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Editorial
Vítek Pokorný

O hněvu Achillea, syna Péleova, zabijáka soucit ne-
znajícího, osudem k smrti předurčeného, nám zpívej, 
ó Múzo.
Těmito slovy začíná zakladatelské dílo západní kultury, 
Homérova Ílias. Slepý básník stvořil epos, který svou for-
mou i obsahem dodnes inspiruje umělce po celém světě. 
Právě fakt Homérovy slepoty není jen čistě zdravotnic-
kým poznatkem. Tradice řecké civilizace tímto demon-
strovala, že básník, potažmo dramatik, není absolutním 
vládcem nad svým dílem. Jak o mnoho staletí později 
dokonale vystihl Dante, umělec vlastně vůbec nic ne-
tvoří, je pouhým zapisovatelem toho, co mu odněkud 
shůry sděluje Múza. Vystihnout její podobu se pokouše-
lo mnoho intelektuálů, ale na Múze je pěkné právě to, 
že se nedá dokonale popsat. Můžeme jenom zapisovat 
jejího ducha, nikoli podstatu. V dnešní době umělců, 
jakožto svébytných individualit, bychom s teorií pou-
hého zapisovatele podnětů Múz těžko uspěli. Dokonce 
po celém světě fungují umělecké školy, kde obyčejní 
lidé, nikoli Múzy, rvou potenciálním tvůrcům do hla-

vy, jak stvořit dokonalé dílo. Dá se však umění naučit? 
Nejsou umělecké školy, kurzy psaní etc. jenom jakousi 
fabrikou pro estetické prefabrikáty a šablony, nikoli však 
pro skutečné tvůrce? 
Osmé vydání Hybris určitě výše položené otázky nezod-
poví. Ale přece jenom se poněkud odklání od předchozí-
ho servisu recenzí studentské tvorby na DAMU. Najdete 
v něm několik studií, které se pokouší postihnout diva-
dlo v širších souvislostech. A možná tak trochu provo-
kovat, což je vlastně i smysl prvního odstavce tohoto 
editorialu.
Svou úlohu šéfredaktora chci totiž spojit s heslem „bo-
ření mýtů“. Autoři příspěvků si rozhodně nekladou za cíl 
udělat ráznou revoluci v teorii divadla. Také je třeba 
poprosit čtenáře o jistou míru shovívavosti. Jsme stále 
jenom studenti, kteří poznatky teprve sbírají a hledají 
svůj vlastní pevný teoreticko-kritický postoj. Přesto je 
však podle mého důležité snažit se uvažovat o umění 
trochu jinak, než je obvyklé, byť s rizikem přešlapů a tvo-
ření nových mýtů. Teorie a praxe divadla bez provokace 
a cesty do nejistoty k ničemu novému nepovedou. Proto 
si zkuste alespoň trochu intelektuálně vychutnat úvahy 
o současném úpadku lidské vzdělanosti, o postmoderně, 
jakožto éře uměleckých solitérů, o svérázné postavě sou-
časné irské dramatiky, která rozhodně nepatří k nějakým 
tvůrčím prefabrikátům. A i další studie, které snad tro-
chu víc vyjasní zatím mlhavou představu o nastupující 
teatrologické generaci. 
Toto číslo je svou výhradně teoretickou formou ojedině-
lé. Od příště se vracíme zpátky k tradiční podobě časo-
pisu, který převážně informuje o tvůrčím dění na DAMU. 
Přesto se však stále budete moci setkávat s názorově 
vyhraněnými studiemi a komentáři. Bezbřehá provoka-
ce rozhodně není náš cíl, ale snaha o „boření mýtů“ by 
se měla cenit. Alespoň v uměleckém prostředí. A po-
kud přijde tvrdá kritika, můžeme se hezky „homérov-
sky“ vymluvit na to, že jsme pouzí zapisovatelé toho, 
co nám do duše našeptává Múza teorie. Příjemně zpup-
né léto přeji…
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studie

Kultúra 
v totalite 

nevzdelanosti
Tatiana Brederová

Už viac ako dve desaťročia sa spoločnosť našich post-
komunistických krajín môže popýšiť prívlastkom demo-
kratická. Po dlhom období totality sa to zdá pre našu 
kultúru vykúpením. Dlho umlčiavaní umelci opäť do-
stali slovo a kultúra sa vymanila z ničivého područia 
vládneho diktátu (a čo sa kvôli nemu všetci naplakali). 
No odkedy každý môže povedať všetko, nikto akoby ne-
chcel povedať nič. Očakávané explózie kreativity a veľké 
myšlienky zapadli prachom, nahradené sú bezduchými 
apoteózami nevzdelanosti a kultúrnej ignorácie. Vysní-
vaný komunistický raj, ktorému sa všetci vysmievali, 
nahradil nemenej smiešny raj konzumnej spoločnosti.

Sloboda slova, nesloboda ducha
Konrad Paul Liessmann upozorňuje na tento fakt vyjadre-
ním, že tragédia, ku ktorej došlo v minulom storočí pod 
tlakom ideologizácie a politizácie, sa v súčasnosti opa-
kuje pod taktovkou ekonomizácie.1 Vzhľadom k dnešnej 
vyprázdnenosti kultúry a vzdelania tak môžeme konšta-
tovať, že totalitu komunistickú nahradila totalita kapita-
listická, ktorá má pre kultúru nemej ničivé dopady.  
V období socializmu u nás umelo vzniklo informačné 
a kultúrne vákuum, ktoré zamedzovalo prechodu „roz-
kladných západných“ tendencií – socialistický realizmus 
a jeho normatívne pravidlá sa stali jedinou možnou dog-
mou. Táto dogma mala jasnú funkciu – transformovať 
ľudí pomocou umenia na komunisticky zmýšľajúce by-
tosti a umelcov „povýšiť“ slovami Josipa Stalina na „inži-
nierov ľudských duší“. Nekompromisný politický systém 
tak presiakol aj do bežného života a spravil z neho po-
litikum. Umenie zahlcoval agitačnými heslami, mýtami 
o príchode nového šťastného veku. 
Intenciou autora tohto mýtu – vládnej strany – tak bolo 
defi novať a ustanoviť realitu bytia v totalitnej spoloč-
nosti, a teda, povedané slovníkom Rolanda Barthesa, 
naturalizovať fi kciu, prezentovať daný politický systém 
ako najlepší možný stav vecí. Dnes žijeme v spoločnosti 
kapitalistickej, kedy sa prenáša ekonomická moc do rúk 
súkromníkov. Ľudia už nie sú obeťami boja mocenské-
ho, ale konkurenčného. Finančný profi t a komerčný 
úspech na trhu zasahujú aj kultúru, ktorá prispôsobuje 
svoje hodnoty konzumu. 
Dvadsať rokov po revolúcii sa zdá, že informačné a kul-
túrne vákuum nepoľavilo, len zmenilo svoju tvár. Ko-
munistický budovateľ zo súdobej literatúry sa na nás 
usmieval a dojemne netúžil po ničom inom, len aby sme 
sa mali konečne lepšie. Dnes sa prezliekol za realitného 
makléra, ktorý v televízii s tou istou dojemnosťou túži 
po tom, aby mohli všetci žiť šťastne v svojich nových 
domovoch. 

1 Liessmann, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2009, s. 85.
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studieMýtus kvality
Dnešný človek chce pri čo najmenšej námahe prežiť čo najak-
tívnejší a najplnohodnotnejší život. Pojem plnohodnotného 
života je dnes už ale do takej miery sprofanovaný nekoneč-
ným výpočtom príručiek a rád z časopisov, že o skutočnej 
hodnote toho, čo je proklamované ako správne, nemôžeme 
nepochybovať. Ľudia ale so záujmom sledujú, ako sa vyvíja 
predstava ideálneho života, a snažia sa jej neustále pribli-
žovať. Kvalitu života tak nahradzuje pocit kvality, život ako 
taký degradoval na trend.
Imanentná existencia tak dnes nekompromisne vytesnila 
transcendenciu, pojem kariéra nahradil duševnú satisfak-
ciu a ideu materstva návod na výchovu. Myšlienky zanikajú 
v bezobsažných heslách, skratkovitý a jednoducho uchopi-
teľný návod na život sa stal pohodlnejším než život sám. Ak 
ľudia napĺňajú tieto všeobecné tézy o kvalite života, môžu 
si aspoň vychutnať ten pocit, čo je omnoho jednoduchšia 
a spoločensky priateľnejšia cesta, ako hľadanie kvality sa-
motnej v sebe samom. Dnes už vieme na internete zistiť, 
ako prekonať partnerskú krízu, či ako zvládnuť pracovný 
pohovor. Má teda vôbec cenu robiť pracovné pohovory, 
keď sa z nich budúci zamestnávatelia dozvedia iba to, čo 
sa chcú dozvedieť? A má cenu prekonávať partnerské krí-
zy, keď si partneri svoju lásku overujú krúžkovacím testom 
z nedeľných príloh bulvárov? Má cenu vôbec uvažovať, keď 
svet už má pre nás pripravené tri možnosti?
V reklamách vidíme šťastné a krásne rodiny, žijúce v pek-
ných domoch so zlatým retrieverom na záhrade, ako po-
užívajú ten či onen prací prášok, či jedia nejaký jogurt. 
Do šťastných úsmevov sa zapletie akási poznámka o bi-
ochemickom zložení produktu a vedeckom výskume, pre 
bežného človeka absolútne nečitateľná, no vzbudzujúca 
dojem, že sme tak inteligentní a obozretní, že sa bez 
tejto informácie nezaobídeme. Tento proklamovaný ide-
álny obraz rodinného života v sebe nenápadne zahŕňa aj 
onen produkt, čím sa v podvedomí začne automaticky 
s ideálom asociovať.

Predmet zobrazenia je teda, podobne ako v poetike soci-
alistického realizmu, nepreniknuteľný, mýtus uľpieva iba 
na povrchových vlastnostiach a nesmeruje k analýze. Ro-
land Barthes to nazýva infl exiou, teda text referuje sám 
o sebe a pre seba – bez vysvetlenia či určenia kontex-
tu a opodstatnenia. Vytváranie umelých podvedomých 
asociácií bolo zbraňou ako komunistickej moci, tak aj 
dnešných obchodníkov. Kultúra v minulosti degradovala 
na agitáciu, dnes na konzum.

Vzdelanie ako trhový artikel
Odpoveď na otázku, kde pramení dnešná kríza kultúry, 
čiatočne zodpovedá Konrad Paul Liessmann v svojej kni-
he Teorie nevzdělanosti. Snaží sa tu predostrieť problémy 
tzv. spoločnosti vedenia, ktorej samotný názov je po na-
hliadnutí pod povrch tohto označenia mýtus. Prívlastok 
„informačná“ či „spoločnosť vedenia“ totiž neznamená, 
že vzdelanosť tu je najvyššou hodnotou, ale že vzdelanosť 
sa stala predmetom najmocnejšieho hýbateľa spoločnosti 
– kapitalizácie. V posledných desaťročiach teda nie sme 
svedkami prechodu od industriálnej spoločnosti k spoloč-
nosti vedenia, ale industrializácie vedenia.2

Práve industrializácia a ekonomizácia vzdelania spôsobu-
je jeho vyprázdnenie, pretože sa stáva trhovým artiklom, 
spredmetňuje sa a uniká svojej vnútornej podstate. Ade-
kvátne vzdelanie je prvotným predpokladom vykonávania 
akejkoľvek profesie, čím sa stáva ekonomickou nutnosťou. 
Hodnota vzdelania sa teda odvíja od možnosti jeho prak-
tického zúročenia. 
Vzdelaním a vedením v tomto prípade nie je kontempla-
tívna činnosť, ale zapamätanie si penza informácií potreb-
ných k vykonávaniu praxe. Tak sa vzdelanie degradovalo 
na univerzálne disponibilné a fragmentárne teoretické 
podhubie praktickej činnosti. Nutnou konzekvenciou tej-
to kapitalizácie ducha je práve nevzdelanosť.3 Označenie 
našej spoločnosti ako informačnej či spoločnosti vedenia 
je teda paródiou reality, mýtom dnešnej doby.

2 Liessmann, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti, s. 30.
3 Tamtiež, s. 11.
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studie Kvantifi kácia sveta
S príchodom požiadavky univerzálnej disponibility 
vzdelania prišla aj nutnosť toto vzdelanie nejak ukot-
viť, uzákoniť a štrukturovať. Vzdelanie je tak nahradené 
učebnicou a potvrdené ministerstvom školstva schvále-
nou skúškou. Nepredpokladá teda vlastnú intelektuálnu 
aktivitu, len schopnosť zapamätania príslušnej faktogra-
fi e. Tak sa jednotlivé znalosti bez kontextu či schopnos-
ti s týmito znalosťami kreatívne narábať stali zárukou 
úspešného zloženia skúšky a nositeľ titulu sa môže hrdiť 
tým, že je vzdelanec.
Kvalitu vzdelania tak nahradzuje kvantita; obligátnou 
otázkou na maturitnej skúške z literatúry je vymenovanie 
čo najviac diel toho a toho autora. Vlastný úsudok je neo-
podstatnený, nakoľko sa nedá kvantifi kovať a teda prime-
rane ohodnotiť známkou. Práve známka, ktorá má v prie-
behu pätnástich minút zaradiť študenta medzi dobrých či 
horších, sa stala ubíjajúcou súčasťou vzdelania. Obsesia 
všetko kvantifi kovať a tým dávať možnosť vzájomne po-
rovnávať neporovnateľné prakticky zabila možnosť vlast-
ného rozvoja študenta. Študent je nútený spĺňat vopred 
stanovené kvantifi kovateľné kritériá a teda je odsúdený 
na pasívne reprodukovanie existujúcej faktografi e.
O fragmentarizácii a kvantifi kácii sveta a poznania sved-
čia aj veľmi rozšírené a obľúbené vedomostné show. Na-
júspešnejší sú opäť kandidáti, ktorí disponujú najväčším 
penzom informácií, pričom sa vôbec nezohľadňuje mo-
tív kontextu ich znalostí. Ako poznamenáva Konrad Paul 
Liessmann, samotné vedenie a vzdelanie tu nie je dôleži-
té, nahradzuje ho hádanie a tušenie, lovenie v pamäti.
Pochopenie, analýza či kreatívne zúročenie vedomostí je 
tak neopodstatnené. Podobným príkladom je aj neustále 
hodnotenie prostredníctvom rebríčkov, kedy vec samot-
ná nie je predmetom refl exie, stáva sa iba kvantifi ko-
vateľnou veličinou. Fetišizácia rebríčkov je tak výrazom 
a symptómom špecifi ckej formy nevzdelanosti – chýba-
júceho úsudku.4 Posudzovanie degradovalo na kvantifi -

kovanie, prehľadné, jednoducho stráviteľné vtesnávanie 
sveta do tabuliek.

Emócie v kocke
V takto skratkovitom živote aj kultúra čelí skratkovitosti 
a nivelizácii, mení sa na pohodlne stráviteľnú a bezob-
sažnú jednohubku. Svet dnes priam prekypuje rôznymi 
krátkymi videami, dôkazom je rozšírenosť fenoménu 
Youtube či televíznych relácií, ktoré tieto videá reprodu-
kujú. V koncentrovanej podobe tak človek môže zažiť 
kvázikatarziu pri pohľade na dopravnú nehodu či dieťa 
napadnuté psom. Smiech privodí zase video z hry ma-
čiatok či niečí groteskný pád. Zážitok je tak oprostený 
od akýchkoľvek tematických nuáns, a teda bez intelektu-
álneho zaťaženia prináša  efekt emocionálneho prežitku. 
„Doprajte si svoju dennú dávku emócií,“ hovorí upútav-
ka na jeden televízny seriál.
Televízne noviny tak už tiež odsunuli svoju funkciu obči-
anskej informovanosti, sledovanosť prináša profi t a teda 
ju treba zvýšiť. Tak sa z žurnalistiky stalo už tiež iba de-
fi lé top videí dňa, a ako tragikomicky konštatuje Konrad 
Paul Liessmann, informačne najviac nasýtenou časťou 
je predpoveď počasia. Žurnalistika ako najprístupnejší 
zdroj znalostí a informácií tak zohľadňuje predovšetkým 
komerčný aspekt, a teda motív zvedavosti. Tým klesla 
na úroveň zábavy a vo veľmi precízne radených šotoch 
dáva divákom žiadané „dávky emócií“, čím ukája našu 
narkomanskú závislosť na povrchnosti.

Telenivelizácia
Nesmierne komerčné úspechy dnes slávia nekonečné te-
levízne seriály. Banálne zápletky a dejové zvraty sťahujú 
diváka do svojho sveta, ponúkajú nahliadnutie do intimi-
ty postáv. Tento naturalizmus, ktorý na pôdoryse voye-
ristických ukážok zo života ľudí neprináša žiadnu tému, 
ideu či pointu, sa stáva iba akýmsi fi ltrom každodenných 
starostí. Človek nazerá do intimity druhých a bez akého-

4 Liessmann, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti, s. 58.
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studiekoľvek intelektuálneho zaťaženia môže konfrontovať svoj 
život s iným. 
V týchto seriáloch sa vytráca akýkoľvek zmysel pre znak, 
symbol, či referenciu k téme, ktorá tu taktiež absentuje. 
Divák teda vníma tieto prvoplánové nadhodilé situácie 
prvoplánovo, pretože pod slovami sa neskrýva nič iné, 
ako ich faktický význam, referencia k deju. Pri spätnej 
reprodukcii tak môže byť zodpovedaná jedine otázka 
„čo?“; na otázky „prečo?“ či „čo tým chcel autor pove-
dať?“ odpoveď už neexistuje. Láska, podvod, rozchod. 
Láska, tehotenstvo, manželstvo. Priateľstvo, podvod, 
hádka. To je časť dejových konštruktov, ktoré sa neustále 
variujú. Variáciou tu ale je zmena chudobnej blondýnky 
na bohatú brunetu či podobné povrchové kozmetické 
úpravy osvedčenej banálnej štruktúry. Pri absencii témy 
sa nedá variovať nič iné, len make-up.
Táto tematická a dejová nekonzekventnosť, vyprázdne-
nosť situácií a ich autoreferenčnosť prináša už vyššie 
spomínané emócie v kocke. Každý deň si tak človek 
môže virtuálne prežiť to, čo vo vlastnom živote nie je 
schopný dosiahnuť. Opäť je tu kvalita života zastúpená 

pocitom kvality, opäť sme svedkami mýtizácie v dnešnej 
kultúre. 

