Kromě výše zmíněných specifik neprofesionální tvorby bylo mož-
né během letošního ročníku Valašského Křoví vysledovat určité 
tendence směřování amatérského divadla, které je podle mě třeba 
vyzdvihnout. Bezpochyby je to velmi specifický dramaturgický výběr 
textů snažící se o novátorský a poměrně aktuální přístup, přičemž 
v něm lze vypozorovat především tíhnutí k vlastní dramatizaci. 
Tendování k novým, na českých jevištích třeba i dosud neinscenova-
ným textům, je kromě touhy po sebevyjádření tvůrců také důsledek 
specifického postavení amatérského divadla. Do jisté míry bylo vždy 
svobodnější, „méně na očích“ než divadlo profesionální, a tak si 
logicky mohlo dovolit ostřeji, odvážněji se vyjadřovat ke stavu spo-
lečnosti. S tím souvisí i fakt, že se v amatérském prostředí v 70. a 80. 
letech zformoval fenomén neinterpretačního divadla jakožto sou-
část divadelní alternativy. I dnešní amatéři se mnohdy uchylují k vy-
tváření autorského osobitého režijního tvaru, tedy „vlastního diva-
dla“. Amatérské divadlo funguje nezávisle, svébytně a jeho prostředí 
je přímo tvořeno kolektivním entuziasmem, který k autorské tvorbě 
přímo svádí. Účastníci pak mají pocit společné tvůrčí práce, během 
níž fungují jako tým. Zástupcem této tendence neinterpretačního 
divadla byl na Valašském Křoví Tulák Charlie Chaplin brněnského 
divadla Hysterie. Studenti konzervatoře vytvořili velký, ambiciózní 
koncept jevištního vyprávění, jehož osobitost tkvěla v kombinaci 

promítání hlavního herce v roli Chaplina na plátno v interakci 
s hercem živým, v principu divadla na divadle a ve využití speci-
fické poetiky filmové grotesky.

Nejde o to, dělat z amatérů profesionály
Letošní ročník Valašského Křoví mě přesvědčil o tom, že se na 
amatérská představení může se zalíbením dívat jakýkoliv divák, 
byť jejich tvůrci mají daleko k profesionální výrazové dokonalosti 
či perfektnímu ovládání herecké techniky. Za sebe uvádím onen 
scénický tvar, pojednávající o mistru filmové grotesky, ale také 
třeba po dramaturgické stránce velmi dobře zvládnutou Kytici 
souboru poPUD Brno. K amatérskému divadlu pochopitelně nelze 
přistupovat se stejnými měřítky jako k divadlu profesionální-
mu, neznamená to ale, že jeho tvůrci nemají usilovat o precizaci 
svého uměleckého projevu. K ní podněcuje především kritická 
reflexe, jež je neodmyslitelnou součástí amatérských přehlídek. I 
když je však reflexí odbornou, hovoří k amatérům jazykem, který 
je značně ovlivněn kontextem amatérské tvorby, potažmo jejími 
specifiky, čímž se odlišuje od kritiky profesionálního divadla. 
Přehlídka Valašské Křoví tento fakt potvrzuje. Jsou to čtyři dny 
naplněné divadlem, diskusemi o něm, setkáváním divadelníků 
a diváků, amatérů i profesionálů. Nabízí možnost zhlédnout a 
zhodnotit malou část amatérské produkce, která navíc často 
vyvolává intenzivní umělecký zážitek. Nebo má přinejmenším 
takovou ambici.
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Kaja Puto (1990) je krakovská noviná-
řka, pravidelně přispívající do mnoha 
polských periodik, jako například Gazeta 
Wyborcza nebo Krytyka Polityczna. Je 
absolventkou Jagellonské univerzity, ale 
studovala také v Tbilisi či Berlíně a za-
měřuje se mimo jiné na film a filosofii. Ve 
svých článcích se věnuje tématu migrace, 
ale i regionům střední a východní Evropy 
a Kavkazu, zejména Gruzii. Působí ve 
vydavatelství Ha!art.

Ziemowit Szczerek (1978) se po studiu 
politologie a práv vydal na dráhu novi-
náře a spisovatele. Publikuje v deníku 
Gazeta Wyborcza a do magazínů Poli-
tyka a Nowa Europa Wschodnia. Kromě 
několika překladů je také autorem knih 
Przyjdzie Mordor i nas zje (Přijde Mordor 
a sní nás), za kterou byl v roce 2013 oce-
něn cenou Paszport Polityki, či Siódemka, 
která vyšla roku 2015. Zajímá se o dějiny 
střední Evropy, ale také o jejich kulturu 
a současnou politickou situaci.

Strana PiS (Prawo i Sprawiedliwość) 
získala ve volbách na podzim 2015 
nadpoloviční většinu mandátů, nyní 
jsou však její kroky hlasitě kritizová-
ny nemalou částí veřejnosti. Překvapil 
vás takový vývoj nebo se dal v podsta-
tě očekávat? A jak jsou zhruba velké 
tábory zastánců její vlády a jejích 
kritiků?

K: Tábory podporující vládu i opozici 
jsou srovnatelné. Od parlamentních 
voleb v roce 2005 se postoje voličů 
podstatně nezměnily, nicméně 
v současnosti je opozice mnohem 
více rozdělena. Nová liberální strana 
Nowoczesna, která se objevila těsně 
před volbami, „krade“ velkou část 
hlasů straně Platforma Obywatelska 

(PO), které klesá popularita, což mne 
nepřekvapuje. Udělali mnoho sociálně 
citlivých rozhodnutí (např. zvýšení 
věku odchodu do důchodu), zároveň 
však nenabízeli mnoho pro chudší 
část společnosti. Měli také velmi 
zanedbaný stav státních institucí 
a služeb (tj. zdravotní péče) a zaměřili 
se pouze na povrchní modernizaci 
země (tj. renovace silniční infrastruk-
tury). Hlavní problém vidím v tom, 
že si PiS přivlastnil všechny kritické 
postoje vůči PO a nyní se staví do role 
jediného „zachránce“, který je scho-
pen napravit chyby bývalé vlády. To 
vede k situaci, kdy člověk má jen dvě 
možnosti: volit PO a tedy nenechat 
PiS vládnout nebo hlasovat pro PiS 
a nechat ho vládnout. Takže nezbývá 
než volit středo-pravicovou stranu, 
nebo pravici.

Z: Souhlasím s Kajou s obecnými důvody 
neúspěchu PO a dodávám, že jim 
chybí vůdce. Donald Tusk, který se stal 
předsedou Evropské rady, se zdá být 
naprosto bezmocný a bezhlavý, což 
ukazuje, jak mizerná je polská politika: 
zakládá se především na charismatu 
vůdce, než na nějakém programu.

Při pohledu na povolební mapu Pol-
ska je patrné jasné geografické rozdě-
lení mezi západem a východem země. 
Kde jsou jeho kořeny a jak se odráží 
v každodenní politické realitě?

K: Nejčastějším důvodem, uváděným 
v této souvislosti, je dělení Polska 
v XVIII. Století, které je dodnes 
vidět právě v rozdílných politických 
názorech. Západní část byla řízena 
Pruskem, tedy průmysl, infrastruktura 
a města byla více vyvinuta ve srovnání 
s východem, připojeným k Rusku 

Z Polska se vozí špatné potraviny, 
přitom spousta lidí bydlících u hranic 
rádo zajede k sousedům na velké 
nákupy. Polštině rozumíme mnohem 
méně než slovenštině, ale o dost více 
než němčině. Známe Český a Polský 
Těšín. Z kulturního prostředí budeme 
slyšet na jména Agnieszka Holland, 
Mariusz Szczygieł a někteří ještě i na 
Tadeusz Kantor a Jerzy Grotowski. Ale 
co znamená být Polákem dnes? Jak 
vypadá současná politická a společenská 
situace a proč zprávy o této zemi 
nevyznívají tak, že by tamní lidé byli 
spokojeni? Ptám se dvou polských 
novinářů se znalostí historie a politiky 
v evropském kontextu.

Co 
NOWEGO
w Polsce

ro
zh

ov
or

Petra Bruzlová
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být situace po 2. sv. válce, kdy byli 
obyvatelé západní části násilně pře-
sunuti a hranice se přesunula více na 
západ. Tito lidé se necítili tolik ve své 
„vlasti“ a nemají dodnes takovou po-
třebu tradičních hodnot. Obecně platí, 
že „západní“ voliči mají tendenci být 
více liberální, vnímaví a proněmečtí 
(v současném kontextu proevropští). 
Toto vysvětlení pramení z historic-
kého hlediska, ale jeho používání 
v politice (od roku 2005 se výrazy 
„Polsko A“ a „Polsko B“ velmi ujaly 
v politické diskusi) způsobilo obrov-
ské rozdělení společnosti. Na východě 
se cítí diskriminováni a uraženi za 
to, že nejsou dost „evropští“. To také 
vysvětluje, proč bylo celkem snadné 
pro PiS vytvořit opozici vůči „výchově 
v hanbě“ a přesvědčit „B třídy» lidí 
k hrdosti na svoji «polskost». Od 
roku 1989 liberální strany bez váhání 
„kopírují“ západní vzory a otevírají 
trh pro západní investory bez jakých-
koliv omezení. Tím nutí společnost 
k přijetí liberálních hodnot a vylučují 
ty, kteří toho nebyli schopni, a dávají 
jim nálepku „homo sovieticus“. Není 
snadné soudit politiku prováděnou 
liberály v 90. letech – podobně jako 
transformace ve střední Evropě to 
byl bezprecedentní akt – ale kritika 
směrem k „hurá – pozápadnění“ není 
úplně bez důvodu. Jedinou odpovědí 
PiS však je populistický nacionalismus 
v Putinově stylu komunikace s voliči. 
A to je znovu bezhlavé kopírování.

Na základě reakcí v médiích se zdá, 
že je v Polsku ohrožena samotná exi-
stence liberální demokracie. Je tomu 
skutečně tak nebo považujete tuto 
interpretaci za přemrštěnou?

K: Velká část společnosti (~ 30–40 %) 
se za bývalé vlády cítila vyloučena. 
Nyní konečně cítí (nebo alespoň část 
z nich), že je o ně postaráno. Populis-
tická kampaň slibovala udělit každé-
mu druhému dítěti v rodině 500 PLN 
(~ 120 euro) a měsíční uspokojování 
je dobrým příkladem činnosti, kterou 
každý člověk pocítí přímo osobně. 
Pokud liberální kruhy budou i nadále 
degradovat ty, kteří nejsou dostatečně 
„podnikaví a evropští“, radikalizace 
postojů se nezastaví. Pro PiS je velmi 
snadné přesvědčit voliče, že jim nyní 
garantují stálý příjem (viz 500 PLN), 
a že kradoucí liberálové, konečně 
vytlačení z vlády, se pouze dožadují 
předešlých privilegií. To je důvod, 
proč bych byla opatrná mluvit o ohro-
žení liberální demokracie, protože 
lidé se mohou snadno urazit a také to 
rozhodně není způsob, jak si získat 
jejich hlasy. Pokud jde o demokra-
tické instituce – neměla bych strach. 
Domnívám se, že nová populistická 
vláda není dostatečně kompetentní ke 
změně všeho – prostě chybí odborníci. 
Podpora PiS bude pomalu klesat s je-
jich děsivou protievropskou náladou 
a v podstatě vším okolo zahraniční 
politiky. Lidé pravděpodobně brzy 
uvidí, že ekonomika zpomaluje. 