Kultúrne totality
Bezduchosť tejto heslovitosti kultúry teda v porovnaní 
s agitáciou kultúry totalitnej prináša pre nás nie veľmi li-
chotivý záver. O to väčšou tragédiou je, že kultúrna tota-
lita dnes je výsledkom našich očakávaní, a preto sa voči 
nej nedá vzoprieť. Autori komerčnej kultúry vychádzajú 
z požiadavok diváctva a produkujú to, o čo je najväčší 
záujem. Dnešný „kapitalistický realizmus“ v podstate ne-
prináša po socialistickom realizme žiaden kultúrny vzo-
stup. Jedinou faktickou zmenou je otvorenie niektorých 
tabuizovaných tém, ktoré ale v zásade súvisia s teles-
nosťou a sexualitou a oscilujú medzi vulgárnosťou a ba-
nálnosťou. V období socializmu bola slepota vzdelania 
a nevkus v kultúre vnucovaná „zhora“, dnes prichádza 
od ľudí, „zdola“. Dá sa teda iba konštatovať, že vláda väč-
šiny je pre kultúru podobne zhubná, ako totalitná vláda 
jednej strany a že potešujúci je aspoň fakt, že „disidenti“ 
dnes nie sú stíhaní políciou. 
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Kultura 
solitérismu 

v post- 
moderním 

světě
Ivo Kristián Kubák

John Kennedy Toole (1937-1969) svůj známější román 
Spolčení hlupců uvozuje popisem svérázného hlavního 
hrdiny – Ignácia J. Reillyho: „Masitý balón hlavy obepí-
nala zelená lovecká čepice. Její zelené příklopky, vzduté 
velkýma ušima, nestříhanými vlasy a štětinami rašícími 
z hloubi uší, odstávaly jako směrovky ukazující do dvou 
stran současně. Zpod mohutného černého kníru vystu-
povaly plné, vakovité rty, v jejichž faldovitých koutcích 
sídlil nesouhlas a drobky smažených brambůrků. (…) 
Lovecká čepice chránila hlavu před nastuzením. Plan-
davé tvídové kalhoty byly k neroztrhání a umožňovaly 
neobyčejně volnou lokomoci. Jejich záhyby a zákoutí 
vytvářely kapsy teplého zapařeného vzduchu, v jakém 
se Ignácius cítil nejlíp. Kostkovaná fl anelová košile 
plně nahrazovala sako a odhalenou kůži mezi příklop-
kami na uši a límcem chránil šál.“ Jaký to barvitý ob-
raz na pozadí (již upadajícího) New Orleans počátku 
šedesátých let dvacátého století! A i přes neuvěřitelný 
karneval donkichotovských dobrodružství, která Igná-
cius zažije, se příliš nepromění – když jej konečně jeho 
Dulcinea, beatnice Myrna Minkoffová, odváží z matčina 
domu, obléká se v rychlosti, ale do stejného stylu jako 
na počátku: „Červená fl anelová noční košile odplachti-
la vzhůru a zůstala viset na lustru. Vecpal nohy do se-
mišových kanad a nasoukal se jak to šlo do tvídových 
kalhot, které v pase jen stěží dopnul. Košile, čepice, 
kazajka. Slepě to všechno naházel na sebe…“ 

Post-postmoderní svět
Nevybral jsem tuto ukázku náhodou, ale se záměrem ilu-
strovat na Ignáciovi některé z rysů moderní doby. Spo-
juje v sobě vlastnosti mnoha anti-kánonických postav 
(Tristrama Shandyho, Dona Quijota) a je svým způsobem 
pojítkem k současným ne nutně literárním hrdinům (na-
příklad těm reálným z dokumentů Michaela Moora nebo 
fi lmovým z tvorby Sachy Cohena).
Kvas šedesátých let, ve kterém bylo Spolčení hlupců na-
psáno a ve kterém se také odehrává, dal vzniknout kontro-
verznímu termínu, jímž se (pro mnohé) dodnes popisuje 
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studiestav a směřování současné kultury – termínu postmo-

dernismus. Ať už jej přijmeme nebo budeme považovat 
jen za poslední vzedmutí a vrchol modernismu počátku 
minulého století, vystihuje jej na poli uměleckých disci-
plín několik zásadních vlastností: intertextualita, míšení 
a parodie žánrů (pastiš), odkazy k nové seberefl exivitě 
(která podstatně radikalizuje seberefl exivní sklony moder-
nismu) a návrat k ironickým formám prezentace – velká, 
neparodická vyprávění (Příběhy) legitimizující modernu 
totiž selhala (Lyotard) a potenciál těch současných (např. 
v entelechii) ještě nenabral dostatek sil. V postmoderně 
se vytrácí (přesněji řečeno ztrácí) vize a utopie. Je kon-
formní, ale protože připouští jakýkoliv názor, je zároveň 
otevřená (jako by nebyla možná žádná kritéria). Vládnou 
jí média a trh. Za problematičtější rys by se dal považovat 
i často zmiňovaný odklon od politiky a ideologie, ačko-
liv Francis Fukuyama ve svém Konci dějin argumentuje 
směrem opačným: dle jeho tezí se svět po konci studené 
války a pádu Berlínské zdi naopak ocitá pod triumfálním 
diktátem politického a ekonomického liberalismu. Mezi 
postmoderními autory ale najdeme mnoho takových, kte-
ří se politiku či ideologii nebáli komentovat nebo přímo 
integrovat do svých děl (z nejznámějších Marguerite Dura-
sová, Terry Eagleton, Umberto Eco a mnoho dalších – Tom 
Stoppard, Kingsley Amis či Louis Althusser) – a je (u nás) 
až s podivem, kolikrát si na západě sympatie vysloužil ze-
jména levicový marxismus. Nicméně ještě jeden znak je 
pro postmodernu typický: se ztrátou etického řádu pade-
sátých let dokázala jako jediná pružně zareagovat a při-
jmout heterogennost a oslavovat různost uvnitř téměř 
výhradně kapitalistického mimoiberoamerického světa. 
A čím jiným je Ignácius J. Reilly než podivně se odlišující 
fi gurkou, která komentuje a seberefl ektuje (svůj a potaž-
mo náš, čtenářský) současný svět!
Jenže nepřestává nám termín postmoderna už dosta-
čovat? Není jeho význam přeceňován nebo naopak vy-
prázdněn? Někteří autoři se snaží obejít tento problém 
používáním termínu post-postmodernismus (případně 
několik let starých pojmů rekonstruktivismus, podle 

eseje Chrise Sunamiho, nebo modernismus, podle ma-
nifestu Billyho Childse a Charlese Thomsona), ale spolu 
s těmito novotvary vyvstává další hrozen otázek, z nichž 
ta nejzásadnější je, kolik předpon ještě slovo moderna 
snese. Jeden z problémů však nad ostatní ční: v jaké kul-
turní epoše tedy žijeme právě teď?

Demokracie nikoliv, totalita možná!
Dříve než se pokusím výše položené otázky zodpovědět 
a přispět do tohoto neologistického pytlíku skleněnek 
tou svojí, dovolím si malou odbočku, která nám vydláž-
dí cestu k možným vysvětlením. Říká se, že demokracie 
je kolébkou kultury. Nicméně není tomu možná právě 
naopak? Rychlá rekapitulace ukáže, že důležité kulturní 
epochy nebo směry byly zažehnuty právě pod tíhou dik-
tatur: antická kultura, přestože je zvána kolébkou demo-
kracie (Oliva), až na (dlužno podotknout, že třísetletou) 
athénskou výjimku demokratickou vlastně nikdy nebyla. 
A přesto zplodila mj. drama, fi lozofi i nebo architekturu, 
ke kterým dodnes vzhlížíme. Gotika, renesance, resp. ba-
roko – vše vzniká pod tíhou francouzské, toskánské, resp. 
italské despocie. I moderní směry – futurismus v před-
fašistické Itálii, expresionismus v před- a meziválečném 
hindenburgovském Německu, či konstruktivismus v čer-
stvě porevolučním Rusku. Samozřejmě najdeme výjimky: 
údobí Periklovy vlády, Výmarská republika – jednoduše 
řečeno období, která umožňovala dialog, nejdůležitější 
a nejvlivnější součást tvorby. Vliv avantgardy (přinášející 
především boj o čistotu názoru) a mix těchto a mnoha 
dalších moderních stylů na přelomu 19. a 20. století vedl 
pochopitelně ke zmatku a později i ke ztrátě kulturní 
identity západního světa. Poválečný (tedy post-trauma-
tický, post-despotický) vývoj v kapitalistických státech 
ještě přinesl vzedmutí existencionalismu a absurdního 
divadla, ale ruský totalitní diktát dokázal účinněji indok-
trinovat na dlouhé desítky let v komunistických zemích 
(ve stalinistickém Rusku tou dobou již „osvědčený“) 
vlastní styl – socialistický realismus. Není překvapivé, 
že hnutí spojená s ideologií jsou často odsouzena k záni-
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studie ku, a tak se po očekávaném odvržení sorely (spolu s dik-
taturou) postkomunistické země ocitají ve stejném kul-
turním vření druhé poloviny 20. století. Srovnávat vývoj 
ve východním bloku se západním světem pochopitelně 
nelze, protože východní pokus o demontáž diktatury vedl 
spíše ke zmatečnému rozštěpení na undergroundový (ať 
už exilový, ineditní či samizdatový) a ofi ciální proud.
Výše uvedené se ale dá nahlédnout ještě jedním pohle-
dem: v židovsko-antickém kulturním prostoru je hnacím 
motorem kultury cítění změny, zlom, tušení nové šance 
a výzva – vlna národních obrození po napoleonských vál-
kách, ruská avantgarda po bolševické revoluci a po roz-
padu rakouskouherské monarchie i nezanedbatelná pr-
vorepubliková kultura československá. 
Nicméně viděno prizmatem diktatur i změn se na přelo-
mu 20. a 21. století znovusjednocená západní společnost 
ocitá ve stavu, který vychází z postmoderny, ale již post-
modernou není. V době, která se teprve kulturně hledá, 
svým způsobem dušena rozmanitostí, již demokracie 
umožňuje. V krizi neoliberalismu, který stál na počátku 
postmoderny jako jeho jediná „ideologie“. V epoše, kte-
rou nazvěme epochou solitérismu. 
Slovo solitér, byť je dnes používáno zejména pro počíta-
čovou verzi pasiánsové hry Klondike, k nám přišlo z fran-
couzštiny, kam bylo importováno z latinského solitarus 
(poustevník nebo osoba žijící, jednající sama), odvozené-
ho z přídavného jména solus – jediný, samotný, ale také 
osamělý [sic!]. Jak se ukáže dále, všechna výše zmíněná 
adjektiva jsou pro současný stav světa a kultury příznačná.

Odlišit se na pozadí ordinérnosti
Ignácius J. Reilly není fatální samotář, ke svému mrzout-
ství se rozhodl sám, o vlastní vůli. Přesto lidi vyhledává 
(byť proto, že je nucen si hledat práci) a komunikuje 
s nimi. A protože je jediný svého druhu, září na nás jako 
diamant na korunce postav románu. Odlišuje se, a proto 
je solitérem.
Touha, snaha a možnost odlišení se stala hybnou silou 
solitérní společnosti. Demokracie každému zprostřed-

kovala způsobilost diferenciace, způsobilost naleze-
ní svého místa — a poskytla k tomu také nepřeberné 
množství (konzumních) prostředků – přemíru možností, 
jak se obléci, kde nakupovat, co jíst, co obdivovat. Tato 
způsobilost ale také pochopitelně vede k paradoxu – jak 
se odlišovat mezi vším, co se liší? Dnešní kulturu tato 
stratifi kace vlastně určuje: málokdo již dnes nakupuje 
obraz tak, aby mu ladil se sedací soupravou. Ale naopak 
leckdo si zakoupí biedermayerovskou starožitnou židli, 
která nezapadá, neladí, a umístí ji dostatečně výrazně 
tak, aby vynikla její jedinečnost spojená s odlišností – její 
solitérnost (a výrazně se tak podpořila její znakovitost 
– židle se stává nejen znakem-ikonem židle, ale i zna-
kem-indexem pro hodnotný majetek a znakem-symbo-
lem jisté, byť nejspíše ostentativně předstírané, kulturní 
úrovně). Tato schopnost odlišení velmi úzce souvisí také 
se způsobilostí k teatralitě, resp. prezentaci (a to jak 
sebe sama, tak něčeho v rámci daných okolností nebo 
prostoru). Tato sebeprezentace má blízko k již dříve zmí-
něné postmoderní seberefl exivitě, která je však poněkud 
polovičatá – zajímáme se o to, jak nás vidí jiní (Goffman), 
nikoliv jak sami vidíme nebo vnímáme sebe. A podobně 
jako na počátku postmoderny stojí smrt autora (Bar-
thes), nyní nastává smrt nás jako tvůrců vlastního obra-
zu, a počíná éra ostatních, protože teprve v jejich očích 
se zobrazíme a získáme smysl a kulturní zařazení.
Nejde však jen o nás samotné. Solitérismus se hrne 
ze všech směrů. Theodore Sturgeon, významný americký 
autor vědeckofantastické literatury, ve své pozdní povíd-
ce  Priscilla, přízvuk a přístup popisuje podivuhodné ko-
munikační zařízení vrátnice velké počítačové fi rmy: „Pult 
slečny Ladné (okrášlený střízlivou, ale monumentálně 
nákladnou bronzovou destičkou s drobným tiskem: pris-
cilla ladná) byl umístěn tak, aby ji neodděloval od ostat-
ního prostoru. Zároveň přesně vzato do vstupní haly ne-
patřil. Spíš přepážka než překážka, systém upravený pro 
její pohodlí víc než pro kohokoli jiného. I vsedě na ni bylo 
vidět a do jisté míry sdílela místnost s příchozími tak, 
jako obývací pokoj. Vzdor tomu její velitelské stanoviště 
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studiepatřilo jí a nikomu jinému.“ Přesný a perfektní zárodek 
nábytkového solitéru, popsaný roku 1971. 
Designově skloubit jeden pokoj do jednotného stylu nebyl 
v době Napoleona I. žádný problém. Jenže dnes? Pokuste 
se dnes v běžných obchodech s nábytkem nalézt obdobu 
empírového psacího stolu, empírových židlí, dřevěného 
globusu, tématického gobelínu a empírových stojacích 
hodin. Budete marně bloudit, protože téměř vše, na co 
narazíte, budou solitéry – fi lozofi í se tak stává masová vý-
roba unikátů. To není kritika, pouhé konstatování. Vaším 
úkolem v konkrétní místnosti pak je zkombinovat nábytek 
do takové scénické solitérní kompozice, aby se vzájemná 
odlišnost a samostatnost co nejvíce podporovala nebo 
naopak potlačovala. Moderní design (zejména užitného 
umění) bychom v tomto ohledu mohli považovat dokon-
ce za jakýsi předvoj solitérismu – viz např. židle Panton 
Vernera Pantona (dnes již téměř padesátiletá ikona novo-
dobého nábytku), odšťavovač na citróny Juicy Salif Phi-
lippa Starcka nebo počítačové produkty fi rmy Apple, Inc. 
designéra Jonathana Ivea, který byl dokonce v roce 2004 
v hlasování vyhlášeném BBC zvolen nejvlivnější osobností 
britské kultury (na druhé místo přitom odsunul Joanne 
Rowlingovou, autorku mnohasvazkové ságy o čarodějnic-
kém učni Harry Potterovi).
Solitérismus můžeme najít i v architektuře – vždyť o co 
jde v případě známé pražské stavby Fred & Ginger Vlada 
Miluniće a Franka Gehryho na Rašínově nábřeží? Vystou-
pit, nezapadnout, zaujmout. O něčem podobném by si 
například Giovanni di Statio (italský stavitel, na zákla-
dě jehož plánů byla postavena v polovině 16. století 
plzeňská radnice) ani nedovolil přemýšlet – v městské 
architektuře převládal řád a snaha o organické napojení 
budoucích nebo stavěných budov na již stojící. Pravdou 
však zůstává, že hradní a zámková architektura byla 
solitérní vždy (pokud však nešlo o komplexní jednotící 
uchopení krajiny a zámku jako v případě Hardtmuthovy 
a van Erlachovy Lednice či Versailles Le Nôtra a Le Vaua, 
aj.). Urbanistické sochařství, které má s architekturou 
úzký vztah, by mohlo poskytnout nejeden další případ 

– všichni se asi shodneme, že Myslbekova jezdecká so-
cha v čele Václavského náměstí ční, ale nevyčnívá; oproti 
tomu sochařské počiny britského sochaře indického pů-
vodu Anishe Kapoora (Cloud Gate v Chicagu, Sky Mirror 
v New Yorku) jsou uzpůsobeny a utvořeny právě tak, aby 
působily jako z jiného světa, vyčnívaly a na městském 
pozadí se zásadně odlišovaly. V Praze jsou solitéry k na-
lezení například na Letenské pláni na místě bývalého Sta-
linova pomníku v podobě metronomu nebo žižkovský 
pomník Jaroslava Haška od Karla Nepraše. 

Solitérní literatura a divadlo
Stejně tak bychom mohli pro příklady solitérismu sáhnout 
do oblasti vydavatelské a knihtiskařské, Mnohasvazkové 
edice první republiky – např. Symposion – byly ještě done-
dávna nahrazeny křiklavými jednotlivými svazky z různých 
nakladatelství (ačkoliv tato roztříštěná knižní estetika je již 
na ústupu) nebo encyklopedickými publikacemi, sloužící-
mi víceméně k ostenzi. Stejně tak je najdeme například 
i v oblasti divadla (nechodí se do Divadla Komedie, ale 
na Hybnerovou, Škvoreckého nebo na toho „vysokýho, jak 
hrál v Redakci“), nebo kultury vůbec (udělování kultur-
ních cen často jen podtrhuje a vyzdvihuje jednotlivosti, 
ale o kultuře jako takové nikterak nevypovídá, a v prin-
cipu ani nemá příliš na čem stavět – navíc poroty samy 
o sobě reprezentují snahu svých členů o odlišení se).
Jedním z podstatných rysů současného stavu umění je 
také totální binární opozice v přístupu k praktické diva-
delní tvorbě. Pozoruji již několik let trend, který by se dal 
popsat jako totalita entropie – scénická řešení součas-
ných inscenací se vyznačují nadvládou chaosu, jehož 
míra směrem ke konci vzrůstá. Případně právě naopak 
– totalita sterility – odosobněnost a čistota směřující 
až k beznázorovosti. Mezi tím téměř jako by nebylo nic. 
Tato binárně opoziční  totalitárnost je podpořena ještě 
dalším úkazem: ztrátou divácké i tvůrčí pokory. Tržně-
mediální demokracie na rozdíl od těch před-postmoder-
ních upřednostňuje každého jednotlivce nejen jako sobě-
stačného a plnohodnotného člena lidského společenství, 
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studie ale dává mu v rámci sebe samé navíc možnost něčeho, 
co nazvu jednoduchým pojmem postoj. A právě strach 
o ztrátu tohoto postoje způsobuje v potenciálních reci-
pientech a tvůrcích divadelních (a potažmo uměleckých) 
děl nutkání bojovat o svůj imanentní životní postoj 
za každou cenu. Ztráta pokory je pak logickým důsled-
kem tohoto boje, neboť pokora je defenzivní vlastností, 
zatímco boj o postoj ofenzivní. Postoj je samozřejmě vý-
razem solitérní společnosti, protože mezi jeho vlastnosti 
patří osobitost, unikátnost a svébytnost.
Nemalým polem působnosti, kde se solitérismus také 
projevuje, je snaha o žánrové rozlišování a vymezová-
ní se – nejčastěji literárních děl. Není tomu tak dávno 
(v pozdních 90. letech 20. století), co vznikl žánr new 

weird, který se vměstnal do mezery mezi horor a tzv. 
weird (podžánr spekulativní fi kce). Neustálá intersticiál-
nost, tedy snaha autorů vmezeřit se do kdejaké skulinky 
mezi různými žánry (a tak se odlišit od ostatních) má 
však paradoxně za následek vznik dalších a dalších sku-
lin – kde se mezi dva žánry vmísí třetí, vzniknou místo 
jedné mezery dvě. Psaná literatura pak tímto neustálým 
fraktálním dělením nabývá spíše amorfní než krystalické 
formy - vše je vším, ale zároveň nic není vlastně ničím.
Jednoduše řečeno: umělecké dnes již totiž není to, co 
zapadá, ale právě to, co se odlišuje. A nejlépe se toto 
odlišení umocní na pozadí každodenní obyčejnosti. Čím 
ztřeštěnější designérský nápad se dostane na trh, tím 
větší pozdvižení (a jeho cenu) to způsobí. Žijeme ve svě-
tě, jehož jediné hranice jsou určovány vývojem vědy, ale 
díky virtualizaci se již snadno proplížíme i kolem nich. 
Otázka, jak daleko jsme schopni zajít, tak dnes přestává 
mít smysl.

Nástrahy velkoměstského solitérismu
Jenže přílišná rozmanitost a eklekticismus solitérního 
systému má svá úskalí – vede snadno k umělecké herezi, 
synekdochickým řešením, samoúčelné svévolnosti a pře-
devším k vysoké entropii estetické funkce, která se pak 
ve snaze obsáhnout vše stává téměř nepoužitelnou. Sys-

tém sám v sobě kloubí znesvářenou dichotomii zápasu 
mezi udržením si vlastní (vnitřní) tváře a diktátem trhu 
médií. Což velmi dobře vystihuje komentář, který pro-
nesl mluvčí Národní galerie Tomáš Vlček u příležitosti 
nákupu deseti obrazů od (ne)slavného malíře Antonína 
Čerta Votavy do sbírek NG: „Difúze výtvarného umění je 
bezbřehá.“
Dalším problémem tohoto systému je jeho silné ome-
zení na velkoměstské a městské aglomerace. V menších 
městech a na vesnicích je potřeba odlišení minimální, 
byť maloměšťáctví je pro sebeprezentaci živnou půdou 
a na venkově není solitérní ostenze (od váziček po celé 
„parádní“ pokoje) také ničím výjimečným. Ve městech 
také vzniká relativně ostrá hranice mezi prostorem 
k životu (solitérním) a k práci (unifi kovaným). Objevují 
se snahy tyto prostory propojovat – viz například společ-
nost Google, Inc., ale štábní kultura většiny fi rem často 
snahu o odlišení ostře sleduje a potírá na úroveň pouhé 
korporátní identity. Na tenké hraně mezi světem unifi -
kace a solitérismu lavíruje politika a její představitelé. 
Zejména oni se snaží být vidět (sebeprezentovat se) 
a přitom nevybočit příliš. Tato zvláštní bipolarita politic-
ké scény je v přímém protikladu se světem (současných, 
žijících) celebrit. Jejich solitérismus a sebeprezentace je 
možná až příliš afektovaná a v bezbřehé naivitě velmi 
krátkodechá. A opět zpátky ke kořenům – jedině tyglík 
šedesátých let 20. století mohl vyvrhnout do světa ce-
lebrit literární a jiné vědce (již zmíněný Umberto Eco 
– byť se nejprve proslavil jako literát; Roland Barthes 
nebo Stephen Hawking – jemuž k nástupu mezi hvězdy 
pomohla symboličnost jeho údělu, vítězství člověka nad 
hmotou) – navíc osobnosti, jež se v popředí veřejného 
zájmu drží dodnes. Jako by před-postmoderní celebrity 
měly větší setrvačnost své pověsti a jejich zásluhy stály 
na bytelnějším piedestalu.
Ale nejen vědou a kulturou živ je člověk a i v praktických 
oblastech jeho života zapouští solitérismus své kořínky: 
v touze po informacích a snadné komunikaci je jeho vliv 
spíše negativní - data, údaje a zprávy jsou snadno do-
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studiestupné, byť někdy ve zkratkovité a nepřesné formě (viz 
např. internetová encyklopedie Wikipedia). Toto zkra-
cování a zrychlování přístupu k informacím způsobuje 
jejich krátkodobou platnost – co platilo minulý týden, 
nemusí platit dnes, nebo může být jeden fakt nahrazen 
druhým v řádu pouhých milisekund. V našem fl uidním 
informačním světě obstojí zejména solitéři. A v případě, 
že neobstojí, hrozí rozpad osobnosti a zvláštní forma ne-
vědomého solitérismu a bezděčné sebeprezentace, které 
mají mnoho faset – od pouhé relaxace, přes samomluvu 
až k totální retardaci a propadnutí šílenství. Mnoho lidí 
se těmto nástrahám brání, přičemž nejčastější formou je 
davové (téměř až stádní) shromažďování. Jenže – není 
to právě to stádní a hromadné, co tuto masu vlastně jen 
v rámci větší perspektivy vyčlení a odliší?

Závěrem
Příběh života a knih na počátku zmíněného Johna Ken-
nedyho Toola je v mnohém příznačný pro stav, který 
jsem se výše pokusil charakterizovat. Pro mnoho lidí je 
autorem pouze jediné, solitérní knihy, ale mimo Spol-

čení hlupců má na svém kontě ještě jeden román – pr-
votinu Neónová bible, kterou napsal jako šestnáctiletý. 
Obě díla byla vydána posthumně, to méně zralé jako 
evidentní nakladatelský kalkul (s desetiletým odstupem) 
poté, co Spolčení hlupců zaznamenalo velký čtenářský 
ohlas a Toole byl in memoriam honorován Pulitzerovou 
cenou. A to přesto, že mu v roce 1960 rukopis naklada-

telé vrátili s poznámkou, že „není o ničem.“ A aby se jed-
notlivé střípky složily v postmoderní obrázek, je Toole 
stigmatizován ještě svým údělem sebevraha – počátkem 
roku 1969 po hádce s matkou mizí a nejspíše se vydá-
vá na výlet k domu nedávno zemřelé spisovatelky Mary 
Flannery O’Connorové. Na cestě zpět (26. března 1969) 
v odstavném pruhu dálnice nedaleko přístavního města 
Biloxi si zavádí do kabiny svého auta trubicí výfukové 
plyny a nechává na přístrojové desce dopis pro své ro-
diče. Jeho obsah se veřejnost nikdy nedozví – matka jej 
kvůli kontroverznímu obsahu zničila. Z prvního vydání 
Spolčení hlupců se dnes stala rarita, za níž se platí stov-
ky dolarů. Vpravdě solitérní osud!
Teorie o současné neuzavřené epoše, o její uchopení 
a zaškatulkování do jednotícího hávu nějaké epistemo-
logicko-kulturní teorie se nyní nejspíše budou množit, 
alespoň do té doby, než se všichni teoretikové shodnou, 
že skončila a zpětně jí jedním z těchto názvu pojme-
nují. Tak proč nemít v tak košaté době připraveno své 
želízko v ohni? Proč jedním šmahem odmítat sémiotiku, 
postmodernu, scénologii, sociologii nebo užitný design 
a složitě hledat nová řešení, když cesta vede i přes jejich 
vzájemnou juxtapozici a následnou fúzi. Solitérismus 
jako stav světa, ve kterém se jednotlivosti snaží odli-
šit na pozadí obyčejnosti (diferenciace) nebo vmezeřit 
do škvír utvořených předcházejícími mezníky a období-
mi (intersticiálnost), je rozhodně prozatím mým osob-
ním velkým favoritem.

Poznámka: Ukázky z knihy Johna Kennedyho Toola Spolčení hlupců jsou citovány v překladu Jaroslava Kořána (Ode-

on, 1989). Povídka Theodora Sturgeona Priscilla, přízvuk a přístup je citována z prvního českého vydání v časopise 

Světová literatura 1/1980 v překladu Jiřího Markuse.
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komentář

Odlišit se
není 

solitérství
Míra Vavroch

Předcházející studie Kultura solitérismu s postmoder-

ním světě i přes můj nesouhlas s pojetím (neexistuje žád-
ná epocha postmoderny či „solitérismu“, žijeme v epoše 
pozdní modernity, jejímž úkolem je člověka-jednotlivce 
mást, měřit, objektivizovat, zotročit, zbarbarizovat a ne-
nechat jej dojít k sobě), přes mé pochybnosti v užívání 
pojmů demokracie, kultura, modernismus a postmo-
dernismus (problémem je, že se jedná o pojmy, jež mají 
dlouhou historii, autor je však zbavuje této historičnosti, 
což lze nejlépe vidět na pojmu demokracie, neboť antic-
ká, meziválečná a současná demokracie má k sobě stej-
ně tak daleko jako Platón a Marx k McDonaldovi) a přes 
můj odpor k zavádějící jednoduchosti rozvržení a řešení 
daného tématu přesto vyvolává důležité otázky na téma 
člověka ve světě, jedinečnosti a originality tvorby a pova-
hy současného světa.

V článku se píše: „Demokracie každému zprostředkovala 
schopnost diferenciace, schopnost nalezení svého místa 
– a poskytla k tomu také nepřeberné množství prostřed-
ků – přemíru možností, jak se obléci, kde nakupovat, 
co jíst, co obdivovat.“ Zmíněná schopnost diferenciace 
ulpívá na povrchu a člověk je vlastně bombardován 
nabídkami, jak se stát sám sebou. Je to jen jiná funk-
ce kontroly odlišná od konstruování člověka-stroje, jež 
bylo typické pro moderní, kapitalistickou společnost 
do 70. let 20. století (Foucault, Bauman). Neboť když 
se člověk domnívá, že je svobodný (má možnost výběru 
na trhu, otevřené hranice, podílí se na „utváření demo-
kracie“, má přístup k informacím), je potom velice snad-
né vést politiku represí, válek, ovládání a manipulací dru-
hých a jemu zůstává domnělá svoboda s celým mýtem 
o demokracii, svobodném tisku a pokroku ve společ-
nosti. Skutečnost, že za jeho „svobodou“ stojí ohromný 
komplex sociálního inženýrství, manipulací s informa-
cemi a vlastní osobní morální soudce, jenž uvnitř nás 
rozhoduje o otázkách našeho ne-jednání, ač byl dosazen 
„zvenku“ špatnou výchovou škol, jež nás učí býti dis-
ciplinovanými, poslušnými, nevybočujícími jedinci bez 
vlastního názoru a přesvědčení, je pak velmi obtížné 
prohlédnout, neboť kritici „systému“ bývají označováni 
za levičáky, marxisty či postmodernisty. A s někým tako-
vým se přece člověk nemůže zahazovat.

Snaha se odlišit není žádné solitérství. V současné době 
je to spíše marketingová strategie, program z reklamy, 
jak být „cool“, „in“ či „free“. Samozřejmě pouze v pří-
padě, že si člověk koupí produkt, jenž mu zajišťuje tyto 
atributy. Ve světě umění je pak samozřejmé, že umělec 
je solitér, protože již ze své podstaty by měl vyčnívat 
svou tvorbou, bořit společenské mýty a stereotypy, hle-
dat v hloubkách svého nevědomí a přinášet odtamtud 
vítr, jenž potopí loď falešné morálky, nepravého vědění, 
pokryteckého jednání či měšťáckého umění. Tedy společ-
nost, v níž zrovna žijeme.





14

studie

Anton 
Čechov 

a schody 
v Maut- 

hausenu
Vítek Pokorný

Každý čin je symbol, jehož váha mě drtí. (Sarah Kane)
Tento rok se oslavuje stopadesáté výročí narození An-
tona Pavloviče Čechova. Vedle řady inscenací, seminářů 
a veřejných čtení jeho díla budiž následující text také 
drobným zrnkem v upomínkách na jednoho z největ-
ších umělců všech dob.

I.
„Kosťa mi zkurvil hru!“ Tento výkřik je jednou z legend 
o prapodivném vztahu velkého ruského dramatika Anto-
na Čechova (1860-1904) k velkému ruskému režisérovi 
„Kosťovi“ Stanislavskému, který dle báje „objevil“ Če-
chova pro svět. Zrod psychologického herectví v diva-
dle MCHAT (založeno roku 1898) zcela jistě dalekosáhle 
ovlivnil vývoj jevištního umění, a ač patřím spíše k od-
půrcům takovéto tvorby, není možné jeho velikost nějak 
přehnaně snižovat. 
Problém však vyvstává v okamžiku, když naturalistic-
kou povahu tvorby Stanislavského budeme neustále 
automaticky spojovat s mnohem komplikovanější pova-
hou tvorby Čechova. Ten začínal jako autor mistrovsky 
vystavěných povídek, v nichž mísil schopnost zachy-
tit realistický detail s expresivním sarkasmem a ironií. 
V této linii je dozajista vrcholem Pavilón č. 6 (1892), 
povídka odehrávající se v blázinci, v místě kde reálno 
a ireálno koexistují ve vzájemné rovnováze. Jakožto 
dramatik se Čechov prosazuje komediálními jednoak-
tovkami, které – a to je velice důležité pro naše další 
zkoumání – dokonale naplňují povahu žánru frašky. 
Co praví o frašce encyklopedické heslo? „Fraška je typ 
komedie, který v dramatickém ději, zápletce i povaze 
jednotlivých postav užívá situační nebo karikaturní 
nadsázku, což mnohdy směřuje k hrubému až obscén-
nímu dramatickému výrazu. Postavy jsou výrazných, 
ale záměrně zjednodušených charakterů, které nejsou 
představeny v dramatickém vývoji. Objevují se ustálené 
situace a gagy. Humor těží především z vnějších, opět 
stálých, obvyklých a výrazných skutečností (koktání, 
hloupost, ošklivost etc.)“ 
Jednoaktovka Námluvy (1888) tuto charakteristiku 
zhmotňuje ve zdůraznění typů postav – submisivní 
nápadník, dominantní otec, hysterická potenciální ne-
věsta. Fraškovitost tématu se pak odráží v cyklickém 
opakování hádek na absurdní témata – volní loučka, 
kdo má lepší psy etc. Lineárnost dramatické situace, 
nedejbůh psychologismus postav zde nedostávají té-
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studieměř žádný prostor. V hyperbolizované podobě je zde 
spíše konstruován obraz člověka jakožto tupého ani-
málního tvora, který lpí na svých zásadách a předsta-
vách o světě. 
Čechov však nemá za cíl vytvořit nějakou závažnou exis-
tenciální výpověď či vést ke složitým fi lozofi ckým kon-
strukcím. Staví před nás ostrý fakt, který je pro některé 
citlivější diváky až fyzicky nepříjemný. Je tedy možné, 
že Čechov, autor groteskních jednoaktovek, náhle udělá 
tlustou čáru a od hry Platonov (1888) začne psát v du-
chu psychologismu, jak jej začal vykládat Stanislavskij? 
Zcela určitě ne. Čechov neopouští pole frašky, expresivní 
hyperboly a grotesky. Sám autor se ostatně nikdy zce-
la nesmířil se svými hrami v podobě, jakou jim vtiskl 
psychologický černokněžník Stanislavskij, a mnohem 
sympatičtější mu připadaly první avantgardní pokusy 
Stanislavského antipoda Mejercholda. Ten se přes ne-
úspěšnou symbolistickou etapu dostává k jevištní me-
tafoře právě skrze grotesku a nadsázku. Při uvažování 
o Čechovovi sám Mejerchold upozorňoval na to, že jeho 
texty by se měly realizovat ve zběsilém až groteskním 
tempu. Moje tvrzení, že velká čechovovská dramata jsou 
grotesky a frašky, tedy není nijak objevné; vědělo se to 
již za života autora. 
Přesto se však v obecném povědomí a želbohu i v pově-
domí mnohých dramaturgů uhnízdila představa Čechova 
jakožto tvůrce psychologické drobnokresby se symbolis-
tickým nádechem. Budiž tedy, ale v zápasu Čechov–psy-
cholog a Čechov–tvůrce frašek a grotesek se musíme 
podívat i na povahu toho, co ruský autor ve svém díle 
zobrazuje. Totiž světa. 
Jestliže jsem na jevišti měl možnost vidět inscenace 
Čechovových her podle psychologického receptu Stani-
slavského, neviděl jsem svět. Dlouhé vážné pohledy či 
dušervoucí vciťování se do repliky „Všichni jste tak ner-
vózní, tak nervózní! A samá láska…“ u mě spíš vyvolávaly 
smích, jelikož jsem neviděl něco, co by mi ozřejmovalo 
smysl světa, ve kterém žiji. V našem existenčním prosto-
ru se pateticky nešeptá, ale křičí, mohutně gestikuluje, 

hystericky přehání. Svět má podobu expresivně-grotesk-
ní a nikoli psychologicko-realistickou. Představme si, 
že by Adolf Hitler své projevy říkal stylem Stanislavského 
psychologismu. Zatímco mnoha žijícím i nežijícím vyzna-
vačům tohoto systému herecké práce nevěřím v hledišti 
divadla mnohdy ani slovo, u Hitlera jsem byl přesvědčen, 
že plně prožívá všechno, co říká, věří tomu, nějak vysvět-
luje svět. A přitom Hitler patřil k velmistrům grotesky 
a exprese. Kdyby rakouský malíř pokojů na Germány 
vyrazil s fazónou „stanislavčíka“, světová válečná kata-
strofa se třeba konat nemusela. 
Zpět k Čechovovi – závěrečný výstup sluhy Firse ve Viš-

ňovém sadu (1904) jsem viděl v podání vyznavače Stani-
slavského systému Radovana Lukavského, po jeho smrti 
v herecké interpretaci Ilji Racka. Ve známé replice „Od-
jeli… Zapomněli na mě… No, to nic… Posedím si… A život 
uteče, člověk ani neví jak.“ Lukavský kladl důraz na kaž-
dé slovo, snažil se mu dodávat jakýsi tajuplný podtext 
– ono magické slůvko psychologismu. Ve výsledku jsem 
však neviděl nic jiného než patetickou recitaci starého 
herce, který se pokouší o vytvoření významu zvnitřku. 
Působil směšně. Ilja Racek naopak rovnou nasadil výraz 
miloučkého dementního sluhy, který si kňouravě stýská 
nad tím, že na něj panstvo zapomnělo. Nepátral lopotně 
po podtextu, snažil se přes vnější a jevištními možnost-
mi přehnanou charakteristiku vytvořit obecný význam. 
Hrál směšnost, a tím působil dojemně s tragickým vý-
znamem. Expresivnost na mě dýchla smyslem i emocí 
– smutkem za končícím životem, který člověku nedodal 
tolik chtěné štěstí. 
Chci tím říci, že Čechovovy texty se psychologismu přímo 
vzpírají, protože dialogy a monology jsou tvořené skrze 
tradici frašky a na ni navazující grotesky a vaudevillu, 
a aby se nestaly parodií, musí na jejich interpretaci herec 
jít skrze expresi. Nebo se snad u výkřiku Niny Zarečné 
„Jsem racek!“ divák rozpláče pouze tehdy, když se he-
rečka předtím bude deset hodin vciťovat do „psycholo-
gie“ zkrachovalé, opuštěné svobodné matky, potažmo si 
k tomu ještě nastuduje způsob života mořských ptáků? 
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studie Nikoli. 
Svět a život v něm je groteska, což Čechov velice citli-
vě vnímal a absurdnost této grotesky dokonale zhustil 
do svého díla. A mnohem víc nás dojme, když v groteskní 
výrazovosti postav nahlédneme sami sebe, tedy pozná-
me tragédii vlastního života, která se odehrává skrze hy-
perbolu hereckého projevu.