Mnohem větší obavy mám z ra-
dikalizace veřejné debaty. Polsko 
bylo vždy xenofobní a konzervativní 
země, kterou ovlivňovala církev, ale 
hranice „svobody projevu“ (jak to 
stoupenci PiS nazývají) byly mnohem 
blíže k „evropským normám“ než 
nyní. Nacionalismus v podstatě nebyl 
viditelný v politické diskusi 90. let, 
teď je v jejím středu. Polsko si rychle 
vytvořilo obrovskou islamofobii 
prakticky bez jakýchkoliv muslimů 

(z hlediska etnického původu a nábo-
ženství se jedná o velmi homogenní 
zemi, nicméně je dobré si uvědomit, 
že tomu tak nebylo vždy) – hlavní 
nepřítel byl tedy konečně vymyšlen, 
stejně jako v totalitních režimech – to 
je opravdu děsivé.

Z: Liberální demokracie již zmizela. 
Demokracie sama o sobě, kdybychom 
ji omezili na otázku demokratických 
voleb, ta se zachovala a věřím, 
že není ohrožena, alespoň zatím. 
Pokud někdo vyžaduje více než jen 
demokratické volby jednou za 4 roky, 
například také nějakou kontrolu vlády, 
komunikaci mezi občany a státními 
úředníky, občanskou iniciativu – to je 
pryč. Nikdy to neexistovalo v ideální 
formě, ale teď je to pryč úplně. Spous-
ta lidí se cítí vyloučena, mají pocit, 
že to už není jejich země. Tato část, 
myslím, se bude zvětšovat, protože 
to katolické konzervativní vyprávění 
o Polsku (nikdy ne moc přitažlivé), se 
teď tvrdě tlačí lidem do hlav. Polsko 
může být katolickou zemí, ale kněží 
a církev jsou mnohem méně populární 
mezi lidmi než samotný katolicismus. 
Existuje tady spousta populárních 
antiklerikalismů a takovéto nálady 
již explodovaly několikrát v polské 
historii.

Zaspali Poláci za vlády Platformy 
Obywatelske? Vysvětlujete si obnove-
ný zájem veřejnosti o politické dění 
pouze radikálními kroky PiS či by 
přišel tak jako tak?

K: Neřekla bych, že Poláci zaspali. 
Obrovský konflikt mezi PO a PiS trvá 
již od roku 2005, kdy se jim nepodařilo 
vytvořit koalici. V té době to byly dvě 

středo-pravicové strany a bylo obtížné 
mezi nimi rozlišovat. Následně v de-
batě o „lustracích“ (kdo spolupracoval 
s komunistickou tajnou službou a kdo 
ne) začal být PiS o něco více radikální. 
Dokáži pochopit oba úhly pohledu 
a v tom okamžiku se to celé ještě dalo 
nazývat debatou. Nyní konflikt vypadá 
jako „blázniví levičáci placení Soro-
sem / Merkelovou / Putinem / IS zabili 
našeho prezidenta a muslimové chtějí 
znásilňovat naše ženy“ versus „bláz-
niví nacisté chtějí zničit naše hospo-
dářství a zabít všechny homosexuály“. 
Za posledních 10 let eskalují tyto ten-
dence, ale je to stále stejný konflikt. 
Jako sociální demokratka jsem určitě 
blíže k „šílenému“ levicovému postoji, 
ale jako občanka musím přijmout, že 
30–40 % společnosti má zcela odlišný 
názor na téměř každý detail světa, ve 
kterém žijeme. A vím, že nic nezmění, 
pokud jejich svět budeme nazývat 
absurdní. Upřímně nevidím žádné 
řešení v rámci toho, co nazýváme 
Polsko, a jako evropské federalistce by 
mi nevadilo dělení země, ale vím, že je 
to velmi radikální názor a nemůže být 
realizován z mnoha důvodů.

Z: Řekl bych, že trochu ano. V Polsku to 
funguje takto: část společnosti věří 
stranám tolik (a možná nejen jim, 
ale obecně jejich směřování), že se 
neobtěžují je kontrolovat. Proevropští 
voliči si byli jisti, že PO vede zemi 
správným směrem, takže se nesta-
rali o případy korupce nebo některé 
problémy kolem ústavy. Nacionalisté 
smýšlejí nyní stejně o PiS. 
PiS nemusel vyhrát. Byla to jen 
série událostí, většinou náhodných, 
například Tuskova rezignace nebo 
uprchlická krize.
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Oscara. Reakce mnohých polských 
komentátorů přitom k němu byly 
značně kritické v tom smyslu, že 
neukazuje Poláky v dostatečně pozi-
tivním světle. Jak byste tuto kritiku 
interpretovali?

K: „Ida“ byla kritizována členy nové vlá-
dy a některými pravicovými komen-
tátory, kteří jsou v podstatě vyloučeni 
z hlavního proudu kulturního života 
(jenž je stále převážně levicově-libe-
rální, a to i v případě, že nová státní 
TV předstírá, že má co nabídnout). 
Filmy – stejně jako všechna vyprávění 
– jsou nástrojem ideologie, takže mě 
kritika nepřekvapuje. Není to nic jiné-
ho než pokračování výše zmíněné kri-
tiky vůči „výchově v hanbě“ – v očích 
PiS by Poláci měli být hrdí na jejich 
polskost a „znečišťovat naše vlastní 
hnízdo“ je nepřijatelné. Osobně si 
myslím, že sebekritika je klíčovým 
nástrojem pro udržení zdraví rodiny, 
skupiny přátel, národa, země nebo 
jakékoliv jiné komunity a v Polsku 
nutně potřebujeme reinterpretaci 
mučednického pohledu na historii, 
kde všichni jsou špatní, jen Polsko je 
dobré. Tento druh vyprávění byl vždy 
přítomen v polském vzdělávacím sys-
tému (před 89. a i za liberální vlády) 
a nikdo se o to nestaral – není divu, že 
nyní je snadné nazývat film kritický 
vůči Polsku „antipolským“.

Z: Někteří lidé v Polsku jsou posedlí svojí 
image a nechápou, že čelit problé-
mům, nějak s nimi naložit a přijmout 
je, je mnohem lepší řešení, než zavřít 
se uvnitř komplexu a křičet na lidi, 
kteří se odvažují mluvit o svém provi-
nění. Je to dětinské.

Souvisí tyto hlasy se změnou zákona 
o veřejnoprávních médiích? Co přesně 
se na základě jeho novely změnilo?

K: Jak jsem již zmínila, není to poprvé, 
co se veřejnoprávní média po volbách 
změnila. Tentokrát je změna mnohem 
hlubší – i účetní jsou propuštěni 
a ti noví jsou najímáni především 
podle politických názorů. PO alespoň 
nevyhodila nikoho, komu nevypršela 
smlouva. Větší problém je, že neexis-
tuje žádná větší pluralita ve státních 
médiích – tj. z pěti odborníků, vyjad-
řujících se k některým otázkám, čtyři 
nebo dokonce všech pět podporuje 
vládu (a někdy jsou ještě radikálnější). 
Dalším problémem je kvalita státních 
médií – noví novináři právě dokon-
čili soukromou mediální školu Otce 
Rydzyka (jeden z nejradikálnějších 
polských kněží) nebo se přesunuli 
z malých pravicových televizí a rádií. 
To se pak dotýká nejen kvality, ale 
také obsahu – mnoho populistických, 
směšných a falešných zpráv je vysí-
láno jen proto, aby se zavděčili vládě 
(před několika dny byla v televizi 
zpráva o Angele Merkelové, která 
nutí německou státní televizi urážet 
Polsko).

Pociťujete jako novináři nedávné 
změny i na vlastní kůži?

K: Ne, jelikož nepracuji pro televizi ani 
rádio. Nicméně z důvodu volby „buď 
– anebo“ se cítím nějak nucena bránit 
PO, i když jsem byla daleko od toho, 
podporovat jejich vládu. Je to druh 
slepé uličky – kritizování liberální vlá-
dy vytváří další rozpory uvnitř opozi-
ce, která může skončit tak, že nebude 

nakonec z čeho vybírat, stejně jako 
se to stalo v Rusku nebo v Maďarsku. 
Člověk se přiklání ke dvěma druhům 
civilizace – evropské či nacionalistic-
ké, stručně řečeno. Rozumím tomu, 
ale na druhou stranu – jako sociální 
demokratka nejsem nadšená z výběru 
mezi pravým středem a pravicí.

Z: Také ne. Spolupracuji se soukromými 
sdělovacími prostředky. Ale pokud 
bych pracoval pro veřejnoprávní 
média, vyhodili by mne okamžitě. 
Nebo bych musel prezentovat vládu 
„vyváženým způsobem“, což znamená 
pozitivně.

V tomto roce je Wroclaw společně 
se San Sebastiánem Evropské hlavní 
město kultury. Přitom zde se v listo-
padu 2015 odehrál protest proti pre-
miéře hry E. Jelinek Śmierć i dziewc-
zyna a letos se zde pořádá Olympiáda 
divadla s názvem: „ The World Is 
Place for Truth?“ Proběhne ještě 
představení scény Teatr Wspolczesny 
Wroclaw Garnitur Prezydenta (M. 
Prześluga) o současné polské realitě… 
Akce minulého a letošního roku jdou 
smyslem proti sobě. Byl tedy protest 
proti hře Jelinek jen podivné vyboče-
ní z jinak progresivního a kulturního 
ducha Wroclawi?

K: Polské umění (včetně divadla) bylo 
skutečně progresivní za posledních 
25 let a nemyslím si, že dojde k nějaké 
změně – pravičáci prostě nemají 
téměř žádné téma. Jak dlouho můžete 
obdivovat kýčovité znázornění prosté 
havárie ve Smolensku s ruskými 
ďábly, kteří se vysmívají smrti? Nové 
zakázky přijaté lidmi odpovědnými 
za kulturní granty v ministerstvu 
kultury a národního dědictví to jasně 

ukazují. Samozřejmě, že více peněz 
bylo vydáno na nacionalistické věci 
(včetně četných nadací, firem a škole 
Otce Ryzdyka), ale množství tohoto 
typu nabídek byl omezený. Co se 
týče Wroclawi, je to spíše otevřeně 
smýšlející a liberální město (s místní 
liberální samosprávou), které chtělo 
podpořit tímto způsobem program 
nazvaný „Město setkání“ v rámci 
toho, že je letos Evropské hl. město 
kultury. Problém nastal v tom, že 
radikální pravicové hnutí s názvem 
ONR má zde poměrně silný vliv 
a snadno rozdmýchává konflikty, 
aby získali pozornost médií. Zvlášť 
poté, co spálili židovskou panenku na 
protiislámské demonstraci.

Z: No, to byli „Jesus Freaks“ podporovaní 
kryptofašisty, kteří neustále vytvářejí 
show, kde se mohou ukázat.

(otázka pro Kaju) A nyní přímá otáz-
ka – raději vláda v ČR nebo v Polsku?

K: Jen Evropská vláda. :-)

(otázka pro Ziemka) Dotýkáte se 
současné situace v Polsku také ve 
svých knihách či se věnujete jiným 
tématům? Už se Vám podařilo vydat 
některou knihu v ČR?

Z: Zatím ještě ne, ale myslím, že brzy 
bude jedna zveřejněna. No, píši 
o identitě, politice, historii, kultuře 
a jejích mýtech po celé střední Evro-
pě, i „Czechii“ (dobře, chtěli jste to, 
máte to mít...).
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Inscenaci Odtržení jsem si vybrala k analýze 
ještě před tím, než vyhrála Taneční inscenaci 
roku. Nevyznám se v pohybovém ani tanečním 
divadle, hledala jsem českou inscenaci 
pracující s novými médii. Kromě toho mě ale 
na Odtržených zaujala obrazivost, preciznost 
a pro mě neuchopitelná choreografie.

Tentokrát se Farma v jeskyni zabývá fenoménem hikikomori. 
Hikikomori jsou lidé, „kteří žijí uprostřed města v izolaci svého 
pokoje“. V programové anotaci se dočteme, že se jedná zpravidla 
o hypersenzitivní jedince, kteří se nedokážou vrátit do zaměst-
nání nebo do školy, přestože chtějí. Nejsou schopni žít ve spo-
lečnosti a „obstát“ v systému. Tento jev se objevuje v posledních 
dvaceti letech v japonské společnosti, kde je na zaměstnance vy-
víjen obrovský tlak. Přelidněnost a s tím spojená vysoká konku-
rence, snaha Japonců být přesný, pečlivý a pracovitý, všechny tyto 
faktory vytvářejí podmínky, v nichž nejsou hikikomori schopni 
pracovat. Po Informátorech Farma navazuje na linku zkoumání 
souboje zmateného člověka, jenž je v odlidštěném a komplikova-
ném prostředí neschopný se orientovat. Odmítá  zaujmout svou 
předurčenou pozici ve strukturách nadnárodních společností, ve 
škole, v rodině, a naplňovat konvenci řádného života. 

Barbora Haplová

Jak zůstat 
bez přátel 
a úplně sám

FARMA V JESKYNI
Odtržení
 
Výzkum: Viliam Dočolomanský, Šimon Peták, Jun-Wan Kim, 
Jun Muramatsu, Minh Hieu Nguyen, Eva Hamouzová
Koncept: Lucia Škandíková, Viliam Dočolomanský
Režie, choreografie: Viliam Dočolomanský
Asistent režie: Šimon Peták
Choreografická a pohybová asistence: Agnija Šeiko, 
Monika Částková
Účinkují: Minh Hieu Nguyen, Hana Varadzinová, Petr Uvira,
Eliška Vavříková, Anna Gromanová, Monika Částková 
Hudba: Viliam Dočolomanský,  Jan Burian, Petr Uvira
Scéna a kostýmy: Lucia Škandíková
Video: Erik Bartoš
Světelný design: Pavel Kotlík
Zvukový design: Eva Hamouzová
Dramaturgie a dramaturgická spolupráce: Karel František 
Tománek, Sodja Lotker
 
První uvedení: 16. a 17. 12. 2015, verze DEPO
Premiéra: 23.1.2016, Centrum současného umění DOX
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ho umění DOXu. Divák musí před začátkem představení projít halou 
a po několika schodištích se dostat do prostoru, který stále mnohem 
více než divadelní sál připomíná galerii. Zde jako by byl návštěvní-
kem muzea nebo svědkem prezentace zvláštního lidského „druhu“ 
hikikomori, jenž je nám předváděn jako exponát. Nejprve v průhled-
ných boxech, kde vidíme asijské polonahé dívky, jak se jen tak válí, 
zároveň na točně, kde leží další s vytřeštěnýma očima. Okolo nich 
musíme projít do sálu. Vše se od té chvíle odehrává na prázdné hlu-
boké scéně s bílým pozadím. Kromě galerijního puncu se základní 
scénografie trochu podobá i krabicové scéně. Důvěrně známému, 
jasně danému prostoru. Je čistý a neosobní a zároveň uměle vesta-
věný do patra galerie; v tomto ohledu se tedy podobá open-space 
kancelářím a obecně odkazuje k anonymitě pracovišť velkých korpo-
rací. Jeho prázdnota se může vázat k osamělosti jedince či absenci 
záchytných bodů, jichž by se lidé mohli při hledání svého životního 
směřování zachytit. 

Inscenace je spjata s jednou z instalací výstavy Skvělý nový svět 
právě v DOXu. Tu tvoří průhledné boxy s performery reprezentují-
cími hikikomori a promítání rozhovorů s reálnými hikikomori nato-
čené při výzkumu. Inscenace je uváděna i po skončení této výstavy, 
ovšem průhledné boxy zůstaly zachovány a diváci se s nimi setkají 
i před začátkem představení v improvizovaném foyer. Vynecháno je 
tedy jen promítání dokumentu, což na jednu stranu znamená ochu-
zení o autentický záznam, na stranu druhou ale prospívá stylové 
čistotě samotného představení. 

Režisér Viliam Dočolomanský tématiku hikikomori uchopuje pro-
střednictvím jednoho konkrétního příběhu. V první fázi inscenace 
nastoluje obraz korporace, v níž každý musí být efektivní, ochotný, 
loajální, prostě perfektní. Všechny herečky vykonávají ty samé po-
hyby, nikdo nesmí vypadnout z tempa anebo pustit svoji židličku, 
své místo ve společnosti. Pracovnice se zaplétají do skákací gumy 
a snaží se to provést co nejkomplikovanějším způsobem, aby do-
kázali, že ony to přeci zvládnou. Obraz efektivity na 150 % se stává 
groteskním při občasné otázce „Okay?“, na niž jedna z postav odpo-
vídá „Okay.“ Hlavní hrdina (představovaný performerkou Minh Hieu 
Nguyen) ale není schopen obstát, není pro něj proto místo. Snaží 
se dostat zpátky, oloupit někoho jiného o jeho židličku, předvést co 
nejlepší výkon s gumou, ale nedokáže to. Uniformita a masovost se 
vizuálně promítá do sterilního ztvárnění scény a jednotných kos-
týmů, ať už jsou to košile a pouzdrové sukně nebo šedivé mikiny 
s kapucí (autorkou scénografie a spoluautorkou celého konceptu díla 
je Lucie Škandíková). Především se ale tematizují v pohybu hereček. 

Hana Varadzinová, Eliška Vavříková, Anna Gromanová a Monika 
Částková tvoří společně s Minh Hieu Nguyen čistě ženský tým. 
(Jediným mužem je přísedící hudebník Petr Uvira.) Společným 
gestem skupiny je kmitání rukama, provázené občasnými tiky. 
Gesto lze interpretovat jako frekvenci, na kterou jsou všichni 
naladěni. Vytváří z jednotlivých postav celistvou skupinu. Pohyb 
se podobá křeči a zároveň je mechanický do té míry, aby se mohl 
odehrávat automaticky. Každá z hereček má svůj vlastní osobitý 
fyzický výraz, který se často dá pozorovat i v rozdílných inscena-
cích Farmy v jeskyni. Každá jinak obohacuje danou choreografii, 
jež stojí především na precizní synchronicitě, o detaily nebo nu-
ance v interpretaci pohybu.

Další motivickou linkou inscenace je osamělost jednotlivců 
a časté psychózy, které jejich „odtržení“ provázejí. Například po-
cit pronásledování je nám zprostředkován skrze automatické au-
tíčko s kamerou jezdící po jevišti sem a tam, jehož obraz sleduje-
me na zadní stěně. Zároveň je součástí projekcí motiv identických 
vlků, kteří běží zrcadlově k sobě a zase od sebe, aniž by se dotkli, 
anebo jen tak osaměle obcházejí okolo vodní hladiny. Symboliku 
vlka samotáře lze snadno rozklíčovat, a přesto je její konkrétní 
vizuální zpracování plné tajemství. V průběhu představení se se-
tkáváme se situací, v níž hrdinu pronásleduje jeho matka a tlačí 
na něj (slovně i fyzicky), aby šel do práce, viděl své přátele, bavil 
se s rodinou. Opakování těchto vět i doslovný nátlak je rovněž 
obrazem vnitřního pocitu jedince v takové situaci. Videoprojekce 
a kamery jsou tedy z velké části použity jako prostředek, skrze 
nějž se vyjevuje svět imaginace, snový a asociativní. 

Mimo základní uspořádání se prostor ještě rozšiřuje. Nejprve 
využitím projekcí na zadní stěnu „pokoje“ a především později, 
zdvižením zadní stěny. Za ní se nachází mělký bazén a větší stě-
na, na niž se také promítá. V bazénu sedí nehybně a téměř bez 
známek života několik dívek s dlouhými vlasy a v neutrálním 
bílém prádle. Mezi ty se snaží náš hrdina dostat. Bazén může 
být skladištěm, kam se ukládají lidské duše neschopné fungovat 
v normální společnosti. Nebo také obrazem lidského nitra, do 
kterého se hikikomori ukrývají před světem. Ať tak či onak, tento 
prostor je symbolickým světem „za“. Temným, klidným, mrtvým 
světem, v němž existují bezprizorné bytosti. Temná voda a její 
odlesky promítané na zadní stěnu utvářejí atmosféru tohoto 
záhrobí. Kromě bazénu se však podobné motivy týkající se vody 
a vodního života objevují vícekrát. V úvodní scéně z korporace 
mají některé performerky na rukou obří návleky ve tvaru klepet, 
snad němý odkaz k velkému vůdci skupiny. Jako by byl velký šéf 
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tajemným mořským stvořením. Dalším příkladem je situace, v níž 
se herečky chytají mezi nohy svých stoliček jako do pasti. Jejich 
pohyb připomíná vylovenou masu ryb uvězněných v síti. Jindy se 
zase o stoličky opírají bokem a pohybují se lehce a klouzavě po 
jevišti jako vodoměrky. A když po scéně jezdí automatické autíčko 
s kamerou, zachytí z bezprostřední blízkosti moment, kdy herečky 
najednou začnou plivat opravdové ryby, což sledujeme naživo i na 
projekci. Odhalením onoho mělkého bazénu coby světa, vytvářejí-
cího protipól k tomu, co jsme doposud viděli, vodní linie inscenace 
vrcholí. 

Vodní tématika může být znakem korporátní identity. Stejně jako 
rybiny se jí lze jen těžko zbavit, prosakuje všechno. Není z ní úni-
ku, není východiska z koloběhu práce v anonymních nadnárodních 
společnostech. Jako by nás chytaly do sítí, začaly ovládat naše tělo 
a nenechaly nás na pokoji ani ve světě vlastního podvědomí, v němž 
už klidná voda zůstává coby němá připomínka. Vodní metafora se 
dá ale chápat i o něco abstraktněji. Pokud přijmeme obraz tmavého 
mělkého bazénu, jako obraz podvědomí či záhrobí, vodu můžeme 
vnímat (v její prapůvodní symbolice) jako záhadnou životodárnou 
a zároveň život beroucí tekutinu. Ve vodním světě se setkává začá-
tek a konec, je prostorem vymykajícím se lidskému racionálnímu 
přemýšlení. Balená voda, kterou jsou zaměstnanci na jevišti zásobo-
váni, může být přídělem nebo životním údělem. Ten je jednotlivcům 
přesně vymezen. Voda, nenápadný živel, nás ovládá, je společným 
styčným bodem ve světě plném chaosu a odcizení.