II.
Jakožto divadelní teoretik čtoucí Čechova mohu s klidem 
postulovat tyto pro někoho troufalé náhledy na klasika. 
Ale v praxi se nedá nenarazit na veličinu zvanou herecký 
komponent. Na vlastní imaginaci povětšinou chudí herci 
si neustále kladou děsivě nihilistickou otázku: „A co si při 
téhle replice moje postava myslí?“ Dramaturgické čtení 
textu se tak i proti své vůli ocitá v kleštích významu 
rodícího se zvnitřku a kořeněného psychologickou mo-
tivací, nikoli expresivním zobecněním. V hrozbě spolu-
práce s natvrdlými herci jsou dramaturgové a režiséři již 
dopředu vychováváni k tomu, aby pracovali především 
s podtextem, drželi se v mezích interpretačních mož-
ností textu nebo tématu a pouze ve vzácném případě 
tuto šablonu překračovali v metafyzických sférách, které 
se nedají vyjádřit jinak než intuitivní prací s výrazovostí. 
Takto se konstituuje pohled na klasika, který je předáván 
z generace na generaci, pouze s občasnými odchylkami 
zoufalých solitérů.
Avšak ani tito ojedinělí avantgardisté – myslím teď kon-
krétně Petra Lébla – nepřekročili svou interpretací onu 
linii chápání klasika, jež je založená na kritice či zesměš-
nění údajné pasivity postav, které si nekonáním, neakč-
ním jednáním způsobují tragédii vlastního života. Možná 
překvapivě v tomto směru nejdál zašel „avantgardní“ 
režisér Vladimír Morávek, když v poslední části své tetra-
logie Čechov Čechům stvořil jakýsi myšlenkový přívěsek 
klasických dramat, jenž nám sděluje, že postavy přelomu 
19. a 20. století svou pasivitou umožnily nástup krutých 
totalit (rozuměj stalinismu). Jestliže jsem tedy v úvodu 
zpochybnil psychologický aspekt Čechovových her, mu-

sím se teď k psychologii jako vědě o lidské duši obrátit, 
abych mohl alespoň trochu podepřít své ostré přesvěd-
čení, že postavy u Čechova nejenže nejsou pasivní, ony 
dokonce jednají velice akčně. 

III.
Ze stránek www.doktorka.cz: 
Komunikací rozumíme všechny cesty, kterými dáváme 
druhému najevo svoje pocity, přání, požadavky nebo 
prosby. Komunikace má být otevřená, jasná, přehledná 
a vstřícná. Můžeme rozlišit chování pasivní, agresivní 
a asertivní. Uveďme si příklady: Pasivní chování se vyzna-
čuje bezbranností vůči požadavkům druhých. Pasivnímu 
člověku chybí sebejistota. Ustupuje ostatním. Je nejistý. 
Stále se omlouvá. Vyhýbá se výměně názorů. Někdy je 
nadmíru a nepřirozeně snaživý, aby ho druzí ,proboha’ 
nekritizovali. Jindy se vyhýbá sociálním kontaktům. Ob-
viňuje okolí z agresivity. Má pocit, že ho druzí využívají. 
Často také využíván je.“

Úryvek ze hry Racek (1896):
Máša: Konstantine Gavriloviči, matka na vás čeká. Jdě-
te domů, ať není nervózní.
Treplev: Řekněte jí, že jsem odjel! A prosím vás, dejte 
mi všichni pokoj! Prosím vás! Neběhejte za mnou!
DORN: (s povzdechem) Mládí, mládí!
Máša: Když někdo neví, co říct, tak řekne: Mládí, mládí!
…
Máša: Ještě vám něco chci. Někomu to musím říct. Po-
mozte mi, nebo provedu nějakou hloupost, zpackám 
si život, udělám z něho frašku! (podtrhl VP)
Dorn: Co? Co ode mne chcete?
Máša: Miluju Konstantina.

Pasivitu můžeme nahlédnout ze dvou pozic. Z pozice po-
zitivistické, která nám zjednodušeně řečeno káže, že kaž-
dé jednání musí mít „pozitivní“ výsledek, který zvyšuje 
kvalitu naší jsoucnosti. Jak říká guru takovéhoto chápání 
jednání G.W.F. Hegel: „Cíl je souhrnem vynaložených pro-
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studiestředků.“ V tomto směru tedy má pravdu i Morávek, pro-
tože postavy v Čechovových hrách cíle nedosáhnou, tudíž 
pozitivisticky-existenčně zklamou. Ono klasické „jen za to 
vzít a plivnout do dlaní“ je v politickém spektru uvažování 
jednotlivce modlitbou jak pravice, tak levice. 
Kupříkladu v programu inscenace Tří sester v Divadle 
Na Fidlovačce, jehož ředitel je pravicovým senátorem, na-
jdeme slova, která jakoby vypadla ze svazáckého školení 
minulého režimu: „Čechov, lékař a umělec v jedné osobě, 
považoval za jednu z nejvážnějších chorob lidskou pa-
sivitu. Soucítil s každým, kdo poctivě hledal smysl své 
existence. Současně však byl ironický ke každému, u ně-
hož diagnostikoval duševní či fyzickou lenost a přede-
vším vědomé setrvávání ve lži.“ Slova o poctivém hledání 
smyslu své existence působí krásně svou vzletností, ale 
ve skutečnosti jsou oním vědomým setrváváním ve lži, 
jelikož hegeliánská fi lozofi e se zcela očividně projevila 
jako nerealizovatelná a možnost najít smysl vlastní exis-
tence jako velká iluze.
Pro mě mnohem realističtější je pasivita nahlížená z dru-
hé pozice, totiž takové, kde náš život vnímáme jako 
grotesku, což už jsem popsal výše. Groteska je založena 
na narušení kauzálnosti dané situace, na střetu entit, 
které svým konáním způsobí nějaký absurdní výsledek – 
v případě ryzí grotesky gag. Co je však naprosto zásadní 
– v grotesce není možné být pasivní. Hrdina grotesky 
je vržený do situace, která není ideální, je nepřehledná, 
zmatená. 
Ale i když hrdina tuto situaci nedokáže nebo nechce 
změnit, setrvává vědomě v její absurdnosti, pouhé tou-
žení změny nebo cítění ideálu anti-groteskní absurdnosti 
znamená akčnost. V tomto ohledu trvám na svém pře-
svědčení, že postavy Čechova jsou mnohem agilnější než 
novodobý svazák – manažer. Hegelův cíl je smazán, ale 
je tu jednání touhy, jak bych nazval akční projevování 
se postav grotesky života. Máša Šamrajevová je zamilo-
vaná do Konstantina Trepleva. Ten by musel být napro-
stý idiot, aby to neviděl. Máša jedná zcela jednoznačně, 
její láska není nějak skrytá, nijak pasivní. Podobně je 

to ve vášni Konstantina Trepleva k Nině Zarečné. Není 
tu ani stopa po pasivitě, jak nám ji prezentuje portál 
doktorka.cz, tedy po bezbrannosti vůči požadavkům 
druhých. Všechny postavy moc dobře vědí, co chtějí, ale 
jejich tragédie je založena na vzájemném míjené těchto 
jednotlivých akčností. Treplevovo „Prosím vás! Neběhejte 
za mnou!“ je odrážení akčního jednání Máši v její touze 
po lásce. V grotesce je to gag, protože logická kauzálnost 
je zde narušena. Logicky je přece jasné, že pokud někdo 
někoho vášnivě miluje, objekt lásky by měl tuto vášeň 
opětovat a žít s tím druhým šťastně až do smrti. Herci, 
dramaturgové i režiséři však v éře nadvlády ekonomů za-
pomínají, že logika akční kauzálnosti nikdy nefungovala, 
takže pro ně jsou postavy pasivní, jelikož nesplňují tzv. 
logiku života START – CÍL.
Ve slavné scéně z Višňového sadu jsme plni očekávání, 
zdali nový majitel statku Ljubov Raněvské, podivínský 
podnikatel Lopachin, spojí staré s novým skrze sňatek 
se schovankou Raněvské Varjou. Při čtení Čechova ja-
kožto zobrazitele lidské pasivity můžeme soudit, že ani 
jeden ze dvou mladých lidí se nerozhoupe k rozhodné 
otázce: „Chceš mě?“, tedy šíří kolem sebe nemoc lidské 

pasivity a poctivě nehledá smysl své existence.

Varja: To jsem blázen, kam to přišlo?
Lopachin: Copak hledáte?
Varja: Sama to uložím a teď si nevzpomenu kam.
Lopachin: A copak teď bude s váma, slečno Varvaro?
Varja: Se mnou? Já jdu k Ragulinovým… Mám s nima 
domluveno, že se jim budu starat o domácnost… něco 
jako hospodyně.
Lopachin: Až do Jašněva? To je dobrejch sedmdesát 
kilometrů. No jo, tady život skončil, v tomhle domě…

Pro pasivitu je typické, že člověk nechce nic vyjádřit. 
Zůstává ve stavu, v jakém je, a netouží. I když se samo-
zřejmě mohou vyskytnout názory, které se mnou budou 
polemizovat, tvrdím, že pasivita a touha se vylučují a po-
kud někdo alespoň touží, i když pro naplnění své touhy 
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studie nic výrazného nedělá, není pasivní, ale mohutně jedná. 
Pokud přistoupíme na tezi, že člověk jedná už jenom 
tím, že mluví, každé jeho pronesené slovo se proměňuje 
v symbol a tento symbol se stává tíhou, která drtí, abych 
připomněl úvodní citát Sarah Kane. 
Postavy u Čechova tedy nejsou zobrazením světa, kde 
lidé pasivitou vedou své životy ke zbytečnosti. Naopak 
– své „dasein“ cítí naplno, bojují a snaží se, ale cíle není 
z různých důvodů dosaženo. A teprve tady začíná tra-
gický pocit existence. Pokud však nabobský tvůrce či 
teoretik tvrdí, že čechovovské postavy jsou směšné, pro-
tože nedělají nic pro život, uráží drtivou většinu lidstva. 
A lidstvo bojuje za své štěstí, jenom je třeba tento boj 
odhalovat v drobných detailech. Zákon touhy je podle 
mého nejzásadnějším projevem žití od počátků lidstva. 
Dohnáno do důsledků – nemůžeme hovořit o dialek-
tickém materialismu, nihilismu či divadlu absurdity: to 
všechno jsou pouze dílčí náhledy na jednotný fakt, kte-
rým je lidská touha. A v touze je ukotveno akční jednání, 
budování sebe sama skrze niterné vztahování se vůči 
někomu či něčemu mimo nás.
Zcela zákonitě se však skeptik musí ptát, proč mnohé 
postavy, i když mají zcela jednoznačnou možnost před-
mět touhy proměnit ve skutek, tak neučiní. Problémem 
je, že v rámci lidské psýché existují dvě strany jedné 
duše a tyto strany jsou láska a smrt. 

Nina: Vědět, že ze mne bude spisovatelka nebo he-
rečka – za takové štěstí vydržím všechno: Ať mě opus-
tí přátelé, ať poznám bídu a zklamání a žiju někde 
v chajdě o suchém chlebu a trápím se třeba pro své 
chyby a nedostatky – jenom když za to všecko dosta-
nu slávu… Pravou, opojnou slávu…
…
Trigorin: Námět na krátkou povídku: Na břehu jezera 
žije do dětství mladá dívka, asi jako vy. Miluje to jezero 
jako racek a je zrovna tak volná a šťastná. Až jednou 
přijde takový člověk, uvidí ji, a jen tak, z dlouhé chvíle, 
ji zahubí – jak tady toho racka.

Uvědomování si nevyhnutelnosti vlastní konečnosti vrhá 
nás do náruče vášně, toho tajemného předmětu touhy. 
Ztráta a konečnost jsou pak atomy lidské váhavosti. 
Zdráhání se učinit ten poslední krok k defi nitivnímu 
uchopení touhy je způsoben trvalým podvědomým po-
citem možnosti ztráty předmětu touhy v budoucnosti. 
Ztráta v životě je obdoba smrti a jelikož smrt je v úzu 
západní civilizace nejděsivější hrozbou lidským jistotám, 
vydáváme se k uchopování touhy jenom s velkou obe-
zřetností. To ovšem opět nemá nic společného s pasi-
vitou. Přibližování se a vzdalování se touze je velikým 
jednáním, vnitřním bojem, který si v ničem nezadá s nej-
většími bitvami světové války. 
U Čechova je tato bitva dokonale ilustrována ve třetím 
jednání Višňového sadu Společnost okolo Ljubov Ra-
něvské s nervozitou očekává výsledek dražby sadu. Čas 
si krátí hraním kulečníku, kouzelnickými výstupy etc. 
Hegelovský kritik by napsal, že je to arciukázka pasivi-
ty znuděné buržoazie, která si ve své nečinnosti nechá 
spravedlivě sebrat majetek pokrokovým kapitalistou Lo-
pachinem. V takovémto ohledu je pak taková buržoazní 
společnost směšná a odsouzeníhodná. Budiž, ale pro mě 
jde o kritický přežitek. Všechny postavy třetího jednání 
jsou pohlcené děsivou úzkostí, která je podepřena nevy-
hnutelností ztráty statku.

Raněvská: Vy vidíte, kde je pravda a kde není pravda, 
a já jsem snad slepá, já nevidím nic. Směle řešíte veš-
keré důležité problémy, ale poslyšte, hochu, není to 
náhodou tím, že jste mladý, že jste ještě žádný z těch 
vašich problémů nepocítil na vlastní kůži? Hledíte 
směle kupředu, ale není to tím, že nevidíte a nečekáte 
nic hrozného, protože život se před vašima mladýma 
očima ještě skrývá? Jste odvážnější, čestnější, hlubší 
než my, ale vžijte se do naší situace, buďte velkorysý, 
aspoň co by se za nehet vešlo, nebuďte bezohledný.

Vize, že se dá něco zachránit skrze ostrou akci, je z ran-
ku oněch pozitivistických fi lozofů. Ta však v realitě gro-
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studietesky neuspěje. Postavy tedy jednají zdánlivě pasivně, aby 
potlačily úzkost z jisté ztráty. Lopachinova vítězná radost 
v závěru 3. jednání je pouze chvilkovým opojením. Navíc – 
onen symbolistický višňový sad není tím pravým předmě-
tem touhy Lopachina. Tím je Ljuba Andrejevna Raněvská, 
kterou Lopachin hluboce obdivuje. Spolu s hegelovským 
pragmatikem se tu tedy dostáváme do značné kompli-
kace. Lopachin je „správně akční“, protože koupí višňový 
sad. Avšak přitom je stejně pasivní jako ona znuděná bur-
žoazní třída, jelikož nikdy plně neuchopí svou skutečnou 
touhu, kterou je Raněvská. Je tak Lopachin lepším člově-
kem? Nebo horším? Nebo stejným jako ostatní? Jak pak 
defi novat pasivitu a jak aktivitu? Snad by mohly napově-
dět promluvy nejzáhadnější čechovovské postavy, guver-
nantky Charlotty, a sluhy Firse z Višňového sadu:

Charlotta: Mé doklady nejsou regulérní, nevím, kolik je 
mi roků, tak si pořád připadám mladinká. Když jsem 
byla malá holčička, jezdil otec s mámou po jarmarcích, 
měli velmi krásný program. Já skákala salto mortale 
a tak porůznu. A když táta i máma umřeli, vzala mě 
k sobě jedna Němka a začala mě učit. To šlo. Vyrostla 
jsem a pak jsem šla dělat guvernantku. Ale co jsem, kdo 
jsem – to nevím… Kdo jsou moji rodiče, třeba spolu žili 
jen tak… Nevím. (pauza) Člověk by si tak rád popovídal 
– a nemá s kým… Nemám nikoho. (odchází) Tihle mudr-
ci jsou všichni tak hloupí, že není s kým si promluvit… 
Pořád jen sama, sama, nikoho nemám a kdo jsem, proč 
jsem… to je ve hvězdách.

(…)

Firs: Dlouho žiju. Váš otec ještě nebyl na světě, a už 
mě chtěli oženit. A když přišla svoboda, to už jsem 
byl první komorník. Já žádnou svobodu nechtěl, zůstal 
jsem u pánů… (pauza) Pamatuju, jakou měli tenkrát 
všichni radost, ale z čeho, to nikdo nevěděl.
Lopachin: Nojo dřív, to byl život! Aspoň mohli člově-
ka zmlátit!

Firs: (neslyšel dobře) Bodejť ne. Každej znal svý místo, 
pán jako kmán, a drželi spolu, kdežto teď si každej 
vede svou a nikdo se v tom nevyzná.

Tyto problematické postavy jsou tajemné svým životem 
a kladením si elementárních otázek o smyslu vlastní 
existence. Jak říká Seneca: „Více radosti uvidíš u těch, 
kterých si štěstěna nikdy nevšimla, než u těch, které 
opustila.“ Smutek postav Antona Pavloviče Čechova tedy 
není výrazem toho, že mluví o štěstí, ale nic pro jeho 
naplnění nedělají, jak se často říká, ale jedná se o meta-
fyzické prozření, že i kdybychom se sebevíc snažili naši 
touhu naplnit, nevyhnutelnost její ztráty v budoucnosti 
činí z veškerého agilního jednání nonsens.
 Tři sestry jsou tedy možná „krávy, které si neumí koupit 
lístek do Moskvy,“ ale třeba také za jejich strachem jít 
a udělat to stojí ten nepopsatelný děs ze zmaru našeho 
konání. Pro praktikující divadelníky mám však důležité 
upozornění: z výše napsaného by se mohlo zdát, že ta-
kovýto fi lozofi cký podklad vybízí k patetickému a tra-
gickému nádechu jevištní interpretace Čechova. Znovu 
však říkám, že pravá tragédie života je ukryta v grotesce, 
takže groteskní nadsázka mnohem lépe vyjádří melan-
cholii životního pocitu.

Jepichodov: Jsem kultivovaný člověk, čtu různé po-
zoruhodné knihy, ale nijak nemohu pochopit směr, co 
vlastně chci, mám-li žít nebo mám-li se zastřelit, abych 
tak řekl, ale nicméně, stále s sebou nosím revolver.

Promluva přitroublého účetního Jepichodova je směšná 
v jednoduchosti, se kterou hovoří o zásadních otázkách 
života, dokonce přímo o sebevraždě. Ale z této brilantní 
literární grotesknosti napsané Čechovem může při citli-
vém a přesném jevištním přepisu vzniknout onen zvlášt-
ní hořko-sladký pocit. Ten není výsměšný ve smyslu he-
geliánském, ale soucitný, protože, jak známo, na jevišti 
nelze nejednat, ale je špatné chápat čechovovské jedná-
ní jako odsudek pasivity líného jedince. Za iluzí lenosti 
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studie se vždy ukrývá nějaký strach a tento strach je až příliš 
agilní morovou ranou každého života.

IV.
Koncentrační tábor Mauthausen-Gusen patřil k těm, 
kde se s vězni zacházelo nejbrutálnějším způsobem. 
Koncentráčníci byli nuceni v úmorných vedrech nebo 
v nesnesitelných mrazech pracovat do sebezniče-
ní v místním kamenolomu. Kamenolom Mauthausen 
byl i domovem neblaze proslulých „schodů smrti“. 
Vězně tu přinutili v řadě jednoho za druhým vynášet 
po 186 schodech hrubě vysekané bloky kamenů, kte-
ré často vážily až 50 kilogramů. Mnozí vězni se vyčer-
páním zhroutili a spadli na jiné jdoucí za nimi, čímž 
vytvořili domino efekt; první vězeň padal na dalšího, 
a tak dále až úplně dolů. Tato brutalita nebyla náhod-
ná. Ty, kteří toto utrpení přežili, seřadili dozorci z řad 
SS na kraj útesu známého jako „parašutistická stěna“ 
(Fallschirmspringerwand). Se zbraní, kterou proti nim 
mířili, měli vězni dvě možnosti; být zastřeleni, nebo 
shodit vedle stojícího vězně z útesu. 
A nyní si představme hypotetickou situaci: Pod „schody 
smrti“ stojí v koncentráčnických mundúrech dva lidé 
– politik Miroslav Kalousek s politologem a fi lozofem 
Francisem Fukuyamou. V rukách kamenný kvádr o váze 
50 kilogramů. Politik a fi lozof, kteří věří ve samospa-
sitelnost lidské agilnosti. Zcela zákonitě by tito dva 
měli odmítnout nést kámen po 186 schodech, pro-
tože z hlediska kauzálnosti a relevance jde o nesmysl 
a tahání kamene na útes je něco jako „falešná hříčka“ 
se systémem. Tváří v tvář smrti však pochybuji o tom, 
že by Kalousek a Fukuyama udrželi svou fazónu – zcela 
určitě by poslušně šli vstříc nejistotě. Těch 186 scho-
dů v Mauthausenu je obraz života postav nejen u A.P. 
Čechova, ale vzhledem k tomu, že tento ruský autor 
stále přitahuje diváckou pozornost, je to obraz i životů 
našich. Vězni drceni tíhou kamene mají svou představu 
touhy, že když dorazí nahoru, přijde spása. Dorazí smy-
sl. Souběžně s tím však ví, že tato představa je iluze. 

Nahoře na ně čeká „parašutistická stěna“ – smrt, nebo 
odklad defi nitivního konce na neurčito, až ruka vedle 
stojícího vězně bude rychlejší. 
Kalousek a Fukuyama z dálky svých kanceláří křičí: „Jste 
směšní! Je vás víc, tak proč se nevzbouříte proti kápům? 
Proč jste tak pasivní vůči zlu, které vás trápí?“ Položme 
si závažnou otázku, která se jen zdánlivě netýká význa-
mu her Antona Pavloviče Čechova: Bylo těch pět milionů 
zavražděných lidí v koncentračních táborech směšných 
a nemocných leností duševní i fyzickou, když nic nedělali 
proto, aby se osvobodili od zla, které je ničilo? Spolu 
s interpretací Vladimíra Morávka řečeno – dokonce toto 
zlo svou „pasivitou“ přímo podporovali? 
Někteří by celkem oprávněně mohli namítnout, proč mí-
chat politiku do úvah o umění. Jsem osobně přesvědčen, 
že katastrofální stav současného umění je způsoben také 
tím, že umělci rezignovali na svou funkci společenské 
avantgardy. Více se starají o to, jak ze své tvorby co nej-
víc sobecky vytěžit, než aby podávali zprávu o stavu lid-
ské pospolitosti, kde politika, ať se nám to líbí nebo ne, 
hraje jednu z nejzásadnějších úloh. Proto tedy Miroslav 
Kalousek patří do práce o A.P. Čechovovi. Jeho politický 
cynismus ovlivňuje společnost a k čemu jinému je umě-
ní, než k estetickému konstruování refl exe společnosti?
Schody v Mauthausenu pro mě představují důležitý sym-
bol. Příslib blaženého klidu je snem, který nikdy nepřine-
se reálné probuzení. Tento sen letí jako černý anděl přes 
odvrácenou stranu měsíce a každý schod v tomto kame-
nolomu znamená bolestné píchnutí u srdce. To sděluje 
mozku a duši, že musíme jednat skrze naše nitro, nikoli 
skrze upocenou svazáckou akčnost, vyžadovanou pravo-
levým občanským spektrem pozdní modernity. Schody 
smrti v Mauthausenu jsou odleskem dětské minulosti 
Charlotty, pálivým revolverem Jepichodova, prasklou 
strunou, kterou spolu s umírajícím Firsem slyší divá-
ci v závěru Višňového sadu. A schody v Mauthausenu 
stoupají až k naší přítomnosti, kdy opět jakási záhadně 
utvořená společenská elita ostouzí dětem jejich rodiče 
a vykládá jim o směšnosti těchto lidí, kteří za komu-
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studienistického režimu jenom pasivně hnili, vlastně vůbec 
nežili a tím podporovali zlo. Tito hegeliánci zcela bezo-
styšně kradou lidem jejich minulost, dlouhé roky života, 
kdy přece tito lidé nehnili, ale také o něčem snili, báli 
se a milovali, vychovávali svou budoucnost, která je pak 
zradí. Schody v Mauthausenu pro mě nejlépe vykládají 
Čechova. Jsem přesvědčen, že takový poněkud jiný po-
hled na klasika lze přenést na jeviště, ale v rámci česko-
slovenského prostoru pochybuji, že zde existuje umělec, 
který by to dokázal. Přesto však pro mě jako teoretika 
zůstává naděje, že ti mladí umělci, kteří dnes horují pro 

agilnost a v čechovovských hrách vidí výsměch fyzické 
a duševní lenosti, budou svými dětmi stejně popliváni 
a jejich životy se škrtnou jedním tahem akčního pera 
jako nicotná epizoda.
Ač tedy výstupy z tohoto mého zamyšlení nepřinesou 
žádný závažný konkrétní impulz do konzervativního vi-
dění dramatické klasiky, budiž aspoň důrazným výsmě-
chem všem tzv. pokrokovým mladým umělcům, kteří 
možná hnijí ještě víc, než ti, kteří aktivitu nepředstírají, 
ale aspoň touží.

Poznámka: Věnováno Anežce N. z Brna za její inspiraci.

Autor děkuje: Ottově slovníku naučnému, Rackovi v překladu Josefa Topola, Višňovému sadu v překladu Leoše Sucha-

řípy a populárně-naučnému portálu www.doktorka.cz.
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studie

Fenomén 
perfor-
mance 

a perfor- 
mativity

Tereza Šefrnová

Termíny performance a performativita jsou v posled-
ních létech skloňovány ve všech pádech a v humanit-
ních vědách se dostaly dokonce mezi deset nejčastěji 
užívaných pojmů. Jejich význam se rozrostl do obrovské 
šíře. Proto se v této studii pokusím ukázat dva pohle-
dy na performanci a performativitu. Prvním je suma-
rizace divadelního teoretika Patrice Pavise uvedená 
v Divadelní Revue. Druhý zde zastupují příspěvky od On-
dřeje Sládka, Marie Kubínové a Jiřího Kotena z kolok-
via Performance/performativita (které pořádal Ústav 
pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 6. dubna 2010 v Pra-
ze).

Pavisova klasifi kace 
Pavis se tyto termíny pokouší klasifi kovat do celků, 
u nichž je více než samotné rozlišení podstatné jeho 
konstatování, že nové obory tohoto typu „kladou dílům 
nové otázky, relativizují je, nabádají k interdisciplinárnos-
ti, díky níž je náš pohled na tato díla čerstvější, ponou-
kají nás k novým epistemologickým i metodologickým 
dobrodružstvím.“ 1 Jeho rozlišení je tedy následující: 1. 
konfrontaci divadla a performance s jinými uměleckými 
druhy (Kulturwissenschaften ve smyslu vědy o umění), 2. 
celku (Kulturwissenschaften jako vědy o kultuře) zastu-
pujícího zde odlišné pojetí od angloamerických cultural 
studies, 3. přistupování k divadlu jako k médiu (Mediální 
studia), 4. (Performance studies) celku dle Pavise „uvnitř 
různých pojetí kultury“ a konečně 5. oblasti performa-
tivity, jež se pohybuje zejména napříč teoriemi jednání 
(do níž patří například řečové akty či pragmatika).

Historie pojmů performance/performativita

„Historie toho, co označujeme jako performance (lat. 
recitatio), sahá hluboko do minulosti; přinejmenším 
do doby, kdy čtení literárních textů (zvl. poezie) mělo 
podobu veřejného přednesu. Problémem vztahu textu 
a jeho performance (předvedení, uvedení, inscenování) 

1 Pavis, Patrice – Současný stav výzkumu v oblasti analýzy představení: divadelní věda nebo performance studies? 

In Divadelní revue č.1, 2010, přeložila Daniela Jobertová.  ISSN: 0862-5409
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studiese od počátku 20. století zabývali někteří umělci, pře-
devším ale divadelní vědci. Z poněkud jiného hlediska 
k performativitě přistupovali sociální a kulturní antropo-
logové, kteří studovali neliterární společnosti. Zlomovým 
obdobím, které přineslo doslova konjunkturu v užívání 
uvedených konceptů, takže se uvažuje o tzv. „performa-
tivním obratu“, se stala 60. léta, a to především díky roz-
voji lingvistiky a fi lozofi e jazyka (J. L. Austin, N. Chomsky, 
J. R. Searle aj.).“2 
Kde se vzal pojem performance a proč označuje tak ši-
roké spektrum jevů, popisuje taktéž již výše jmenovaný 
Patrice Pavis. Činí tak jinými slovy a z jiného úhlu po-
hledu, ale myšlenkově se obě citované strany protínají 
tehdy, když Pavis shrnuje důvody ke vzniku oboru per-
formance studies: „Za posledních padesát let se divadlo 
jakožto předmět výzkumu zásadně proměnilo. Na obje-
vení nových forem reagoval v roce 1970 ‚vynález‘ oboru 
performance studies Victorem Turnerem a Richardem 
Schechnerem. Nešlo tu již pouze o dramatický text 
a jeho představování (či inscenování), ale o veškeré mož-
né typy představení, akcí, happeningů a performancí. 
A pouze anglický výraz performance byl ještě schopen 
pojmout všechny tyto spektakulární praktiky vznikající 
po celém světě.“3

Performance v literatuře
Na řečeném tedy již jasně vidíme, že pojmy performan-

ce a performativita jsou skloňovány ve všech pádech 
napříč humanitními obory i v teatrologii samé. Hranice 
těchto pojmů jsou neostré a je složité je zpřesnit. Jed-
nou z možných cest vedoucích k takovéto konkretizaci 
je upřesnění vybraného pojmu uvnitř jednoho určitého 
oboru. O to se ve svém příspěvku ke kolokviu pokusil 
Ondřej Sládek, který se zaměřil na termín performance 
v literatuře. Sládek dochází ke klasifi kaci na základní tři 
typy jakýchsi ideálních performancí: P1 (autorská perfor-
mance, kde je jádrem přednést a vytvořit), P2 (textová 

performance, kdy je základním přetvořit a představit) 
a P3 (čtenářská performance, v níž se klíčovým stává 
přetvořit a realizovat). K té třetí ale obratem dodal:  „Tvr-
dit, že každý čtenář uměleckého literárního díla je vlast-
ně svým způsobem performer, by bylo asi příliš troufalé. 
Vycházím ale z úvahy, že žádné umělecké literární dílo, 
žádný literární text neexistuje sám ze sebe, není litera-
turou jen proto, že je napsán, ale proto, že předpokládá 
komunikaci se čtenářem. Čtenář je tím, kdo text, respek-
tive umělecké dílo jako znak, dotváří, svým čtením ho 
‚oživuje‘. Proces čtení můžeme z tohoto hlediska popsat 
jako proces sémiotického dešifrování nastavených kódů, 
komunikaci, jejíž podstatou je snaha o porozumění, 
pochopení smyslu a významu napsaného.“4 Podstatou 
tohoto procesu je pak podle Sládka přetváření textu 
(ve smyslu realizace textu), tzn. performance ve čtenářo-
vě vědomí. Takto klasifi kovat bychom mohli i z hlediska 
divadelní inscenace, avšak ona „P“ bychom museli po-
někud rozšířit. 
V literární vědě všeobecně velmi oblíbenou je pochopi-
telně Doleželova teorie sémantiky fi kčních světů, jejíž 
obrovskou výhodou je, že není svázaná s médiem jazyka, 
a proto má dle Jiřího Kotena, autora příspěvku K otáz-

ce ilokuční charakteristiky fi kčního diskursu šanci do-
stát universalistickým ambicím na objasnění fi kčnosti 
jako takové (např. ve fi lmu či na divadle). Ke Kotenově 
příspěvku je třeba poznamenat, že chápeme-li divadlo 
jako akt, který nemá reálný dopad na skutečnost (v tom 
smyslu, že herec hrající v Maryše Vávru nebyl skutečně 
otráven), pak můžeme teorii fi kčních světů aplikovat zce-
la. Ale v případě fi lmu či literatury potom vzniká veliký 
otazník týkající se rozlišení „sběrného datového doku-
mentu“ a „toho ostatního“. 
Jak se fi kce tvoří, pak ukazoval Koten na Searleho 
„zdvojené výpovědní síle“, kdy autoři jedinou výpovědí 
zároveň vytvářejí fi kce a vypravěči vyprávějí fakta o fi kč-
ním světě. Což chápe deklarativně v tomto smyslu: tím, 

2 Anotace ke kolokviu Performance/performativita pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.  6. 4. 2010 v Praze  
3 Pavis, Patrice – Současný stav výzkumu v oblasti analýzy představení: divadelní věda nebo performance studies? 

In Divadelní revue č.1, 2010, přeložila Daniela Jobertová.  ISSN: 0862-5409
4 Sládek, Ondřej: Literatura a performance. Příspěvek na kolokviu Performance/performativita, pořádal Ústav pro 

českou literaturu AV ČR, v.v.i.  6. 4. 2010 v Praze 
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studie že vypravěč cosi tvrdí, tvoří autor ve skutečnosti fi kci. 
„Autoři tvoří fi kce tím, že přijímají identitu fi ktivního vy-
pravěče a jako takoví pronášejí tvrzení. (…) Podle Johna 
Searla existuje celá řada nedoslovných výpovědí, v nichž 
se význam vyslovených vět rozchází s komunikačním zá-
měrem mluvčího. Znalost pozadí a schopnost inference 
na straně adresáta však umožňují rozpoznat, co mluvčí 
danou výpovědí míní.“ 5

Performativita a jazyk
Pojem performativity je přece jen asi nejrozšířeněji pou-
žíván v jazyce. Ale ani zde se nedá mluvit o zcela jasném 
vymezení. Marie Kubínová jej vymezuje takto: „V širokém 
slova smyslu performativita zastřešuje všechny formy ře-
čového nátlaku na adresáta, jako by tedy spadala v jed-
no s apelovou funkcí v Bühlerově typologii. Slyšíme tu 
ovšem i jistý odkaz k protilehlému pólu, k bühlerovské 
expresivitě: například performance zřetelně manifestuje 
subjektivitu tvůrce. Obojí společně lze pak klást proti 
bühlerovské referenční, poznávací funkci jazyka. Tak činí 
například František Miko, když rozlišuje dva základní 
bloky výrazových kategorií: tzv. ironičnost představuje 
referenční zaměření k tématu, operativnost zase to, co 
se děje mezi komunikujícími jedinci.“6 Dále se věnovala 
nemalá pozornost Austinovým vymezením performativů 
na pozadí konstatujících soudů, které jsou snad čtená-
ři dostatečně známy. Zde byly jmenovány v souvislosti 
se vztahem řeči a jednání, performativních výroků, pro-
mluv a komunikační situace, či s klasickým zpřítomňová-
ním literárně představovaného světa.