Choreografie Odtržení rozhodně není prvoplánově líbivá. Pohyby 
připomínají ošívání se a často působí záměrně krkolomně. Proti 
tomu jde přesnost a sjednocení pohybu. Touto disharmonií je vy-
tvářen charakteristický pocit stádnosti a zároveň její nepřirozenosti 
a nepohodlnosti, strachu z odlišení se. Farmě v jeskyni se zde daří 
odkrýt spletitou síť témat dotýkajících se hikikomori a to s mini-
mem textu, jak je jí vlastní. Od neschopnosti jedinců začlenit se do 
společnosti přes hledání důvodu, proč tomu tak je, až k vhledům 
do duše těchto lidí a jejich pocitů. Obecná témata, jakými jsou na-
příklad masová společnost či pocit odcizenosti, zpracovávají origi-
nálním způsobem, jehož těžiště spočívá především v nápadité práci 
s pohybem a preciznosti performerů.
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aVe sborníku nalezneme eseje, rozhovory i podrobné analýzy, 

reflektující různé divadelní žánry (činohra, tanec, komunitní 
divadelní projekt, apod.). Rovněž výběr jednotlivých autorů je 
velmi pestrý a zahrnuje jak umělce, tak teoretiky i historiky 
divadla (mj. Ana Paisová, Koen Augustijnen, Guy Cools). 
Příspěvky všech nicméně směřují ke stejné otázce: jaký je smysl 
dramaturgie v současném divadle? Ani v České republice, ani na 
Slovensku nejsou diskuze o současném postavení dramaturgie 
žádnou novinkou. V roce 2013 proběhla na DAMU v rámci 
festivalu Zlomvaz konference Dramaturgie pro jednadvacáté 
století, na Slovensku se ve stejném roce konalo sympózium Nová 
dramaturgia, nový dramaturg (jako součást festivalu Nová dráma), 
v rámci něhož byl vydán stejnojmenný sborník. 

Pestrost předkládaných textů předznamenává už umělecké 
zázemí samotné autorské dvojice. Katalin Trencsényiová, 
původem maďarská dramaturgyně působící v Londýně, je 
umělkyní s bohatými zkušenostmi z mnoha souborů a scén 
(londýnské Národní divadlo, Deafinitely Theatre, Corali Dance 
Company aj.). Trencsényiová je také autorkou dvou dalších 
titulů, zabývajících se dramaturgií: v roce 2014 vyšla Routledge 
Companion to Dramaturgy a v roce 2015 kniha Dramaturgy in the 
Making. Bernadette Cochraneová se kromě své dramaturgické 
práce ve Velké Británii i Austrálii věnuje vědeckému bádání 
v oblasti teorie divadla, a to zejména na své domovské University 
of Queensland. Geografické rozpětí knihy od Británie po Austrálii 
doplňují další autoři z Evropy, Kanady či Izraele. 

Co je to tedy ona „nová dramaturgie“? Jak se uvádí 
v předmluvě, pojem zavedla v roce 1993 Marianne Van 
Kerkhovenová, která jím reagovala na aktuální divadelní 
tendence. Zjistila totiž, že současné podoby divadla v mnoha 
zemích už neodpovídají tradičnímu paradigmatu (spočívajícímu 
v dramaturgickém výkladu dramatického textu), ale naopak 
odrážejí nové „paradigma (post)moderní divadelní tvorby“1. 
Důvodem pro nastolení nového pojmu bylo pro Van 
Kerkhovenovou vědomí, že není k dispozici terminologie, která 
by dokázala soudobou divadelní realitu adekvátně popsat. 
V základním smyslu je pojem nová dramaturgie chápán jako 
pracovní metoda orientovaná na proces a na hledání možností 
pro porozumění. Podle Van Kerkhovenové se v rámci nové 
dramaturgie „smysl, záměr, struktura a podstata inscenace 
formují až během pracovního procesu. V tomto případě už 
dramaturgie není prostředkem, jak v dramatu odhalit struktury 
smyslu světa, ale pokusem o dočasné uspořádání, jež autor 

Sborník New Dramaturgy: International 
Perspectives on Theory and Practice 
přináší nový pohled nejen na 
problematiku dramaturgie, ale 
dotýká se také současného uvažování 
o divadle v jeho různých podobách. 
Editorské dvojici Katalin Trencsényiové 
a Bernadette Cochraneové se podařilo 
vytvořit mnohovrstevný obraz 
moderní dramaturgie, kterou zobrazují 
prostřednictvím žánrově rozmanitých 
textů. 

Stará 
  nová
  dramaturgie

Helena Jonášová

1
Trencsényi, K. – 

Cochrane, B.: New 
Dramaturgy: Inter-
national Perspecti-
ves on Theory and 

Practice, s. xiii.
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auplatňuje na prvky reality, která se mu jeví jako chaotická.“2

Publikaci tvoří pět částí, zaměřených specificky na teorii (Towards 
a New Theory), dramatický text (Text), devised theatre (Devising), 
tanec (Dance) a publikum (Spectatorship). V rámci každé části jsou 
představeny tři individuální příspěvky, které tematicky propojuje 
jejich vztah k dramaturgii se zaměřením na danou oblast. Samotné 
editorky jsou podepsány pouze pod úvodním textem, nabízejícím 
definici tématu i popis jeho vývoje, a pod doslovem. Je škoda, 
že autorky nevyužily možnost definovat základní společné rysy 
příspěvků a nepokusily se o konkrétní jednoznačný závěr. Sborník 
tak k samotnému pojmu nové dramaturgie nepřináší mnoho nového, 
spíše čtenářům díky pestrosti příspěvků umožňuje pochopit onu pro 
mnohé stále tajemnou „starou dramaturgii“.

Ve vztahu k dramaturgické práci jsou nejcennější příspěvky 
kombinující teoretické poznatky s uměleckou praxí. Nalezneme je 
zejména v kapitolách věnovaných tanci a publiku. Čistě teoreticky 
zaměřené texty, např. studie francouzského dramaturga a teoretika 
Josepha Danana „Dramaturgie v postdramatické době“ nebo příspěvek 
britského skladatele Alana Lawrence „Respekt a perspektiva. Umění, 
struktura a vlastnictví“, které jsou zařazeny hned v úvodním oddílu, 
umožňují čtenáři získat základní informace o teorii současné 
dramaturgie. Dananův text má díky své popisnosti a přesné 
argumentaci nejblíže ke komplexnímu uvedení do problematiky 
nové dramaturgie. „Velké množství divadelní tvorby v dnešní době 
není založeno na již existujícím dramatickém díle,“ tvrdí Danan 
a dodává, že samotný text, dřívější základ divadelní tvorby, je nyní 
vnímán vedle videa, tance, živé hudby nebo cirkusu jen jako jedna ze 
součástí inscenace3. Jako příklad uvádí mj. Ostermeierovu inscenaci 
Hedda Gablerová – ta je vystavěna na klasickém Ibsenově textu, ale 
jednotlivé scény jsou vystavěny za použití moderních technologií, 
s důrazem na vizuální složku. 

Metodologicky vhodně navazuje kapitola Text, která je ale 
bohužel nejvíce rozvolněná a nijak samotnou práci s textem 
nezdůrazňuje. Texty Yolandy Ferratové, Dušky Radosavljevičové 
a Gada Kaynara jsou velmi podnětné, nicméně se tématu vlastní 
dramaturgické práce s textem dotýkají jen okrajově. Ferratová 
vede rozhovor s Brianem Quirtem, uměleckým šéfem souboru 
Nightswimming, v němž Quirt přibližuje prolínání i jisté napětí mezi 
původně stanovenou dramatickou osou a specifickou prací souboru 
s fragmentarizací, průběžným zkoumáním a prolínáním všech 
složek. Quirt tak fakticky hovoří o devised theatre, důraz ale klade 
na textový základ jako zdroj. Stejný postup přiznává v rozhovoru 
s Gadem Kaynarem i Ruth Kannerová, v jejíž experimentální tvorbě 
je, na rozdíl od Quirtovy práce, možné nalézt ústřední tematickou 

linii, kterou je vztah umělkyně ke kulturní tradici rodného Izraele 
(např. její práce Signals, v níž osobitě interpretovala tradiční 
i moderní hebrejské náboženské texty). 

Charakterizuje-li Marianne Van Kerkhovenová novou 
dramaturgii jako metodu orientovanou na proces tvorby, měla 
by tato metoda své největší uplatnění již z principu nalézt 
v kapitolách věnovaných devised theatre. Právě to totiž nejvíce 
potřebuje konkrétního spojovatele, který společnému hledání 
všech inscenačních složek pomůže udržet linii a směr. Britský 
pedagog Jackie Smart v té souvislosti uvádí pojem „open 
playfulness“ (otevřená hravost), jejž kromě umělecké činnosti 
vztahuje i na neurologické a psychologické složky inscenační 
práce. Jeho popisy vlivu emotivních stavů inscenátorů na 
výsledné dílo jsou zpracovány přesvědčivě, ale kvůli značnému 
důrazu na fyziologické aspekty tvorby příliš nerezonují 
s ústředním tématem knihy. Naproti tomu Ana Paisová, 
která vedla rozhovor s Johnem Collinsem, uměleckým šéfem 
amerického souboru Elevator Repair Service, zdařile zachycuje 
úlohu dramaturgie při tvorbě současných představení s využitím 
prvků video-artu, projekcí apod. Collins se ve své autorské 
tvorbě zaměřuje na experimenty s moderními technologiemi 
a nesourodými texty. Poukazuje na pozitiva „chaosu“ při 
tvůrčí činnosti ve sdíleném procesu. Tvůrčí chaos podle něj 
prohlubuje ústřední téma (např. inscenace Shuffle z roku 2010). 
Pozoruhodnou studií do sborníku přispěl Alex Mermikides, který 
ve svém příspěvku propojuje zdánlivě neslučitelné: dramaturgii 
a biomedicínskou vědu. Jeho čistě vědecká metoda, v rámci které 
mj. propojuje fyziologii a anatomii herce a výstavbu inscenace, 
jej vede k poznatku, že i současné divadlo, jakkoli usiluje o své 
obrození, je stále dědicem takzvané dramatické tradice.

Kapitoly věnované tanci otevírá případová studie Rachael 
Swainové, popisující její dramaturgickou práci na mezikulturním 
tanečním projektu Marrugeku, věnovaném domorodé kultuře 
Západní Austrálie. Projekt se od roku 2003 intenzivně věnuje 
umělecké práci s komunitami kmene Yawuru. Swainová 
upozorňuje na dvě základní dramaturgické linie, které bylo 
v tomto díle nutno sledovat. První z nich představuje „slow 
dramaturgy“ (pomalá dramaturgie), pracující s konceptem 
domorodé kultury jako neměnného systému, a druhá 
„dramaturgy of loss“ (dramaturgie ztráty), která na tuto kulturu 
pohlížela jako na tradiční kulturní element ohrožený zánikem 
a obsahovým vyprázdněním, fungujícím už jen na bázi líbivé 
povrchnosti. 

2
Trencsényi, K. – 
Cochrane, B.: New 
Dramaturgy: Inter-
national Perspecti-
ves on Theory and 
Practice, s. xiii.

3
Trencsényi, K. – 
Cochrane, B.: New 
Dramaturgy: Inter-
national Perspecti-
ves on Theory and 
Practice, s. 3.

6968



an
al

ýz
aPro důkladné pochopení pojmu nová dramaturgie ve smyslu 

její praktické aplikace je velmi cenný příspěvek „Going ‘Au-dela’: 
A Journey Into the Unknown“, v němž dramaturg Lou Cope a vlámský 
choreograf Koen Augustijnen na příkladu společné práce na baletu 
Au-dela popisují umělecké propojení choreografa a dramaturga 
v rámci jednoho konkrétního projektu. Tato „cesta do neznáma“ 
je cesta do prostoru samotné inscenace, fungující nezávisle 
a variabilně. Oba umělci ale zdůrazňují potřebu dramaturgie pro 
všechny fáze procesu vzniku tanečního díla, jež je v případě jejich 
tvorby a priori výstupem na pomezí improvizace, technických 
možností a autorské vize. Posledním příspěvek v oddíle věnovaném 
tanci je text vlámského dramaturga Guye Coolse, který těží ze svých 
bohatých praktických zkušeností ze spolupráce mj. s choreografy 
Akramem Khanem nebo Sidi Larbi Cherkaouim a vyzdvihuje 
důležitost subjektivní paměti osoby dramaturga pro celkovou 
výstavbu tanečního díla. Klíčová je zejména u děl vytvářených ad 
hoc, bez předchozí ucelené předlohy. Cools tak vlastně podtrhuje 
ústřední definici Van Kerkhovenové, pro niž je nová dramaturgie 
zejména cestou, nikoli cílem.