Schechnerovská inspirace
Patrice Pavis poukazuje inspirován Richardem Schechne-
rem na tři příklady performativity, kde se právě pomocí 
performativity snáze uchopí vliv konstruktivismu na lid-

ské myšlení v otázce toho, co často mylně chápeme jako 
„přirozené“. Samotný pojem vymezuje jako „jakýkoliv 
jev, který přispívá k symbolické konstrukci světa.“ Zvo-
lené příklady performativity jsou: 1. gender, 2. princip 
„obnovovaného chování“, jenž podle něj „nabádá herce 
k tomu, aby hrál a reprodukoval jisté chování, jistou 
společenskou, sexuální, rasovou, psychologickou cha-
rakterizaci/identifi kaci“8, 3. vztah mezi teorií a praxí. 

Závěr vybízející k interdisciplinární spolupráci
Dosti typické je, že v úvodu či závěru téměř každého 
příspěvku, který zazněl na kolokviu Performance/per-

formativita byla přítomna zároveň i omluva mluvčího, 
že se pouští na půdu teatrologickou, tedy pro literárního 
vědce do neznámých vod. Se skutečnou teatrologií však 
jejich vstupy neměli mnoho společného. Drželi se svého 
oboru a oním teatrologií zavánějícím byl pouze sledo-
vaný pojem. Navíc i mnozí teatrologové by pak mohli 
ve svých studiích poukazovat naopak na své ilegální 
vstupy do vod humanitních studií. Budeme-li se ale 
zarytě držet svého úzce defi novaného oboru, daleko 
se se sledovanou „performancí“ nedostaneme. 
Prohlubovat nadále umělou specializační bariéru mezi 
humanitními vědci a teatrology tedy není, myslím, příliš 
chytré. Je třeba ji spolu s Richardem Schechnerem rázně 
překročit a radikálně odmítnout. Protože to, co je jak hu-
manitním, tak divadelním vědám společné, je sama sna-
ha o teoretické uchopení sledovaného jevu. A tu lze pak 
nejlépe podpořit právě mezioborovou spoluprácí vědců 
na základě „půjčování si“ metod či komparace sledování 
a závěrů. Pak možná lépe a s menšími peripetiemi do-
spějeme společně k jádru věci.

5 Koten, Jiří: K otázce ilokuční charakteristiky fi kčního diskursu. Příspěvek na kolokviu Performance/performativita, 

pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.  6. 4. 2010 v Praze 
6 Kubínová, Marie: Performativita a další druhy komunikačního jednání. Příspěvek na kolokviu Performance/performa-

tivita, pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.  6. 4. 2010 v Praze 
7 Pavis, Patrice – Současný stav výzkumu v oblasti analýzy představení: divadelní věda nebo performance studies? In 

Divadelní revue č.1, 2010, přeložila Daniela Jobertová.  ISSN: 0862-5409
8 Ibid
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studie

Bludiště 
divadla 

fórum 
na objednávku

Pavlína Pacáková

Fakt, že žádná z knih Augusto Boala nebyla dosud pu-
blikována v českém jazyce1, nijak nebrání tomu, aby 
se studenti setkávali s koncepcí divadla utlačovaných 

hned na několika českých vysokých školách. Na Ja-
náčkově akademii múzických umění v Brně je divadlu 

fórum věnován na ateliéru Divadlo a výchova celý je-
den předmět, jehož výsledkem jsou každoroční dílny 
organizované nejčastěji pro žáky základních a střed-
ních škol, výjimkou však nejsou i jiné cílové skupiny. 
Možnost praktického setkání s technikami divadla 

utlačovaných mají podobně studenti katedry výchov-
né dramatiky DAMU, na katedře pedagogiky a sociál-

ní pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně studenti 
se specializací dramatická výchova či studenti speciální 
pedagogiky se specializací dramaterapie na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Alespoň teoretický základ často 
získávají i studenti režie, dramaturgie či herectví. Mnozí 
se nechají inspirovat technikami divadla utlačovaných 

natolik, že se jim nadále věnují nejen ve svých diplomo-
vých pracích, ale i po studiích v praxi. Z mnoha bych 
ráda zmínila například občanské sdružení Augusto, 
které v minulosti pracovalo především s divadlem fó-

rum a na jeho základech vypracovalo vlastní techniku 
otevřené jeviště. Protože základní a střední školy jeví 
o divadlo fórum zájem, nabízí jej v rámci výukových 
programů i brněnské centrum volného času Lužánky.

Ač se do koncepce divadla utlačovaných řadí množství 
různých technik (novinové divadlo, divadlo obrazů, nevi-
ditelné divadlo, legislativní divadlo aj.), v praxi se u nás 
zatím nejčastěji setkáme s divadlem fórum: technikou 
využívající divadlo jako východisko pro diskusi a im-
provizaci jako cestu ke sdílení a prověřování možných 
způsobů řešení situací známých z reálného života. Dílna 
divadla fórum se skládá ze tří základních částí: divadel-
ního představení (anti-model), diskuse s diváky iniciova-
ná Jokerem (bridge) a následného fóra neboli druhého 
přehrání stejné inscenace. V samotném fóru přijímá pu-
blikum roli diváka-herce (spect-actor), a má tak možnost 
kdykoli během druhého představení děj zastavit a na-
vrhnout jiné řešení dané situace, které by spělo k lepší-
mu konci příběhu. Divák-herec nahrazuje protagonistu 
a publikum má následně možnost posoudit, zda byla 
intervence úspěšná, či nikoliv. Obvyklou součástí dílen 
divadla fórum jsou také různá cvičení, připravující účast-
níky na to, že by se v průběhu fóra měli zvednout ze židle 
a odvážit se vstoupit na jeviště, nebo přinejmenším navrh-
nout řešení, které za ně přehraje (a tím „vyzkouší v praxi“) 
herec. Po fóru mnohdy následuje závěrečná diskuse. Cílem 

1 Jedinou a navíc neprodejnou publikací je Lidové divadlo Augusto Boala, jež vyšla v roce 1983 prostřednictvím Kul-

turního domu hl. m. Prahy; o těžkostech s jejím vydáním se zmiňuje Peter Scherhaufer v článku Potulky s neviditelným 

divadlem (Svět a divadlo, str. 60 – 67 Praha 5/1992).
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studietakové dílny není dospět k jednomu řešení, protože uni-
verzální řešení vhodná pro všechny neexistují ani v realitě 
každodenního života, ale diskutovat, sdílet různé názory 
a postoje, argumentovat či nacházet inspiraci pro vlastní 
život v intervencích ostatních účastníků dílny. Výše uvede-
ná struktura je však jen základní kostrou, objasňující prin-
cip divadla fórum. Stejně jako u jiných technik divadla 

utlačovaných, záleží na tvůrcích a jejich cílech, jak bude 
výsledná struktura dílny vypadat.

Dílny v České republice
Divadlo fórum má své místo v českém prostředí už více 
než deset let, a to především v oblasti divadla a výchovy. 
Za tu dobu prochází tvůrci dílen mnoha experimenty, 
hledáním a objevováním. Protože pole působení autor-
ských týmů je nejčastěji v oblasti pedagogiky či terapie, 
smutným faktem zůstává, že většina z nich se k divadlu 

fórum staví čistě jako k technice, nikoli jako ke svébyt-
nému uměleckému dílu. proto je často divadlo fórum 
využíváno jen jako vhodný a účinný prostředek k ote-
vření diskuse, a to se odráží na inscenacích. Kostým je 
často nahrazován banálními rekvizitami (matka = hereč-
ka s vařečkou, otec = muž s novinami). Absence práce 
se scénografi í, světlem či hudbou je obvykle omlouvána 
podmínkami, jimž se tvůrci přizpůsobují. Většina dílen 
je realizována ve třídách, kinosálech či tělocvičnách škol. 
Málokdo přivádí diváky na dílny divadla fórum do diva-
dla, jako tak činí studenti JAMU. Co ale jde proti principu 
divadla fórum snad nejvíce, je herectví, obvykle odbý-
vané hrubým načrtnutím černobílých charakterů. Když 
divák snadno uhádne, kdo je ten dobrý a kdo ten zlý, jak 
může být divadlo fórum „zkouškou reality“? To, na čem 
obvykle v životě záleží, je úhel pohledu, pod kterým na si-
tuaci hledíme, a pokud inscenace nabízí jen jeden, není 
následně moc o čem diskutovat. Problém mnohdy tkví 
také v samém počátku inscenačního procesu – ve volbě 
tématu a při práci s textem, který si obvykle tvůrčí tým 

vytváří sám (procesem devisingu, improvizacemi na vy-
brané téma apod.). Tvůrci inscenací a následných dílen 
jsou zaměřeni téměř výhradně na fórum, jejich hlavním 
cílem je otevřít problematiku a dojít s diváky k nějakému 
novému poznání, k čemuž jim obvykle postačuje i hor-
kou jehlou ušitý jevištní tvar. Některé skupiny dokonce 
nabízejí na svých webových stránkách, že dílnu divadla 
fórum připraví cílové skupině na míru podle jejích aktu-
álních potřeb. To znamená vytvoření inscenace pro kaž-
dou dílnu zvlášť. Je zřejmé, že tvůrci obvykle neinvestují 
několik týdnů času do zkoušení inscenace, která bude 
mít premiéru i derniéru v jednom dni. Je pak ale možné 
mluvit o divadle fórum, když jedním z jeho hlavních vý-
chodisek je divadelnost, kterou dílny postrádají? A proč 
v tom jejich tvůrci i přesto pokračují?
Jednoduše proto, že to funguje. Možná nejde tak doce-
la o divadlo fórum, zřejmě nejde o divadlo vůbec, ale 
o diskusi ano. Rozhodně by bylo hloupé napsat, že jsou 
takové dílny k ničemu, nicméně je třeba si uvědomit, 
že popsaný přístup ochuzuje výsledného diváka/účast-
níka dílny o zážitek, který by měl být nedílnou součástí 
divadla fórum. Nehledě na fakt, že jsou-li diváky těchto 
dílen především žáci základních a středních škol a opo-
míjí-li tvůrce právě divadelnost, přichází o jedinečnou 
šanci využít dílnu zároveň k výchově k diváctví. Neměli 
bychom v rámci udržitelného rozvoje divadla usilovat 
o to, aby mladý divák měl při kontaktu s divadlem pře-
devším pozitivní zkušenost?
Pro inspiraci a poučení přitom netřeba chodit daleko. 
Přehlídku inscenací divadla fórum2 různých skupin z ce-
lého světa předvedl Mezinárodní festival divadla fórum, 
který se konal na podzim loňského roku v Rakousku. Fes-
tival nabídl na pětapadesát přestavení, množství work-
shopů, prezentací a diskusí, především pak připomněl, 
o jak oblíbenou techniku jde, jak rozdílné může být její 
využití a kolik profesionálních skupin se divadlem fórum 
zabývá hned v sousedních zemích.

2 World Forum Theater Festival, 22. 10. – 1. 11. 2009, <http://www.weltforumtheaterfestival.at>
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studie Je zřejmé, že divadlo fórum v České republice netrpí ne-
dostatkem teorie, ale praxe. Praxe, která by vystihovala 
charakter a smysl techniky jako takové – jejím cílem by 
nebylo hledání, prověřování a posouvání jejích hranic, 
ale uvedení divadla fórum v „běžný provoz“. Jak jsem 
již uvedla, někteří absolventi zmíněných vysokých škol 
začali divadlo fórum využívat jako možnou techniku při 
své práci (a právě tudy cesta vede). Nicméně běžný divák 
(nikoli specifi cká cílová skupina, potažmo nejčastěji žák) 
stále nemá šanci se s divadlem fórum setkat. Jinými slo-
vy ono Boalovo divadlo fórum si doposud nenašlo v Čes-
ké republice cestu na jeviště, mezi režiséry a herce.

Divadla v Čechách přitom vytvářejí interaktivní projekty, 
jejichž cílem je reagovat na sociální problémy lidí, či do-
konce hledat cesty, jak přispívat k řešení těchto problémů. 
Dlouholetá dramaturgická linie Divadla Archa se zabývá 
osudy lidí, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Příkladem 
je projekt Dialogy na útěku z roku 2008, který reagoval 
na situaci imigrantů a jejich vnímání společností v Čes-
ké republice. Hlavním cílem projektu byla změna postojů 
a odbourávání předsudků spojených s imigranty a nositeli 
odlišných kulturních zvyklostí.3 
Divadlo Archa také hledá cesty, jak diváky zapojit do dis-
kuse. 16. září 2009 měl v divadle Archa premiéru projekt 
Šance 1989 aneb Window of opportunity. Představení 
rozvíjí osud Němce Kurta a Slovenky Květy, kteří se po-
znají v létě 1975 na Lipně. V rámci jejich příběhu jsou 
otevírána další témata, například pokusy o útěk na Západ 
(reálný útěk východoněmeckých občanů do Západního 
Německa v helikoptéře), spolupráce s tajnými službami 
(po listopadu 1989 vychází najevo, že Kurt byl agentem 
Stasi) nebo prosté problémy s přijetím minulosti, ať už 
vlastní, partnerovy či rodičů. Protože je celý večer konci-
pován jako živé rozhlasové vysílání Radia 89 FM a pozva-
ná skupina diváků (složená ze studentů vysokých a střed-
ních škol a dalších hostů, jednou mj. i Václava Havla, který 

vstupuje do diskuse i v reprízách skrze pořízené nahrávky) 
má svou vlastní tribunu přímo na jevišti, vytvořili tvůrci 
ideální prostor pro debatu nad zvolenými tématy. Divák 
v hledišti sice nemá prostor zapojit se do diskuse přímo 
během hry jako přizvaní hosté, ale této příležitosti se mu 
dostává následně v divadelním klubu.
Jak divadlo Archa směle dokazuje, interaktivní divadlo 
už ani v Čechách nemusí vždy znamenat jen programy 
pro školky, při nichž herec tahá děti na improvizované 
jeviště, pokládá otázky, na které jim vzápětí našeptává 
odpovědi, a hbitě dítka postrkuje zpět na židličku.

Festival Sítko

Kdybyste hledali možnost, jak se setkat s prací českých 
tvůrčích skupin připravujících dílny divadla fórum, kaž-
doročně takovou příležitost nabízí festival ateliéru Diva-
dlo a výchova DIFA JAMU. Festival Sítko je přehlídkou 
výsledků práce studentů všech ročníků oboru za uply-
nulý akademický rok, účastník se na něm tedy setkává 
i s výsledky předmětu Divadlo fórum. Letos představili 
studenti druhého ročníku jednu ze dvou vzniklých dílen 
- Bludiště - která byla určená žákům středních škol. Dílna 
začínala dvěma cvičeními, při nichž byli diváci přizvá-
ni na jeviště. Hlavním cílem zvolených her bylo zřejmě 
seznámit diváky s prostorem jeviště a především také 
s herci, kteří se cvičení  účastnili. Poté, co Joker vysvět-
lil, co se bude následně dít, nám herci přehráli příběh 
tří postav: matky Marcely, její šestnáctileté dcery Emy 
a dceřina nového spolužáka, později přítele – sedmnác-
tiletého Lukáše. Příběh tvořilo celkem devět scén. V nich 
nám tvůrci představili Lukáše jako chytrého kluka, který 
je už zodpovědný sám za sebe. Ač ještě bydlí s rodiči 
(se kterými se také přestěhoval z Prahy do Brna), nemusí 
jim dávat vědět, kdy se vrátí domů nebo kde spí, když 
domů nedorazí. Je víceméně nezávislý, ale nijak zvlášť 
problémový. Ema vyrůstající jen s matkou je proti tomu 
pravým opakem. Chodí pravidelně na kroužky, s matkou 

3 V rámci projektu vznikla inscenace Tanec přes plot (premiéra 11. března 2008), díky níž se diváci dovídají o osudech 

uprchlíků z Čečenska, Barmy, Gruzie, Kurdistánu i Sýrie.
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studiemá přátelský vztah, to ale také znamená, že je její čas ví-
ceméně přesně organizovaný. Marcela je starostlivá mat-
ka, ač ji i dceru Emin otec v minulosti opustil (a založil si 
novou rodinu v Plzni) a dceru vychovává sama, zvládá to 
zjevně dobře. Na dceru vždy čeká, když se někde zdrží, 
ale nedrží ji nikterak pod zámkem. Hlavní zápletka tkví 
v tom, že Ema, čerstvě zamilovaná do Lukáše, nepřijde 
na kroužek výtvarky, později zapomene i na sraz ve měs-
tě s matkou a pod Lukášovým vlivem se poprvé začne 
chovat vzpurně. Touží také po vlastní svobodě, nemá po-
třebu se matce svěřovat a na matčino rozhodnutí poslat 
ji na víkend za otcem reaguje zbytečně prudce – uteče 
za Lukášem. Dalo by se říci – taková normální zápletka, 
dobře známá mnoha rodičům i teenagerům. Kdyby Ema 
s matkou více komunikovala, tak by se dalo předejít zá-
věrečné hádce, při níž matka křičí na dceru, že se má 
k otci odstěhovat. Příběh není nikterak nereálný, zřejmě 
i proto, že přípravě dílen v rámci předmětu divadlo fó-

rum vždy předchází sondáž mezi zástupci zvolené cílové 
skupiny (většinou jde o jednu třídu žáků daného věku). 
Co herci nerozkryli v situacích, na to se divák mohl do-
ptat pomocí technik „vhled do hlavy“ (herec vám kdykoli 
během druhého přehrání řekne, na co jeho postava v tu 
chvíli myslí) a „horká židle“ (můžete postavě klást ja-
kékoliv otázky a ona vám na ně pravdivě odpoví – tedy 
pravdivě v rámci své vlastní pravdy). Ač dílna neřeší žád-
né zásadní téma, dá se předpokládat, že si žáci odnesou 
poznání, které teenager potřebuje ze všeho nejvíc – tedy 
že řešením lecjakého sporu může snadno být jen a jen 
komunikace. Nelze říci, že by herci neměli charaktery 
postav promyšlené a že by jejich jednání neodpovídalo 
realitě. Diváci od začátku dílny hledali řešení v drobných 
změnách jednání všech tří postav: Lukáš by se měl mat-
ce představit, Ema by matce neměla lhát a měla by ji 
požádat o to, aby u ní Lukáš mohl přespat, matka by 
se měla o Lukáše víc zajímat. K závěrečné scéně nakonec 
vůbec nedošlo. Řekla bych, že pokud by měla dílna být 
skutečnou zkouškou reality, měli by tvůrci umožnit divá-
kům nahrazovat jen postavu Emy (nikoli i matky a Luká-

še). Takto koncipovaná dílna je dle mého názoru vhodná 
spíše pro skupinu dětí s jejich rodiči. Pokud by se dívka 
ocitla v situaci Emy, těžko jí pomůže rada matce, a na-
víc by snadno mohla sklouznout k pocitu, že chyba je 
v matce – tudíž její situace prakticky nemá řešení.
Po dílně v hledišti vyvstala jedna důležitá otázka: Nemají 
dílny divadla fórum větší potenciál? Není příběh zalo-
žený na nedostatku komunikace zbytečné řešit dílnou 
divadla fórum? Domnívám se, že mají. Nicméně rámec 
dílny organizované pro školy je daný i podmínkami, kte-
ré si škola určuje. Má-li mít dílna maximálně dvě hodiny, 
je zřejmé, že inscenace musí být dost krátká na to, aby 
byl čas i na další části dílny. A pokud tvůrci nemají odva-
hu pouštět se s žáky škol do vážnějších témat, nelze jim 
nic vytýkat, protože právě oni by měli znát hranice svých 
vlastních kompetencí nejlépe. Nicméně zcela jiná situace 
by mohla nastat v DISKu, v Arše či v jiných divadlech.
Všichni víme, že politické i sociální podmínky pro vznik 
divadla fórum v Brazílii byly docela jiné, než je současná 
situace v České republice. I přesto se ale najde bezpočet 
forem útlaku, kterým je běžný Čech vystaven. Ať už jde 
o jednání lékařů s pacienty, bezpráví a dezinformovanost 
při podávání daňového přiznání či skutečnost, že někdo 
může jen tak zbourat rondokubistickou vilu a přemě-
nit původní pozemek na parkoviště obchodního domu. 
Snad se ale jednou dopracujeme i k dílnám, které nebu-
dou omezovány požadavky těch, co si je objednávají.