Jakkoli vynikající inscenace by byla jen povrchním obrazem, 
pokud by divák neměl naději její sdělení pochopit. Domnívám 
se, že v rámci konceptu nové dramaturgie je úloha dramaturga 
v tomto ohledu nejzásadnější. To přímo potvrzuje také zkušenost 
britské teoretičky Cathy Turnerové, která vztah mezi dramaturgem 
a divákem obohacuje o metaforu „porous dramaturgy“ (propustná 
dramaturgie), což je podle ní právě onen element, na kterém stojí 
vazba mezi hledištěm a jevištěm. Pro Turnerovou ale neznamená 
propustnost interaktivitu, ale spíše pozvání ke sdílené kreativitě 
(co-creativity). Opačný postoj reprezentuje studie režiséra Pedra 
Ilgenfritze, jenž nejprve popisuje svůj postoj k publiku z pohledu 
aktivního umělce. Na příkladu vlastní inscenace Alfonsina dále 
ukazuje, jak bylo výsledné dílo postupně přetvářeno v souladu 
s reakcemi publika. To tak ve skutečnosti plnilo úkol, dříve náležející 
právě dramaturgovi, a tím je hledání vhodné cesty, jak komunikovat 
s diváky. V případě Alfonsiny mohlo publikum zpětně komunikovat 
s inscenátory a spolu s nimi se podílet na výsledném díle.

V teatrologické literatuře se díla věnovaná dramaturgii neobjevují 
příliš často, o to větší jsou očekávání spojená s každou nově vydanou 
publikací. Sborník New Dramaturgy: International Perspectives on 
Theory and Practice přibližuje současnou dramaturgickou tvorbu 
prostřednictvím bezesporu fundovaných a podnětných příspěvků, 
které ale více než o dramaturgii samotné vypovídají o žánrové 
pestrosti současné divadelní produkce. S rostoucím počtem 

souborů, jejichž členové pracují mimo stálé angažmá i bez stálé 
scény, ve stále se měnícím kolektivu, vytvářeném specificky 
pro daný projekt, se nutně objevuje otázka, jaké je v současné 
době postavení jednotlivých inscenátorů, a tedy i dramaturgů, 
při realizacích jevištních děl. V doslovu editorky přímo uvádějí, 
že jejich záměrem bylo zhodnotit koncept nové dramaturgie 
s odstupem jedné generace. Kniha ale žádné konkrétní shrnutí 
ani závěr nenabízí, což je její jedinou zásadní slabinou: autorky 
sice v doslovu přiznávají, že novou dramaturgii nelze pro její 
široký záběr jednoznačně popsat, přece jen by ale bylo přínosné 
pokusit se z předložených textů zachytit alespoň její případný 
posun ve vztahu k jejím počátkům v devadesátých letech. 
Zhodnocení tak autorky ponechávají na samotných čtenářích,  
byť jim k tomu poskytují hodnotná vodítka.

TRENCSÉNYI, Katalin – COCHRANE, Bernadette. 
New Dramaturgy: International Perspectives on Theory and Practice. 
London: Bloomsbury, 2014. Methuen drama (Series). 
ISBN 1408177080.
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NENECHTE
SI UJÍT !  
( NECHALI JSTE SI UJÍT )

Ztratit se na Warszawa Centralna .

Koupit si druhý upomínkový vak s logem Małe WST.

Zvládnout čtyřhodinové představení 

Plac bohaterów a pořád si myslet, 

že mluví o současném Polsku místo 

Rakouska v 80. letech.

Neusnout při čtyřhodinových Dziadách a zkoušet   vychutnat neseškrtaný Mickiewiczův text v polštině.

Užít si představení Car samozvanec 
s reálným ohněm na jevišti a bez titulků.

Poprvé vidět Platonova v  režii Čechovova krajana 

Konstantina Bogolomova a v půlce odejít.

Koupit si upomínkový vak s logem Warszawske spotkania teatralne.

Zatleskat ve stoje Krystianu Lupovi (režie Plac bohaterów). 

Naszi klasu poslouchat v  norštině, polské titulky 

překládat do češtiny a všímat si rekcí okolí na kon-

troverzní událost ve městě Jedwabném 1941.

Doběhnout do EXPA XXI Warszawa.    

Petra Bruzlová

Vidět od Elfiriede Jelinek Śmierć i dziewczyna.
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LADISLAV KARDA. 
Vystudoval knihkupectví na ISŠ Národní 
a pak tvorbu písňového textu a scénáře na 
VOŠ Jaroslava Ježka. Po dvou měsících na 
divadelní vědě FFUK se rozhodl opět zkusit 
přijímací řízení na DAMU.
Deset let se věnuje improvizačnímu divadlu, 
je členem skupin Just!Impro, Teapacks 
a nově se věnuje i sólové improvizaci. Hraje 
na baskytaru, zpívá a píše texty ve folk-
punkové kapele Cílená nejistota.

I.
Ladislav
Miroslav
Vratislav

Odehrává se v Místnosti.
Miroslav má na hlavě sluchátka. 
Ladislav dojídá.

L: Chceš ochutnat?
M: Tak kousek.

Ladislav ho krmí.
M: Rozmarýn?
L: Tymián.
M: Příště bych použil rozmarýn.
L: Ale věděl si, že tymián se používá na 

poštípání hmyzem?
M: Pšt.

Pauza.
M: Dobrý. Co si řikal?

Ladislav udělá čárku.
L: Že se používá na poštípání hmyzem.
M: Rozmarýn?
L: Tymián.
M: A tebe něco štíplo?
L: Kdyby náhodou…
M: Tady tě ale nic štípnout nemůže.
L: Nikdy nevíš, kdy sem může něco 

vletět.
M: Těžko.
L: Přemejšlel si někdy o támhletý 

ventilační dírce?
M: Nepřemejšlel.
L: Já právě jo. A napadlo mě, že by sem 

mohlo něco vletět.
M: Co jako?
L: Vosa. Třeba.
M: Vosa v tuhle roční dobu?
L: Teď už jsou všechny roční doby skoro 

stejný. Sněženka ti vyroste v létě, 
sysla potkáš v zimě.1

SILNEJ 
ČAJ
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baM: Rozmarýn líp chutná.
L: Až tě něco štípne, budeš ještě prosit 

o můj tymián.
M: Ty tvoje konspirační teorie, prosim tě.
L: Dáš si čaj.
M: Bez tymiánu, jestli můžu poprosit.

Ladislav jde udělat čaj.
L: Citrón?
M: Hm.
L: Kolik lžiček? 
M: Pšt.

Ladislav dá do hrnečku tolik lžiček 
cukru, kolik uzná za vhodné, a přinese 
ho Miroslavovi.

L: Nebo ty nesladíš?
M: Pšt. Něco... něco...
L: Jasně.
M: Pšt!
L: Vždyť nic neříkám!
M: Á... nic! Planej poplach.

Ladislav udělá čárku.
L: To už je 3742. planej za posledních 

452 dní.
M: Hele, tvoje práce není počítat pépéč-

ka.
L: Moje práce je zaznamenávat. 
M: Jenže ty...
L: Zaznamenávám.
M: Ty máš zaznamenávat výsledky a ne 

nevýsledky.
L: Takže nemám zaznamenávat nic?
M: Výsledky!
L: Jenže když žádný nejsou?
M: Pořád jsi zaznamenávač a ne neza-

znamenávač.
L: A ty jsi lapač a ne nelapač.
M: Když není co lapnout, tak co mám 

potom lapat.
L: Jsi potom nelapač.
M: Ale číhám!
L: Ale nelapeš.
M: Náhodou jsem lapnul už sto čtyřicet 

devětkrát.

L: Mám ti vypočítat úspěšnost tvého 
lapačství?

M: Tak si to pojď zkusit sám, ty hlavo!
L: Mohl bych?
M: Samozřejmě, že ne! Já jsem jednou 

lapač a ty jsi zaznamenávač. Víš, jaký 
by to udělalo tam nahoře nepořádek, 
kdybys něco lapnul? 

L: Když já bych si to chtěl hrozně vy-
zkoušet.

M: Ty, zaznamenávač?! Tobě přísluší 
akorát zaznamenávat a dělat čaje!

L: Miroslave!
M: Promiň, to jsem trochu přehnal. 

S těma čajema. Děláš moc dobrý čaje.
Miroslav se napije čaje.

M: Kolikrát ti mám říkat, že nesladím! 
L: Já si to myslel. 
M: A proč si nevyndal ten pytlík? Víš, že 

to nesnáším.
L: Tak byl si to ty. Já vždycky udělám dva 

čaje. Jeden osladím a jeden neosladím. 
Z jednoho vyndám pytlík a z druhého 
nevyndám. A skoro vždycky tu kombi-
naci nějak popletu.

M: A citrón?
L: Je tam!
M: Vůbec ho tam necítím.
L: Vždyť ani nevíš, jaký čaj ti chutná.
M: Ukaž.
L: Ne, počkej. Nemůžeš! Víš, jaký by to 

udělalo tam nahoře nepořádek?
M: Kdybych si udělal čaj?
L: Jako lapač bys měl lapat a já jako 

zaznamenávač, čekající na výsledek 
tvého lapání, mám čas udělat ti čaj. 

M: Ale jakej?
L: To už sem nepatří.
M: Nech mě prosím udělat si čaj.
L: Představ si, že během toho, co si budeš 

zalévat čajový pytlík, sladit cukrem 
krystalem a vymačkávat citrón, 
nestihneš polapit a já nestihnu zazna-

menat... Veškerý smysl práce, kterou 
zde vykonáváme, by byl najednou 
fuč. Čtyři sta padesát dva dní našeho 
života by přišlo vniveč a znamenalo 
by to skoro jistý vyhazov z našich 
pozic.

M: Nemají na to jak přijít. 
L: Ledaže...
M: Ledaže by to někdo nahlásil. Jenže 

tady nikdo jiný kromě nás dvou není.
L: Ale pořád jsme tu my dva.
M: Proč bys to hlásil?
L: Protože by ses vzepřel rozkazům 

shora.
M: Nikdo nám nezakázal udělat si čaj. 

A vůbec, ty nejsi čajodělač, ty jsi 
zaznamenávač. Jestli tě to nebaví, 
můžeme si nahoře říct o čajodělače.

L: Ale nikdo nám nedovolil nedělat naši 
práci. 

M: Je velice nepravděpodobné...
L: Nikdy nevíš.
M: I podle tvých zaznamenaných 

nevýsledků.
L: Najednou se opíráš o mé nevýsledky, 

které jsi před chvilkou kritizoval?
M: Jsou tu přítomny.
L: Díky komu?
M: Ano, díky tobě. I když to není v pop-

isu tvé práce.
L: Uznáváš tedy, že jako zaznamenávač 

dosahuji nadstandartních pracovních 
výsledků? 

M: To jsou trochu silná slova.
L: Zmínil by ses nahoře o mých nad-

standartních pracovních výsledcích, 
pokud tě nechám udělat čaj a neřeknu 
o tvém zanedbávání pracovních 
činností? 