Závěrem
Ať už si divadla fórum v Čechách všimnou dramaturgové 
divadel, či nikoli, je důležité, aby se současní tvůrci ne-
spokojili s falešným pocitem, že produkují-li jiné divadlo, 
které má jiné cíle (což není vždy tak docela pravdou, 
protože, přeci jen, komunikace s divákem není na diva-
dle něco, co by nás mělo překvapit), není třeba budovat 
divadelní fi kci. Účel nesvětí prostředky a už vůbec ne, 
jde-li ještě pořád o divadlo, tedy zážitek, který si má di-
vák odnést a z něhož má teprve vyplývat nutkavý pocit 
dále o tématech nastolených tvůrci přemýšlet.
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Comédie-
Française 
a kabaret 
La Clique

Tereza Šefrnová

Comédie-Française má být vlastně takovým prototy-
pem francouzského divadla. V souvislosti s konferencí 
na Slovensku o současném smyslu Národního divadla 
může být, myslím, francouzské pojetí cenným inspirač-
ním zdrojem. Divák zde bere představení jako skuteč-
nou událost. Má se totiž za to, že způsob, jakým uvádí 
Comédie-Française své kusy, to, jak jsou zrežírovány, 
jaký je výklad textu a jak je herci interpretován, je to 
nejlepší z možného tady a teď a odpovídá duchu doby 
i jejím konvencím. Ze zvedajícího se hlediště je po skon-
čení představení možno zaslechnout komentáře vzta-
hující se právě k těmto vyjmenovaným bodům. Divák, 
který si teprve vybírá, na které představení půjde, 
se pak u pokladen nejčastěji ptá, kdo dělal režii tohoto 
kusu a nikoliv, jak bývá obvyklé u nás, kdo v něm hraje. 
Herecké obsazení je pochopitelně i zde velmi důležité, 
ale má se za to, že herci z Comédie-Française jsou těmi 
nejlepšími divadelními herci v zemi, a proto spíše než 
na konkrétní jména se pozornost diváků zaměřuje na to, 
kteří herci se v daném představení na jevišti potkají. 

Nápadné odlišnosti: „divácké příznivosti“
Jak již bylo řečeno, představení je zde skutečnou udá-
lostí a v tomto duchu se k divákovi chovají i blazeovaní 
uvaděči, kteří vás v divadle uvítají hned po vstupu a po-
přejí vám příjemný zážitek. Přímo na místo vás poté do-
provodí příjemná uvaděčka (či uvaděč), která vám zdar-
ma předá program dnešního představení s informacemi 
o tvůrcích a hercích a fotografi emi z inscenace. 
Pokladna Comédie-Française vyhlašuje každé první pon-
dělí v měsíci volné vstupenky pro studenty a obrovské 
slevy pro všechny ostatní. Proto je v tento den před 
divadlem dav jako při demonstraci již tři hodiny před 
začátkem představení. Mimo tento den a rovněž mimo 
dny premiéry a derniéry je možno zakoupit lísky přímo 
v pokladně divadla za poloviční slevu. Po kratičkém pře-
mítání nad tím, proč to tak nefunguje i u nás, mi došlo, 
že by si lístky dopředu koupil asi málokdo. Občané sle-
vychtivého národa by spíše čekali až na poslední chvíli. 
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reportážO tom, jestli se má představení zrušit by se rozhodovalo 
vždy až těsně před představením a leckterý divadelní ře-
ditel by z toho do měsíce zešedivěl. 
Obdobně jako v našem Národním divadle v Praze si mů-
žete ve druhém patře Comédie-Française před předsta-
vením či po něm prohlédnout galerii bust slavných au-
torů – dramatiků, jíž „předsedá“ zasklené křeslo Molièra 
z inscenace Zdravý nemocný, na němž na jevišti Comé-
die-Française zemřel. Všimněte si: před představením či 
po něm! Další divácky příznivou věcí totiž je to, že před-
stavení zpravidla trvají hodinu a půl a jsou bez přestávky. 
Iluze tedy není přerušovaná nuceným žvýkáním chlebíč-
ků či mačkáním se u baru. Jistě, nejde přece o kabaret 
Moulin Rouge, o zábavu, u níž je možno kouřit, pít, jíst 
a libovolně odcházet či přicházet na jednotlivá čísla. Jde 
o divadlo a o dokonalé naplnění s ním spjaté iluze všemi 
dostupnými prostředky. 
Zážitek, který začíná u vstupu do Comédie-Française 
prostřednictvím svátečně vystupujících uvaděčů a uva-
děček, končí vypuštěním diváka z bran divadla. Divadelní 
budova je zde skutečným chrámem, do něhož jsme si 
přišli zakusit prastarý rituál v konkrétní podobě vybra-
ného představení. 

Oblíbené postavy a způsoby herectví
Dramaturgický plán Comédie-Française plní převážně 
hry pro velký počet postav. (V této sezóně například: 
Ptáci, Tři sestry, Fantasio, Cyrano z Bergeracu, Vese-

lé paničky windsorské a další.) Oproti tomu stojí fakt, 
že se tyto hry hrají v dosti nepočetném obsazení. Řešení 
je pro naše divadelní myšlení sice nepříliš typické, ale 
navýsost funkční. Herci hrají hned několik různých rolí 
během jediného kusu. Jen představitelé hlavních postav 
už zpravidla žádnou další postavu nehrají. Zajímavým 
trendem je, že v obou zhlédnutých inscenacích (Fanta-

sio a Ptáci) obsadili režiséři do hlavních mužských rolí 
herečky. V případě Fantasia je neustále poukazováno 
na jeho transsexualitu a my vlastně nevíme, jestli žena 
hraje muže, či hraje ženu, která se za muže skutečně 

považuje. U Ptáků ale obě hlavní mužské role režisér ne-
kompromisně nahradil ženskými postavami. 
Mezi typické interpretační prostředky patří také promlu-
vy postav k divákům, které jsou neustálou interakcí, kdy 
se divák stává nezbytnou aktivní složkou představení 
a nikoliv jen tím, kdo se dívá, pozoruje.
Oblíbených fi gur je zde několik. Za všechny uvedu pří-
klad „krále“, který je stylizován do Ludvíka Slunce – po-
stavy běžnými občany nenáviděné, a proto zesměšnění 
hodné. Budu o ní mluvit ještě později v části patřící in-
scenaci Fantasio. 
Dalším často opakovaným interpretačním rysem je to, 
že herci hrají divadlo na divadle. Přecházejí z velkých 
gest a harlekýnovských masek do civilních podob, aby 
se střihem vrátili do maximálních emocí vyjádřených 
všemi mezními a plastickými fyzickými prostředky. Toto 
bourání divadelní iluze a používání odlišných technik 
v jednom sice neustále ukazuje, že jde jenom o divadlo, 
které se před námi odehrává, ale díky těmto změnám 
zároveň nabývá představení na dalších interpretačních 
vrstvách. To umožňuje divákovi prožít bohatší iluzi a pa-
radoxně ho to více vtahuje do děje. 

Ptáci aneb Dokonalý svět podle Alfreda Ariase
Alfredo Arias Ptáky pro Comédie-Française přeložil, upra-
vil a zrežíroval. Jeho dokonalý svět připomíná Francii 
až v příliš mnoha momentech na to, aby to byla pouhá 
náhoda. Už v první scéně, jakémsi prologu, pronáší Ca-
therine Salviat (La Huppe) k lidem, že na zemi existuje 
mnoho krásných států, ale jen my máme to štěstí, že pla-
tíme daně zrovna tady! 
Jednou z hlavních tezí hry je, že nejlepší je býti hercem. 
Proto se postupně všichni chtějí stát herci a připojit 
se do tohoto jednoho velikého okřídleného divadla. 
S tímto pojetím se přirozeně souhlasit nedá. Přitom je 
jasné, že jde o pojetí cíleně provokativní, které má vy-
loudit vzpouru v divákově fantazii. Vždyť přece kdyby 
se každý stal hercem, pro koho by se pak hrálo? Jde 
o uvědomění si důrazu na rozmanitost a individualitu. 
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reportáž Je to vlastně druhá, protichůdná linka teze, která sou-
visí s tím, že Francie klade vysoký důraz na vysokoškol-
ské vzdělání, jež u studentů všemožně (zejm. fi nančně) 
podporuje.
Sama tato snaha pak pochopitelně směšná není, ale ze-
směšňováni jsou zde ti (mnozí), kteří si myslí, že právě 
jejich obor (či zem) je ten nejdůležitější na světě a každý 
by se o něj měl zajímat. Kam bychom došli, kdyby byl 
každý kupříkladu fi losofem, hercem, či Francouzem? 
Trefnou metaforu dokreslují i úpravy textové. Vedle zá-
kladních úprav textových, ve smyslu jazyka a syntaktic-
kých změn řetězení slov do myšlenek, zde Arias připsal 
scény monologů, zejména již zmiňovaného prologu Ca-
therine Salviat. Dále zde došlo k aktualizačním zásahům 
do textu ve smyslu používání narážek ze současného 
sociálního i politického kontextu. (Jedna z postav napří-
klad vysvětluje: „Ptáci mají krásná jména. Všichni chtějí 
být jako oni a mnoho lidí se podle nich přejmenovává: 
Edit Piaf (vrabčák), či komisař Columbo (holub).“)
A jak už se dá od kombinace Aristofanových Ptáků a in-
scenační tradice Comédie-Française očekávat, výsledná 
interpretace je celkově velmi silně zpolitizována. Jako 
příklad zde může dobře posloužit etuda vyhánění ptá-
ků. Když se ustaví stát, kde je každý svobodný, chce 
se do něj vzápětí nastěhovat mnoho přistěhovalců. 
Zpolitizování ale nebylo pouze textové. I kostýmy či ka-
rikované pohybové ztvárnění některých konkrétních lidí 
ze současné francouzské společnosti šly v tomto duchu. 
Opět uvedu jeden příklad za všechny: herec Shahrokh 
Moshkin Ghalam se v jedné ze svých mnoha rolí v in-
scenaci Ptáci proměnil na okamžik z lehce idiotického 
ptáka, který by chtěl všem rozkazovat, ale pouze plácá 
páté přes deváté se známkami demence v tváři, v muže, 
na něhož symbolicky odkazoval celý hercův kostým 
i jeho gesta: Nicolase Sarkozyho. Muž na vysokých bo-
tách, skutečně připomínajících jistou obdobu antických 
koturnů, se tak stal přesnou karikaturou francouzského 

prezidenta, viděného jako malého muže velkého světa, 
jehož typickým atributem jsou podpatky.
Scénografi e Ptáků autora Roberta Platé, který je půvo-
dem z Argentiny, byla strohá, se stolečkem a židlemi při-
pomínajícími obyčejnou zahradu. Pracovalo se s před-
scénou, která byla předělována širokým plátnem tak, 
že v divákovi navozovala pocit jakési obří obrazovky, 
tedy ohraničeného prostoru, v němž se situace odehrá-
vá, či naopak prostorově rozdělovala herce v situaci, 
a byla tím dramaticky funkční. Taktéž se na tuto „stěnu“ 
světelně projektovalo nové vymezení prostoru.
Scénograf využil rozlehlého prostoru jeviště pro imitaci 
antického chrámu (divadla), kde se na pozadí počítalo 
s průzorem do přírody.1 To se pokusila kopírovat i svět-
la, kdy se tento z počátku prázdný průzor postupně 
s budováním „státu“ proměnil v zastavěnou oblast. Dá-
val nám tak poznat, že se v pozadí scény vytvořilo celé 
členité město. 
Kostýmy (Francoise Tournafond) této inscenace může-
me rozdělit do několika kategorií, které tvořily efektní 
iluzivní celek: 1. civilní oblečení dvou starších dam, odě-
ných do luxusních kostýmků jako od Chanela, 2. ptačí 
kostýmy se silnou stylizací do pekingské opery, bohatě 
zdobené peřím na parukách i křídlech, 3. stylizované 
kostýmy komických postav ucházejících se o „občan-
ství“ a konečně 4. „naháči“ odění do pruhovaných pod-
vlékaček. 
Tři hlavní postavy, které jsou původně napsány jako 
mužské, se přepisem staly ryze ženskými. Euelpides 
a Pisthetairos (dva Athéňané) se proměnili v La Huppe 
(Catherine Salviat) a Camarade Constance (Catherine Hi-
egel). V trojici chybí zástupce ze strany ptáků, v našem 
překladu Dudek, kterého zde převedli do postavy Belle 
Espérance (Martine Chevalier). La Huppe a Camarade 
Constance by vlastně v českém kontextu mohly doce-
la dobře představovat důchodkyně, které se vypraví 
za město, kupříkladu na houby. Francouzské důchodky-

1 Hry se tehdy konaly celý den (někdy i několik dní v kuse) a tímto průzorem bylo možné sledovat přírodní běh času, 

s nímž antičtí inscenátoři počítali.
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reportážně ale nemají tepláky a vůbec jsou celé odlišné, asi jako 
naše a francouzská představa „krále“. Jsou to starší, 
elegantní, světaznalé dámy. Oproti nim se pak může po-
stavit Loīc Corbey, připomínajícího našeho Vojtu Kotka, 
v celé své mladistvé herecké parádě. 
Loīc Corbey zde hrál hlavní mužskou roli (le Coryphée , 
tj. náčelník ptačího sboru). Používal výrazně jiný jazyk 
než ostatní herci. Polykal koncovky a drmolil tak, jak to 
činí puberťáci v metru. I jeho vstupy byly rozvolněné, 
kýval se na všechny strany, a přitom ve fázi interakce 
s publikem dokázal najít přesnou polohu „obchodníka 
s deštěm“, mladého fl outka, který rozhazuje iluze, před-
stavy a fantazie. To vše drzým jazykem dnešní mladé 
francouzské generace, propojeným s dokonalou gesti-
kou a pohybovými kreacemi, které přesně doplňovaly 
plasticitu celé postavy. 
V první části přichází v kostýmu, který silně připomíná 
pekingskou operu. Bíle nalíčený se zvýrazněným čer-
ným obočím a rudými rty. Jeho hlavu pokrývá černá 
vlnitá paruka typu afro, bohatě posázená černým a ru-
dým peřím. Kostým tvoří šaty nóbl dámy; černý korzet 
a sukně s mnohovrstevnatou spodničkou jsou posáze-
né obřími umělými květy vánoční hvězdy, okolo krku 
pak má harlekýnův límec. Ten dává tušit budoucí, totiž 
že herec takto oděn, až přijde čas, kostým noblesní mat-
rony odhodí a před námi bude stát rázem jakoby nahý, 
drzý kluk v hávu harlekýna. 
K hereckým prostředkům již jmenovaným, jako jsou stří-
dání „klasické“ a „moderní“ mluvy a vynikající pohybové 
prostředky, je třeba připočíst ještě Corbeyho nesporné 
muzikální nadání: Hraje ptáka a ptáky také organizuje, 
což činí různými skřeky a rytmizovanými mlaskavkami. 
Tento ucelený výkon nezůstal bez odezvy. Publikum 
složené převážně z mladých vysokoškoláků (bylo první 
pondělí v měsíci) silně pohoršilo zbytek staršího osa-
zenstva tím, že při děkovačce hlasitě krákalo, kdákalo 
a povykovalo tak, jak to na scéně předváděl nejvýrazněji 
Loīc Corbey. I zde došlo k pěkné ukázce generační ne-
shody v hledišti, neboť starší publikum se na to mladší 

otáčelo a snažilo se ho překřičet pro něj adekvátní for-
mou: „Bravo!“

Fantasio
I v Mussetově Fantasiu došlo k velikým textovým úpra-
vám, které vedly jak k aktualizaci textu, tak i k jeho obo-
hacení. Bravurní dramaturgickou rošádu s přeskládáním 
jednotlivých obrazů předvedl dramaturg inscenace Em-
manuel Bourdieu, jenž navíc připsal prolog ve formě 
dialogu dvou postav, které hráli Eric Ruf a Adrien Gam-
ba-Gontard. Jejich promluvy ale nebyly jen svévolným 
zásahem do textu, ba naopak, nalezneme je v Musse-
tových sebraných spisech v podobě různých dobových 
zamyšlení. 
Eric Ruf, herec a scénograf v jedné osobě, pojal scénu 
jako typický francouzský kolotoč známý ze starých fi lmů, 
tedy otáčivý altán, mezi jehož sloupy děti po směru či 
proti směru pobíhají. Jen děti jsou zde nahrazeny Elisa-
bethou (Florence Viala), která se ale v jednom momentu 
inscenace na dětství rozpomene a rozběhne se po kruž-
nici.
Do hlavní role Fantasia obsadil režisér inscenace Denis 
Podalydes Cecile Brune, která bravurně zvládala rychlé 
střihy mezi komickými, civilními a až extatickými polo-
hami, což opět jen přispívalo k celkové plastičnosti he-
reckého výkonu. 
Zajímavě se zde projevily národnostní konvence v přípa-
dě postavy Le prince de Mantoue, kterého hrál Guillau-
me Gallienne. Už samotný příchod herce hrajícího krále 
vyvolává v publiku vlnu smíchu a očekávání. Král ale vy-
padá docela jinak než naše představa „pana krále“. Je to 
francouzský Ludvík se vším všudy: s feudální parukou, 
napudrovanou tváří a královským dobovým kostýmem 
(tedy nikoliv v červeném a s hermelínem kolem krku). 
Jeho gesta a mimika patří osobě přehnaně blazeova-
ného, částečně degenerovaného panovníka. Omylem 
nakopnout tohoto „krále“ pak znamená otevřeně pro-
jevit veřejný politický názor publika. Sluha, který se mu 
obřadně klaní na jedné straně a na straně druhé mu 
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reportáž uštědřuje nečekané kopance, či jinak porušuje královský 
protokol, pak sklízí ovace.