M: V žádném případě.
L: Dobře.
M: Dobře.

Pauza.
M: Uděláš mi čaj?
L: Samozřejmě. Ale jednou budeš 

svědkem…
M: Počkej. Lapám.

Ladislav dělá čaj.
L: Citrón?
M: Pšt.
L: Kolik lžiček? 
M: Pšt.

Ladislav dá do hrnečku více lžiček cukru 
než předtím a přinese ho Miroslavovi.

L: Nebo ty nesladíš?
M: Zase nic.
L: Mám udělat čárku?
M: Není to v popisu tvé práce.
L: Ale zase známe poměr lapnutí s ne-

lapnutím.
M: Je to informace, kterou 

nepotřebujeme. Potřebujeme lapnuté 
výsledky, které se mohou vyhodnotit. 
Děláš to zbytečně navíc.

L: Ale je to zajímavé.
M: To ano. 
L: A tak já to jen tak pro zajímavost 

zapíšu.
M: Ale nemusíš.
L: Já vím.

Miroslav se napije čaje.
M: Sladký, pytlík, do prdele, citrón! Pusť 

mě k tomu!
L: Všechno řeknu!
M: Mám žízeň jak pes v poušti.

Ladislav bere do ruky telefon.
L: Volám nahoru!
M: Ladislave! Dohodneme se. Já si 

udělám čaj a ty budeš chvíli lapat.
Ladislav pomalu odkládá telefon, 
Miroslav si pomalu sundává sluchátka 
a předává je Ladislavovi. Miroslav si 
dělá čaj a Ladislav lapá. 

M: Chceš taky?
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bačekače na svou práci. Můžete si říkat, 
co chcete - to my nad vámi, samozřej-
mě, nemůžeme, jinak by na nás sesho-
ra přišli - ale jsou to vlastně dvě práce 
v jednom. Kdo to dneska má? Kdo si 
může užívat dvojakost svého zaměst-
nání, chvíli to a chvíli zase tohle.

M: Já ne.
L: Já si občas začajodělám.
V: Vidíte! Jste tedy taky šťastný člověk. 

Na všechno je dneska škola! Co ti 
chudáci čajodělači, ti si nezadělají 
něco jiného, ti dělají čaje od rána do 
večera a běda jim, jestli udělají kafe 
nebo spletou objednávku. A proto 
jsem rád, pánové, že si začekáme. 
Vidíte, měl bych jít, chlapci nahoře 
na mě čekají a jsou celí nedočkaví na 
vaši práci. Gh tedy říkáte. Uvidíme, co 
by to mohlo znamenat. Může to být 
cokoliv. Děkuji za čaj. 
Vratislav odejde.

L: Nechtěl bych bejt rozluskovačem.
M: Ani za milión. 
L: Jsou slizcí.
M: A smrdí.
L: Nemejou se!
M: Ale pálí jim to.
L: Radši budu vonět.
M: A kolik berou peněz!
L: Za věčný čekání.
M: Ale řekni, dokázal bys rozlousknout?
L: To ne, ale my tady od rána do večera 

lapáme a zaznamenáváme a oni si 
tam sedí a čekají.

M: Víš, jaká to musí bejt nuda, takový 
čekání. Nemůžeš nic. Za ty peníze to 
nestojí.

L: Jenom jestli.
M: Ale vždyť Vratislav říkal...
L: A byls tam někdy nahoře? No vidíš. 

Třeba tam mají kulečník, televizi, 

čajodělače, a když jim přijde, co jsme 
lapili - teda tys lapil a já zaznamenal 
- tak to hodí do nějaký mašiny, která 
slovo rozluští a maj za to velký peníze. 
Nikdy nevěř lidem, kteří jsou o patro 
výš, než ty.

M: Kdyby přece měli takový peníze, tak 
by přece voněli. Každej přibohatlej 
člověk voní po šampónu.

L: To je právě to jejich krytí. Aby nikoho 
ani nenapadlo, že by se mohli mít tak 
dobře. 

M: Pšt.
Pauza.

M: Nic.
Ladislav udělá čárku.

M: Ty si na dvě minuty sedneš k lapání 
a hned máš gh! To není fér. Vlastně 
nechápu, že si vůbec něco lapil, když 
ani nejsi lapač. 

L: Ale tys gh zaznamenal a ani nejsi 
zaznamenávač.

M: Není to zvláštní? Vždyť nemáš vystu-
dovaný lapačství a já zaznamenávání.

L: Myslíš, že všichni rozluskovači maj 
vystudovaný rozluskovačství?

M: Samozřejmě, jinak by to nemohli 
dělat.

L: A vůbec - myslíš, že všichni čajodělači 
maj vystudovaný čajodělačství.

M: Čajodělače dokáže vystudovat snad 
každej pitomec.

L: To se říká. Dává to naděje i úplnejm 
blbcům.

M: Ty tvoje teorie.
L: Přemýšlím nahlas.
M: Měl by ses spíš věnovat svojí práci.
L: Vždyť čekám, jestli něco lapneš.
M: Tak si začekej. Vzpomeň si, jak si 

Vratislav a jeho kolegové o patro výš 
nadšeně užívají napjatého čekání na 
naše záznamy.

L: Hm.
M: Citrón? 
L: Ticho! Lapám!
M: Kolik lžiček?
L: Ticho buď!

Miroslav čaj neosladí a přinese ho 
Ladislavovi.

L: Něco mám!
M: Pusť mě k tomu.
L: Ticho, nebo to zmizí.
M: Ale ty nemůžeš!
L: Pšt!

Pauza.
L: Gh. Zaznamenej to.
M: Já nemůžu, já nejsem zaznamenávač.
L: Lapám dál. Dělej, zaznamenávej.
M: Gh.
L: A už nic.
M: Vrať mi sluchátka. Gh. Co to může 

znamenat?
L: To může bejt cokoliv. Zavolej 

rozluskovače.
Miroslav bere telefon a volá 
rozluskovače.

M: Lapili jsme. Lapili jsme.
L: Ten čaj není sladkej!
M: Nevím, jakej máš rád čaj. Nikdy jsem 

ti ho nedělal.
L: Udělal bys mi prosím tě novej. Já ten-

hle nebudu.
M: Nemůžu. Lapám.
L: Jenže ty jsi byl čajodělačem, když jsem 

lapal já, tudíž to, žes mi neosladil čaj, 
je na tvoje triko. 

M: Já jsem nebyl čajodělačem. My tu 
nemáme, sakra, čajodělače.

L: Jenže já, když dělám čaj, jsem 
zaznamenávačem, který čeká, až bude 
co zaznamenávat, a ve volné chvíli 
dělám čaj. Zato ty jsi nebyl lapačem, 
který ve volné chvíli dělá čaj, protože 
lapači nemají volný čas na dělání čaje, 

protože musí pořád lapat. Tudíž ses 
na chvíli stal čajodělačem, zatímco já 
jsem byl zaznamenávačem zastupu-
jícím lapače.
Vstoupí Vratislav.

V: Nazdar hoši, prý pro mě něco máte?
L: Gh.
M: Gh.
V: Skvělá práce. Nemohli byste mi udělat 

čaj? U nás nejsou žádní čajodělači.
L: Jasně.
V: Nenudíte se tu trochu?
M: Ani ne. Člověk pořád lapá a lapá.
L: Zaznamenává...
V: Vidíte, to my furt čekáme, co přinesete 

vy. 
M: A co děláte mezi tím?
V: Vždyť říkám - čekáme. Ani čaj si člověk 

nemůže udělat. Jakmile bychom dělali 
něco jiného, než čekali, tak by na nás 
seshora přišli. To my máme mnohem 
víc hlídané pracoviště než vy. Vy si 
tady vlastně můžete dělat, co chce-
te. Máte tu takovou místní svobodu. 
Místnostní svobodu. 

L: Citrón?
V: Ano prosím.
L: Kolik lžiček?
V: Vy máte i cukr? Opravdu pracovní ráj. 

Ale nás to čekání baví, ne že ne. Je to 
napínavé, nikdy nevíme, kdy nás za-
voláte, že jste něco lapili. A potom se 
rozjede teprve dobrodružství. A když 
je rozlousknuto - ó děkuji -

L: Pozor, horké.
V: - a když je rozlousknuto, tak opět 

přichází to napínavé čekání.
M: A co je napínavější? Čekání nebo 

rozluskování?
V: Těžko říct. Rozluskování má něco do 

sebe, taky jsme rozluskovači, jenže to 
čekání z nás najednou dělá čekače - 
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baL: Anebo právě hrajou kulečník.
M: Proč by nám lhali?
L: Abychom lépe pracovali.
M: Líp pracovat... to ani nejde! Budeme 

pracovat pořád dobře, pokud bu-
dou hrát nahoře kulečník a číst si 
nahotinky, stejně jako když budou 
smrdět v křesle, ze kterýho bolej 
záda, a netrpělivě klepat levou nohou, 
než jim zavoláme. A pak se všichni 
poserou z našeho úlovku. Proto tak 
smrděj. Možná.

L: Tak se tam pojď podívat.
M: Prosím?!
L: Jak říkám. Pojďme se tam podívat 

a přesvědčme se na naše očiska. 
M: Sám víš, že to nejde. Pokud bychom 

byli pryč, mohli bychom přijít o lap 
a celá čtyři sta padesáti dvou denní 
práce by byla zbytečná, tak i stejně 
promarněnejch dní v našem životě. 
Viděl si, že i během jednoho čajodě-
lání se může objevit slovo. A i takový 
jedno slovo může rozluštit třeba 
celej jazyk. Vždyť díky nám může být 
vyhrána celá válka.

L: Jenže pokud tam nahoře hrajou kuleč-
ník, tak jakápak válka? Třeba nás tahaj 
za nos a žádná válka ani není.

M: Ty ses snad zbláznil. Ty nečteš novi-
ny? 

L: A ty si to můžeš ověřit, co tam píšou? 
Byl jsi tam? Celou válku jsi zavřenej 
tady. Přemýšlej - pokud tam nahoře 
kulečník a my na to přijdeme, mů-
žeme ukončit celou válku, protože 
habaďůra.

M: Pokud ale v době naší nepřítomnos-
ti nelapneme slovo, třeba klíčové 
k ukončení války, a nahoře jen křesla, 
tak můžeme prodloužit válku i o celou 
jednu její délku.

L: Tak se běž nahoru podívat sám a já 
zatím budu lapat.

M: Nejsi vystudovaný lapač. Pokud slovo 
lapneš špatně, nebo lapneš a nestih-
neš zaznamenat, bude to na moje 
bedra a já budu vyhozen a už si nikdy 
nenajdu místo jako lapač, tedy - celý 
můj dosavadní život, celé moje studi-
um lapačství bude najednou k niče-
mu. A navíc, na mou zodpovědnost 
můžeme prohrát válku. Běž se nahoru 
podívat sám.

L: Jenže co když přijdu seshora a řeknu 
ti kulečník, televize a čajodělači. Co 
uděláš?

M: Pak se půjdu nahoru přesvědčit sám.
L: A co když ti budu lhát? A mezi tím, co 

budeš nahoře, nelapneš slovo, třeba 
klíčové k vyhrání války.

M: Proč by si mi lhal?
L: To nevím. Ale může se to stát. Proto 

bychom měli jít oba.
M: Můžeme vyhrát nebo prohrát válku. 
L: Není to vzrušující?
M: Není. Měli bychom se držet naší 

práce, tak pomůžeme vyhrát válku 
nejlépe. A vůbec! Válku si nemůže 
prostě někdo jen tak vymyslet. Válka 
se prostě stane.

L: A co když je válka skutečná, stejně 
jako kulečník? Mohli bychom je 
vydírat, že řekneme pravdu nižším 
patrům a požadovali bychom 
vlastního čajodělače, vlastního 
svačinonosiče a kulečník.

M: Dejme tomu, že válka a kulečník tady 
jsou. Proč bychom je vydírali jen ve 
svůj prospěch? Proč bychom to neřekli 
nižším patrům? Mohli bychom tím 
zlepšit podmínky pro spoustu lidí.

L: Myslíš, že je tolik svačinonosičů a tolik 
kulečníků pro všechny?

M: Rozluskovači by byli nuceni se 
podělit o svoje kulečníky a čajonosiče 
s nižšími patry.

L: Jak by to ale vypadalo, kdyby všichni 
místo práce hráli kulečník a pili čaj?

M: Máš naprostou pravdu. Ani my 
nemáme čas hrát kulečník. Sotva 
máme čas na ten čaj. Takže je 
zbytečné se tam nahoru dívat. 
A pokud tam mají kulečníky, mají 
určitě zamčeno a nedostaneme se 
tam.

L: Takže pokud tam kulečníky nemají, 
proč by se tedy zamykali. Můžeme se 
přesvědčit velice jednoduše. Zamčeno 
- kulečník, otevřeno - křesla.

M: Nemám zájem.
L: Vyběhneš nahoru a jen zkusíš vzít za 

kliku.
M: Musím lapat.
L: Polapu. Zabere to míň času než 

udělání jednoho čaje.
M: Co bych vlastně dělal, až skončí válka, 

když umím jen to, co jsem vystudoval. 
Na to jsi nepomyslel? V mém osobním 
zájmu je, aby válka neskončila a já 
mohl nadosmrti dělat svou práci.

L: Jenže smysl tvé práce je ukončit válku 
co nejdřív.

M: Ale jestli je válka vymyšlená, tak 
může být dlouhá, jak chce ona.

L: Takže připouštíš, že by válka mohla 
být vymyšlená?

M: Ne, to jsem...
L: Ale hodilo by se ti to.
M: Ne.

Pauza.
L: Když se půjdeš podívat nahoru a bude 

kulečník pravda, budu ti dělat čaje 
přesně tak, jak je máš rád a nikdy se 
už nespletu.

M: A když tam budou křesla?

L: Nic.
M: Jak nic?
L: Nic za to nechci. Budeme dál v klidu 

pracovat a budeme znát důvod, proč 
rozluskovači smrděj. 
Pauza.

L: Stačí vzít za kliku.
Pauza. Miroslav pomalu vstává. Zazvoní 
telefon. 

L: Vezmi to.
M: Musím lapat.
L: Právě proto bys to měl vzít ty.
M: Nejsem zvedač.

Ladislav ho vezme.
M: Nikdy tu telefon nezvonil.
L: Zaznamenávač Ladislav. Ano. Ano. 

Ano. Ano.
Položí sluchátko.

L: Je po všem.
M: Po čem?
L: Rozlousknuto.
M: Teď? To bylo všechno?
L: Můžeš si v klidu udělat čaj.
M: Nevěřím ti.
L: Já si každopádně dám, než přijde 

Vratislav.
Přichází Vratislav.

V: Pánové lapači a zaznamenávači, chtěl 
bych vám tímto poděkovat jménem 
rozluskovačů za to, co jste udělali. 
Jak víte, rozluštění jazyka dřív než 
Protistrana vede ke strategickým 
informacím, které nám mohou pomoci 
vyhrát válku. A jak jste se již mož-
ná dovtípili, než jsem slezl těch pár 
schodů, gh bylo klíčové k rozlousk-
nutí celé jazykové podstaty. Nás by to 
nikdy nenapadlo a bez vašeho lapnutí 
by mohla válka trvat mnohem déle. 
Samozřejmě, že nahoře to už všich-
ni vědí, a proto bude lapač povýšen 
na vyššího lapače, dostane televizi 
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a bude mu přidělen osobní čajodělač 
na půl roku. Prosím pánové, kdo z vás 
je lapačem?

M: Já.
L: Já.
V: Prosím, oba to být nemůžete.
M: Já jsem lapačem! To snad vidíte, mám 

sluchátka!
L: Ale gh jsem zachytil já.
V: Jak je to možné? Lapač musí lapat po 

celou svou pracovní dobu.
L: Miroslav si chtěl udělat čaj, a tak jsem 

lapání vzal na chvíli za něj.
M: To je sice pravda, ale všechna slova 

předtím jsem lapil já.
V: Nerozumím tomu. Jak jste si...
M: Prostě se to stalo. Byla to moje chyba, 

mé pracovní selhání, nicméně nevi-
dím důvod, proč by měl být povýšen 
zaznamenávač na vyššího lapače, 
pokud jím není ani vystudovaný.

L: Ale pokud lapač pochybil a následně 
svou chybu přiznal, jak může praco-
vat jako lapač vrchní? Co když udělá 
stejnou chybu?

V: Pánové, půjčte mi prosím svůj telefon. 
Vyřeším to, udělejte mi zatím čaj.
Vratislav telefonuje. 

M: Chtěl čaj.
L: Už je rozlousknuto, teď můžeš udělat 

čaj i ty.
M: Ale proč bych měl... pfff. Stejně to 

neumíš.
Miroslav si sundá sluchátka a jde udělat 
čaj.

V: Podle hořejších budete povýšen vy. Gh 
bylo klíčové. Vy jste pochybil a budete 
nižší lapač. 

M: Nespravedlivost.
L: Proti rozhodnutí shora se nedá protes-

tovat.
M: Okamžitě mi dejte k telefonu 

hořejšek.

V: Omlouvám se, ale k tomu nemáte 
oprávnění.

M: Proč bych si s nimi prostě nemohl 
promluvit?

V: Víte moc dobře, že to nejde. Mám 
svoje...

M: Máte ty svoje kulečníky a myslíte si, 
že můžete všechno?

V: Prosím? 
M: Vytočte mi vrch anebo povím 

o těch vašich hanbatejch časopisech 
a zašitejch čajodělačích. Bůhví co 
s nima při tom vašem čekáníčku 
vyvádíte.

V: Pane, já chápu vaše rozhořčení, ale já 
jen říkám, co mi bylo sděleno shora.

M: A jak mám vědět, že jste si to nevy-
myslel? Že tady Ladislav je vám 
sympatičtější, protože vám dělá ty 
čajíčky, a tak jste se rozhodl nás 
rozsoudit vy. Vy jeden smradlavej 
pučmeloude. Vy jeden prachatej 
grázle. Vytočte to číslo nebo vás na 
místě...

L: Pšt.
M: A ty taky, ty jeden podrazáku!
L: Zmlkni! A zaznamenávej. Gynfer bro 

enomuz... zaznamenáváš? Je to celé 
souvětí! Fechtal agni laj kys defyj 
rokuroch bazuk suhelen.

V: Ukažte, teď už to dokážu rozlousknout 
jedna dvě. 

L: Vidíte, všechno díky gh.
Pauza.

V: Protistrana zjistila, že jsme rozluštili 
jazyk. Na naši budovu je zahájen útok. 
Pánové, jsme...

M: V prdeli. Díky tvýmu gh.
V: Pojďte se schovat k nám do rozlusko-

vací místnosti, ta je přece jen o něco 
bezpečnější než vaše.
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baII.
Ladislav
Miroslav
Vratislav
Rostislav
Herbert

Odehrává se o Místnost výš. 
Rostislav sedí v křesle.

V: Vítejte u nás v rozluskovárně.
M: Vidíš?
L: Teď už ano. Ale nevěděl jsem.
V: Tohle je Rostislav.
R: Nazdar chlapi.
L: Ahoj.
M: Nazdar.
V: Tady máme telefon a tady takhle 

čekáme, jestli nám zavoláte. Teď teda 
ne, když jste tady.
Rostislav se směje.

M: Tak kde máte ten kulébr, hoši?
V: Prosím?
M: Kam jste to šoupli? Máte tady nějaký 

dveře tajný, co?
V: Nemáme.
M: (Rostislavovi) Kam si to schoval? Han-

batinky a televizi?
L: Miroslave... 
V: Nabídl bych vám čaj, ale…
M: Ale máte čajodělače zavřený na 

záchodcích. Je mi to jasný.
L: Miroslave, blížej se sem vojáci.

Vstoupí Herbert se samopalem. Všichni 
strnou. Rostislav vstane z křesla.

R: Né.
Herbert zastřelí Rostislava.

M: Do prdele.
H: Drž hubu! 

Pauza.
V: Musíte něco říct.

H: Jo. Všichni držte hubu nebo dopad-
nete jako on.
Pauza.

H: A teď mi řekněte, kdo to tady ro-
zlousknul.

V: Já prosím. A tady Rostislav. Oba jsme 
rozluskovači. Teda já ještě jsem. Ros-
tislav byl.
Vratislav se zasměje. Herbert ho 
zastřelí.

M: Do prdele.
H: Drž hubu!
M: Ano prosím.
H: Drž hubu! Potřebuju všechno, co se 

rozlousklo. Nesmí se to dostat k vašim 
nahoře. Jasný?
Pauza.

H: Můžete mluvit.
L: My nevíme, kde to je.
H: Je tohle rozluskovací místnost?
L: Ano.
H: Takže to tady někde musí bejt.
M: Jenže my jsme tady poprvé.
H: Jeden mluví.

Pauza.
H: Ty. Kde to je?
L: Nevím, pane.
H: Vím, že to na mě hrajete. Jste vytré-

novaní, abyste v případě ohrožení 
nevyzradili tajemství.

L: Žádným výcvikem jsme neprošli, jen 
jsme vystudovali na svoje zaměstnání. 

H: Hrozně, hrozně mi kecáš! Už jsem 
zastřelil dva a nebude mi problém 
zastřelit další dva.

L: Když nás zastřelíte, tak nemáte šanci 
se něco dozvědět.

H: Rozluštili jste jazyk? 
L: My ne. To tihle dva.
H: Do hajzlu. Kde to maj?
L: My nevíme! Jsme tady v té místnosti 

poprvé v životě. Před hodinou jsme si 
ještě mysleli, že tady mají kulečník.

H: Ty, mluv!
M: Opravdu jsme si mysleli, že tady mají 

kulečník.
H: K sobě!

Sváže je!
H: Na okamžik, kdy rozlousknete ten 

podělanej jazyk, čekám už čtyři sta 
padesát dva dní. Když ho přinesu 
k nám nahoru, už nebudu muset 
bejt vojákem. Budu nadvojákem 
a možná nadnadvojákem. Takovýhle 
věci se u nás ceněj, ne jako u vás 
v Protistraně. Řekneme si to tedy 
takhle: pokud já se nedostanu 
k výsledku vašich rozluskovačů, tak 
tady oba dva zemřete. Dávám vám čas 
na rozmyšlenou. 
Natáhne minutku.

H: Mě zajímá jazyk. Rozluštěněj, ro-
zlousknutej jazyk. 

M: Vidíš, já věděl, že tady žádný 
kulečníky nejsou.

L: Já tomu taky nevěřil. Jenom jsem si 
pořád říkal, co kdyby.

M: Dokonce jsem na vteřinu uvěřil tomu, 
že válka je jenom výmysl.

L: Já ne. Jenom mě to baví.
M: Ty seš strašnej parchant, Ladislave. 
L: Teď, když za chvilku umřem, ti řikám, 

že jsem ti ty čaje dělal naschvál 
špatný.

M: Já vím. Člověk si na to po čtyři sta 
něco dnech zvykne. Na cukr krystal, 
na pytlík. A citron?

L: Žádnej nemáme.
M: Šmejde.
L: Když já jsem ti hrozně záviděl.
M: Lapání? 
L: No.
M: Víš jaká je to nuda? Posloucháš, 

soustředíš se, čekáš a jednou za týden 
něco uslyšíš. 

L: Ale ta zodpovědnost.

M: Ta je dobrá. Ta mě na tom baví taky.
L: Jenom čekat na to, co se tobě povede 

lapnout. Taková nuda, mohl jsem si 
luštit křížovky nebo se naučit nějakej 
cizí jazyk.

M: To si moh.
L: Myslel jsem si, že bys to na mě řek.
M: Já si myslel, že ty bys to na mě řek.
L: Co?
M: Cokoliv, co jsem mohl dělat. Mohl 

jsem si číst hanbatý časopisy, psát 
verše...

L: Ty píšeš verše? To jsem nevěděl.
M: Nepíšu, ale mohl jsem.
L: A já bych ti dělal čaje...
M: Ale hovno, já bych si čaje dělal sám. 

Mohli jsme si pořídit i ten posranej 
kulečník. Šmarja, vždyť jde hrát i se 
sluchátkama na hlavě.

L: A mohli jsme si dělat srandu tady 
z těch mrtvejch smraďochů.

M: Vždyť to jsme dělali. 
L: A jo. Ale mohli jsme víc.
M: Takže čtyři sta padesát dva dnů 

k ničemu.
L: Jak ty ses k tomu vlastně dostal?
M: Co ti budu povídat. Vystudoval jsem 

na lapače a pak jsem hned šel makat 
sem. Jako každej jinej.

L: Já ne, Miroslave. Já jsem byl 
čajodělačem.

M: Cože?
L: Jo. Chvilku. Asi dva roky. Ale chtěl 

jsem to někam dotáhnout. To se tak 
říká, ne? Někam dotáhnout. Šel jsem 
studovat dál, ale vzali mě jenom na 
zaznamenávačství. Tak jsem to pěkně 
dotáh. Až sem. Mohl jsem teď v klidu 
někomu dělat čaje.

M: To máš z těch tvejch ambicí.
L: A kam sem to dotáh! Začal jako 

čajodělač a umřel jako vyšší lapač.
M: To budeš mít na náhrobku?
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baL: Jestli mi to tam tady ten napíše, tak jo.
M: Alespoň můžeme umřít s pocitem, že 

jsme svou práci dokončili.
L: To teda jo.
M: Kdo může říct, že rozluštil celej jeden 

jazyk.
L: No my ne.
M: Ale skoro. 
L: Kdybych nechytil to gh, tak jsme si 

mohli ještě v klidu sedět.
M: Kdybych si šel prostě udělat čaj, moh-

lo nám uniknout a my se třeba dožili 
poklidnýho stáří. Třeba bychom měli 
i nějakej válečnej důchod. 

L: Ale řeknu ti, stejně jsi nejlepší lapač, 
se kterým jsem kdy pracoval.

M: Vždyť jsi s žádným jiným nepracoval.
L: Právě. Jenom bych ti chtěl dát před 

smrtí nějakej titul. Osobní hodnost. 
Ladislavův nejlepší lapač. 

M: Přijímám. A ty jsi nejlepší zazname-
návač, se který jsem kdy já v životě 
pracoval. 
Uděluji ti titul: Miroslavův nejlepší 
zaznamenávač. Nebo tak něco. Zazna-
menal všechno, co Miroslav lapil.

L: To je pravda.
M: Možná to by byl lepší epitaf.
L: Já jsem zaznamenal všechno...
M: Nebo Miroslavův nejlepší čajodělač...
L: ...cos kdy lapil.
M: ...zaznamenávač...
L: Takže mám celej jazyk.
M: ...a vyšší lapač. Nebo spíš lapka.
L: Miroslave, sice jsme to nerozlouskli, 

ale můžeme mu dát všechno ze zázna-
mu. 

M: To je pravda. 
L: Možná by to bral.
M: Ale nezradíme přece naši stranu.
L: Výměnou za naše životy?
M: Přiznávám, že je to lukrativní nabíd-

ka, ale přece neumřu jako zrádce.

L: Vždyť nemusíš umírat vůbec.
M: A co když nás i potom zastřelí. Takhle 

umřu alespoň čestně.
L: Počkej. Chceš přece, aby naše práce 

nepřišla vniveč?
M: Jenže to by sem nesměl vtrhnout 

tenhleten.
L: Přemýšlej. Pokud mu předáme 

všechny záznamy, tak našich čtyři sta 
padesát dní nebylo zbytečnejch. Jazyk 
se bude dál používat. Sice někdo jinej, 
než jsme měli v plánu, ale naše práce 
bude žít dál. Náš odkaz.

M: Vždyť pro to, za co jsme bojovali...
L: Ale my jsme za nic nebojovali. Chtěli 

jsme jen pracovat. A pracovali jsme 
sakra dobře. Budeme sice mrtví, ale 
naše práce tu zůstane a poslouží dal-
ším. Jak dopadne válka, nám už bude 
jedno, nikdy se to nedozvíme. A navíc 
se nikdo nedozví, že jsme vyzradili...

M: Nemluv takhle...
L: ...že jsme předali naši práci dál.
M: (s úsměvem) Di do prdele...
L:  Člověk musí někdy myslet na sebe.
M: Jak to, že mě dokážeš vždycky takhle 

přemluvit? 
L: Válka na člověka nemyslí, tak proč by 

měl člověk myslet na válku.
M: Čert vem válku. 

Začne zvonit minutka. Někdo zakašle.

III.
Ladislav
Miroslav 
Herbert 
Bronislav

M: Slyšel si to taky?
H: Odkud to bylo?

L: Někde nalevo.
Herbert ťuká samopalem do zdi.

L: Víc nalevo.
M: Nahoru.
L: Spíš dolu.
M: To už je zas moc.
H: Držte...
L: Jasně.
M: Už jsme zticha.

Herbert najde duté místo a s ním i ta-
jnou skrýš. Otevře ji a vypadne Bron-
islav.

B: Nestřílejte. Prosím. Nestřílejte. 
H: Proč bych tě neměl na místě zastřelit?
B: Všechno řeknu. Všechno řeknu.
M: Tak oni tady maj nějakou zašívárnu.
L: Tenhle nevypadá jako rozluskovač.
M: Ale jo. Smrdí až sem.
H: Už jsem zastřelil dva lidi dneska a ne-

mám problém to udělat potřetí. Nebo 
počtvrtý.

B: Prosím, já s tím nemám nic společ-
ného. Nezabíjejte mě. Já jsem jenom 
prostý čajodělač.

L + M: ?
H: Řekni všechno! Všechno mě zajímá!
B: Já tady dělám čaje pro tyhle dva. Teda 

dělal jsem, dokud byli naživu. Pili 
tolik čajů, že jsem byl neustále v po-
hotovosti. Přidělili mě sem někdy na 
začátku války. A jak jsem vyslechnul 
zpoza mého úkrytu, tak vy budete ti, 
co dělají pod námi. Zaznamenáváte 
a lapáte. Je mi líto, pánové. Tady ti dva 
všechno, co jste lapili a zaznamenali, 
hodili do koše. A ještě se vám společ-
ně smáli. Že smrdíte. Podle toho, co 
o vás říkali, tak se musíte mít hrozně 
tam dole. Nemáte tam prý vůbec nic 
a čaj si děláte sami. 

H: Řekni mi, kde je schovaný jazyk!
B: Jak jsem říkal, žádný není. Tihle dva 

v životě nikdy nic nerozlouskli.

M: A proč nám teda řekli, že už je jazyk 
rozlousknutej?

B: Nevím. Můžete se jich zeptat. (směje 
se) Pardon. Trávil jsem s nimi hrozně 
moc času a chytnul jsem ten jejich 
humor. 

H: Kecáš. Tohle máte naučený, pro přípa-
dy jako jsem já.

B: Tak se sám podívejte do koše. Ještě 
tam je gh.
Herbert z koše vyndá zmuchlaný papír.

H: Gh.
M: Ty hovada!
L: Tak přece jenom část mojí teorie byla 

správná! To bych nikdy neřekl!
H: Všechno zbytečný! Všechno!
M: A co máme potom říkat my?
L: Jo. Nejste jedinej, komu tydlety vystu-

dovaní nalhávači zkazili život.
B: Napadlo mě, že bych vám to šel dolů 

říct, ale nepustili mě ani na krok. 
A pak – určitě by mě vyhodili.

M: To zaručeně.
L: Stejnak dík. Alespoň za tu myšlenku.
B: Není zač.
H: Do hajzlu!
M: A to mi řekni – co jste tady celý dny 

dělali? Vždyť to musela bejt hrozná 
nuda. 

B: Ani ne. Oni byli strašně vtipní. 
H: Všechno špatně!
L: A to mi řekni – co to tu máte za kamr-

lík, kdes byl ukrytej? My to máme dole 
úplně stejný, ale tuhle místnost tam 
nemáme.

H: To je místo pro kulečník. Řekli mi, ať 
se tam schovám, když pro vás šli.

L: Dlužíš mi… O co jsme se vsadili?
M: O nic právě. 
H: Chcete se tam jít podívat?
L: Jasně. Chci si potvrdit mou kulečníko-

vou teorii na vlastní oči.
M: Prosím? 
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baH: Do háje zelenýho!
M: Mohli bychom se jít podívat na ku-

lečník?
H: Cože?
M: Jestli bychom se mohli jít mrknout 

vedle?
H: Ále, dělejte si, co chcete.
L: Můžete nás rozvázat?
H: Jo, jasně. Pardon.
M: Děkujeme.

Ladislav, Bronislav a Miroslav jdou 
vedle. Slyšíme z místnosti jejich hlasy.

M: Nekecej!
L: Televize.
B: A to není všechno pánové, ještě tu 

máme tohle.
H: Krucinál fagot!
M: Můžu si šáhnout?
B: Ale jistě.
M: Jak se to hraje?
B: Ty koule se snažíte šťouchnout do 

díry. Tohle je tágo.
M: To zní jednoduše.
B: Je to jednoduché. Vlastně to může 

hrát každý. A když ho hrajete každý 
den, tak jste v tom pak sakra dobří. 
Jako Vratislav.

L: Můžu si to vyzkoušet?
H: Krucipísek!
B: Nechcete si zahrát?
M: A to bychom mohli.
B: Vlastně si můžeme dát párovej 

kulečník.
L: Klidně.
B: Počkejte.

Vyjde ven.
B: Nechcete si s námi zahrát? Chybí nám 

jeden na párovej kulečník.
H: Ale co.

Oba jdou dovnitř.
B: Takže třeba vy dva proti nám dvěma. 

Támhle si vemte každej vlastní tágo. 
To fialový je zrovna moje. A tohle je 

Vratislavovo. Teda vlastně už není. 
(směje se) Pardon. Budeme se střídat 
vždy po jednom z každého týmu a na 
co nejmíň šťouchů, musíte nasbírat 
co nejvíc bodů. Na každý kouli je 
totiž číslo. Bílá nemá, protože tou 
šťoucháte všechny ostatní. Kdo čeká, 
může si támhle prohlížet časopisy. 
Jo a hlavně – nesmíte trefit tu černou. 
Kdo si dá čaj?

H: Já.
M: Já.
L: Já.

KONEC
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