Velký divadelní podvod
Naprosto otřesnou zkušeností byl pro mne zážitek 
s Le Kiosque theatre, tedy se stánkem, který má mít pře-
hled o všech aktuálních představeních v Paříži, a slouží 
tak jako last-minutová prodejna vstupenek za poloviční 
cenu. Zaměstnanci této zdánlivě bohulibé sítě nejenže 
nemají přehled o tom, jaká představení jsou skutečně 
dostupná, a netuší, o čem inscenace jsou a jaké kva-
lity mají, ono je to navíc ještě vůbec nezajímá. A tak 
se může stát, že vás s úsměvem servilního garçona po-
šlou na představení, na něž by rozumný člověk nevzal 
ani nepřítele. 
Na scéně se potácely dvě zhruba třicetileté dívky (hraně) 
infantilního vzezření a na kytaru jejich kroky doprovázel 
bezzubý mládenec, zjevně po silné osobní zkušenos-
ti s drogami či s jaderným zářením. Postavy se snaži-
ly i zpívat, neuměly však ani mluvit. Asi tak by se dalo 
shrnout toto pásmo založené na recitaci a chansonech 
francouzských velikánů, kteří se v průběhu představení 
nutně otáčeli v hrobech.
Takových představení člověk, který chodí do divadla 
častěji, uvidí spoustu. Když se to ale přihodí po zážit-
ku z Comédie-Française a když to celé ještě po padesá-
tiprocentní slevě stojí 17 euro, jdou servítky a omluvy 
stranou. Divák sedí zahanbeně, přimražen do sedadla 
s jasným pocitem: „Podvedli mě.“ 

La Clique v Paříži aneb Spíše než sexy: Fuj!
Anglický soubor La Clique se na svém turné zastavil 
i ve francouzské Paříži v divadle Bobino na Montparnassu. 
Podtitulky na letácích lákaly na „very sexy show“. Takový 
popisek člověka zrovna neomráčí, protože „very sexy“ je 
dnes kdeco. Zajímavým pro mne však byl právě samotný 
soubor La Clique a inscenace, se kterou přijel, protože prá-
vě o něm mluví často umělci a tvůrci z inscenace La Puty-

ka a  z českého nového cirkusu jako o svých vzorech. 

Představení zahájil kyprý černošský transvestita, kte-
rý živě zazpíval melodie známé v podání Pavarottiho. 
Na mnohoslibný nástup navázalo duo akrobatů (jeden 
držák, jeden artista), které předvádělo fantastické kous-
ky na hranici lidských možností. Za všechny uvedu pří-
klad, jenž vyvolal největší aplaus: jeden muž čte noviny, 
stojí rovně, pravou ruku vztyčenou, a na ní stojí jednou 
nohou druhý muž. 
Po nich nastoupila dáma ve velmi krátké sukénce. Vtip 
celé scénky spočíval v tom, že vždy, když se jí rozjely 
brusle, zakrývala si spodní část zadku, aby jí přes tanga 
a příliš krátkou sukénku nevykouklo něco, co by neměl 
žádný divák vidět. Celou etudu se vlastně připravovala 
ke zpěvu, k němuž se nedostala pro předstírané vy-
schnutí hrdla, které drze uhasila pivem diváka z první 
řady. Celým jejím uměním tedy bylo to, že si zakrývala 
určité části těla a vypila čtyři deci piva na jeden zátah.
A následovalo neméně trapné číslo kouzelnické, které 
obsahovalo jeden jediný a ještě k tomu otřepaný trik. 
Kouzelník prohlásil místní noviny za brak, roztrhal je 
na kusy, aby pak ukázal, že je jedním mávnutím doká-
že spojit. Starý fígl, jak zabavit děti ve školní družině, 
uvolnil prostor muži, který se po deset mučivých minut 
pokoušel protáhnout skrze dvě tenisové rakety. Nakonec 
se mu to pochopitelně podařilo, i když za cenu velmi 
nepříjemného lupnutí ramenních kloubů. Publikum si 
zakrývalo uši a dívalo se jinam, nikoliv v očekávání vý-
sledku, ale okamžiku, kdy vystupující konečně odejde. 
Citelně se mu ulevilo až s příchodem další artistky, která 
předváděla efektní tanec se čtyřmi obručemi. 
První půli zakončila kouzelnice opět banálně, ovšem v ne-
čekaném pojetí, které patrně mělo zastupovat ono „very 
sexy“ v titulku. Schovala si v ruce červený šáteček, který 
nejdříve ze všech stran předvedla publiku a jenž jí z pěs-
tičky následně kamsi zmizel. Zřejmě proto, aby nebyla 
obviněna, že si ho tahá z rukávu, si sundala sako. Kouzlo 
zopakovala. Poté si sundala košili, kalhoty, podprsenku 
i kalhotky, přičemž po každém odhození vytáhla ze zbý-
vajícího svršku, který ještě měla na sobě, onen zmizelý 
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reportážšáteček. Nakonec tu tedy před námi stála nahá a kouzlo 
se jala opakovat. Ale protože už byla opravdu zcela nahá 
a neměla odkud vytáhnout zmizelou rekvizitu, namísto 
drdolu, který se nabízel jako vtipné řešení, nalezla ztra-
cený šáteček ve své vagině. Šokované publikum pak ješ-
tě na odchodu (stále celá nahá) otřela oním šátečkem 
po hlavách a obličejích. Tím skončila první půle.
V přemítání o typických českých divadelních diskusích, 
totiž o tom, kde a kdy se má používat nahota a jak moc 
musí být opodstatněná, jsme vpluli do druhé půle akro-
batických čísel. Na jevišti se střídali „komediální neumě-
telové“, jejichž humor byl tentokrát založen na prdění. 
Vrcholem večera pak byl návrat oné dívky na kolečko-
vých bruslích. Tentokrát vyprávěla historku, ale protože ji 
zároveň chtěla něčím doložit, rozhodla se, že nám zapís-

ká na speciální píšťalku (kazoo) – ovšem nikoliv ústy, ale 
vaginou. Rozčarované publikum polohlasem reagovalo. 
Aby umělkyně dokonale využila všechny své spodní ot-
vory, rozhodla se, že nám zapíská dvojhlasně. Diváci už 
ani neprotestovali. Jen seděli a odvraceli pohledy jinam. 
Děsí mě myšlenka, že by se mělo na akademické půdě 
vyučovat něco takového, k čemu se nový cirkus odvolává 
a co považuje za svůj vzor. Pochopila bych pak, kdyby 
se „talentové přijímací zkoušky“ řešily čistě podle toho, 
kolik se do které slečny vejde šátečků, či jak jí „těsní“ 
některé otvory. Upřímně doufám, že jediné, v čem si 
o mnoho silnější, inspirativnější a zajímavější La Putyka 
chce vzít příklad z La Clique, jsou honoráře protagonis-
tů. Nejlevnější vstupenka má po všech slevách hodnotu 
deset euro, průměrná pak euro sedmdesát.
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studie

Vypadáš 
šťastně: 

neděje 
se něco?

Brigita Lamserová

Tom Murphy (narozen roku 1935 v galwayském Tu-
amu) je sice veteránem současného irského divadla, 
avšak nebojím se říci, že talentovanějšího, bystřejšího 
a důslednějšího dramatika jsem v současném světovém 
i českém dramatu v poslední době neobjevila. Mur-
phyho hry jsou to, čemu se říká „well-made play“, a je 
to hloubka a rozvrstvenost uvnitř textů, co z něj dělá 
geniálního dramatika přelomu dvacátého a dvacátého 
prvního století.
Přes obrovskou popularitu, kterou Irsko a irské drama 
v posledních letech zaznamenalo na území České re-
publiky, je až s podivem, že je Tom Murphy autorem, 
až na jednu výjimku, naprosto nehraným. Z jeho obsáh-
lého díla (např. Gigli Concert, The Wake, A Whistle in 

the Dark, Famine, Too Late for Logic aj.) byla do češtiny 
přeložena pouze Bailegangaire1, kterou uvedla v roce 
2000 jedna ze scén Národního divadla Divadlo Kolowrat. 
Jinak ovšem zůstává Murphy zapomenut ve stínu svého 
současníka Briana Friela, Mariny Carr a především nejpo-
pulárnějšího Martina McDonagha. 
Tom Murphy je dramatikem naprosto komplexním 
ve způsobu své tvorby. Jeho hry je možné číst pouze jako 
vyprávění příběhu, který je důsledně a velmi konkrétně 
veden od počátku až do konce, avšak jsou to právě Mur-
phyho vedlejší linie, nepřeberné množství témat a mo-
tivů a především struktura textu a způsob práce s jazy-
kem, co tato dramata činí hlubokými uměleckými díly, 
umožňujícími inscenátorům svobodně se rozhodnut, jak 
daleko až chtějí zajít a o čem budou daná díla hrát.

Alice Trilogy
Alice Trilogy (2005) je potom jednou z nejnovějších 
Murphyho her, uvedenou nejprve v Royal Court Theatre 
v Londýně a později také v Abbey Theatre v Dublinu. Hra 
samotná je rozdělena do tří aktovek, z nichž každá uka-
zuje hlavní hrdinku Alice v jedné z jejích životních etap.
V první aktovce je Alice vdaná dvacetipětiletá žena, mat-

1 Autorem překladu je Julek Neumann.
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studieka tří dětí. Nacházíme ji v okamžiku, kdy je sama doma, 
v pračce má špinavé prádlo a za okamžik bude muset 
nasednout do auta, zajet vyzvednout své děti ze školy. 
Tento mezičas tráví na půdě s hrnkem a lahví whiskey 
a svým druhým já pojmenovaným Al, jež odkazuje jak 
na zkratku jména Alice, tak na zkratku pro alter ego.
V druhé části, o deset let později, se tato žena setká-
vá v zapadlé uličce se svojí láskou z mládí – Jimmym, 
ze kterého se stal úspěšný televizní moderátor.
O dalších patnáct let později, v roce 2005, sedí Alice v le-
tištní kavárně se svým manželem Billem a čeká na rakev 
s mrtvým synem.

Prostředí a principy
Stejně jako u ostatních Murphyho děl je neuvěřitelně 
těžké se při rozboru zorientovat v nepřeberném množ-
ství témat a motivů, které autor nabízí. Od motivů 
křesťanských, přes přítomnost smrti, beznaděj postav, 
obrovskou roli zvoleného prostředí, hudebních symbolů 
a jazyka, kde všechny tyto faktory tvoří pevně ukotvený 
celek. Alice Trilogy, přestože je rozdělena na tři zdánli-
vě samostatné aktovky, je výlučně jednou hrou, jedním 
příběhem. Kromě postavy Alice, která tyto tři dramatické 
útvary spojuje, je v díle obsažena celá řada témat a pod-
témat, která jsou všemi díly velmi důsledně vedena 
a opakována. Alice na sebe bere roli profesionální hos-
podyňky, jenže je příliš inteligentní na to, aby byla v této 
jednotvárnosti „zoufalé manželky“ spokojená. Vzniká tak 
kontrast mezi umělým světem a vnější, komunikovanou 
realitou. Počáteční velmi živý dialog Alice s Al tak může 
být veden pouze do té doby, než se o slovo přihlásí reali-
ta, která Alice nutí odjet pro své děti. Setkání s Jimmym 
ve druhé aktovce pro změnu celé tvoří jakýsi fi kční svět, 
ve kterém Alice jednak hraje hru, kterou reaguje na situ-
aci, již způsobila, na druhé straně se pak tento fi kční svět 
odehrává v minulosti dávno před současným beztvarým 
životem a v samotném vzpomínání na ni. Ve třetí aktov-
ce stojí pak Alicin svět již jakoby zcela mimo svět reál-
ný. To je navíc umocněno prostředím letiště, na kterém 

se denně vystřídá několik desítek tisíc lidí, aniž by k to-
muto místu měli jakýkoliv vztah, a současně formálním 
prostředím kavárny, kde jsou hlavní náplní předepsané 
fráze a způsoby chování, tradiční jídla v podobě „fi sh 
and chips“ a otřepaná klišé typu: „oni to víno snad ještě 
pěstují,“ mající za úkol omluvit příliš dlouhé čekání ná-
vštěvníka. Vše „zvenčí“, včetně Alicina manžela Billa, tak 
působí jako součást interiéru, jakési vybavení prostředí, 
ve kterém se Alice zrovna nachází. Jakoby Bill byl jenom 
další ze svých oblíbených andulek, vyžehlenou košilí 
nebo pracovním kufříkem, Jimmy pouhý odraz ducha 
z televizní obrazovky a číšník s číšnicí povinným vyba-
vením kavárny.

Problematika hlavní hrdinky a ženských postav
Již na počátku hry se s Alice setkáváme jako s frustro-
vanou bytostí, snažící se potlačovat svá traumata alko-
holem, ironií a cynismem. Ve svém zdánlivě perfektním 
životě, kdy má v podstatě vše, co by si mladá žena mohla 
přát, počínaje domem se zahradou, bohatým a úspěš-
ným manželem, časem sama na sebe a třemi zdravými 
dětmi, sedí tato dvacetipětiletá žena na zaprášené půdě 
na rozbité židli, pije whiskey ze svého hrnku na kávu 
a vede cynický dialog o životě se svým alter egem. Ali-
ce s Al hrají po celou dobu první aktovky hru na otáz-
ky a odpovědi. Přes dotazy o tom, „Kdo napsal Romea 
a Julii?“ a „Proč mají ženy malou nohu?“, se dostávají 
až ke krutému rozebírání Alicina života, které tak poma-
lu začíná poodhalovat její skrytá traumata. Podobně jako 
v Bailegangaire se tomu děje velmi neosobně a Alice s Al 
mluví o skutečné Alice zásadně ve třetí osobě.
Nade vše ostatní vyniká v postavě Alice téma společné 
snad pro všechna Murphyho dramata, kterým je sží-
ravá touha postav po domově, ve smyslu místa klidu. 
Ve všech třech hrách Alice mluví o svém otci a jeho vzta-
hu s matkou. O tom, jak pil, jak to Alice viděla tehdy 
a jak to vidí nyní, s časovým odstupem. A je to právě 
matka, o které mluví Alice s despektem. Ženské postavy 
v textu jsou ve vztahu k Alice znevýhodněny, až na jed-
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studie nu výjimku, kterou je číšnice ze třetí aktovky. Přestože 
po celou dobu působí číšnice Stella se svojí donekoneč-
na omílanou větou: „V pořádku? Je všechno v pořádku? 
V pořádku?“ velmi roboticky, její zdánlivě ocelově chladný 
svět bez emocí se s Aliciným protne v okamžiku, kdy se jí 
z nutkavé potřeby svěří se smrtí svého malého svěřence. 
Je tak jednou ze čtyř žen zmiňovaných ve hře, ke které 
Alice pocítí obrovskou, vřelou náklonnost. O ostatních 
ženských postavách, včetně své matky a dvou dcer, mluví 
Alice s hořkou pachutí pramenící z nešťastné zkušenosti. 
Na idylický domov pak neodkazuje ani prostředí, ve kte-
rém se s Alice potkáváme – zaprášená půda, setmělá 
ulička a letištní hala. 
Alice je ve svém životě nešťastná a k smrti znuděná (což 
ostatně pronese i její alter ego a druhým dechem po-
vzbuzuje Alice, aby s tím něco udělala). Reaguje na si-
tuaci krutým žertováním o plánování milostné aférky, 
nebo sebevraždy. Ostatně když Alice mluví o sebevraždě, 
prohlásí, že se zabije v autě, a na konci prvního aktu 
se dozvídáme, že se vypravuje autem pro svoje děti opilá. 
V druhé aktovce pak své někdejší lásce vypráví, že ze zá-
liby v pití ji vyléčila autonehoda, při které naštěstí vyvázli 
všichni živí. Ovšem nakolik je tato informace pravdou 
a kdy se údajná autonehoda stala, se můžeme jenom 
domnívat. Totiž stejně jako s Al hraje Alice v dialogu 
s Jimmym určitou formu hry, která má ovšem úplně jiná 
pravidla. Zatímco s Al Alice nic nepředstírá, jen dostateč-
ně cynicky glosuje skutečnost, že její manžel je nudný 
bankovní úředník, se kterým není šťastná, s Jimmym 
ze sebe dělá spokojenou ženu a tuto masku odkládá vel-
mi pozvolna a s jakousi rezignací, která se naplno projeví 
až ve třetí, konečné aktovce, kdy Alice, čekající na letišti 
na své mrtvé a přitom nejmilovanější dítě, komentuje 
svůj život a jeho absurditu.

Jazyk dramatu
Jednotlivé hry, které Alice hraje, ať už sama se sebou 
nebo s dalšími postavami, jsou pochopitelně podpoře-
ny jazykem dramatu. Ten se v průběhu těchto třech her 

mění na základě toho, jak se mění Alicino stanovisko, 
temporytmus jejích promluv a tedy poetika a formální 
stránka její řeči. V souvislosti s tím, jak Alice v průbě-
hu jednotlivých aktovek stárne, se tak mění především 
způsob, jakým se vyjadřuje. V první hře je jí dvacet pět 
let. I přes uvědomování si faktu, že se provdala za muže, 
se kterým povede nudný život, ve kterém nebude šťast-
ná, je v jejím cynismu zdánlivá hravost. Způsob vedení 
dialogu také závisí na druhé postavě, tedy na Al. Alicino 
alter ego působí dojmem sestry nebo dvojčete. Není pře-
kvapením, že se „obě“ ženy dokonale znají, když se jedná 
o jednu a tu samou, a tak i hra, kterou spolu hrají, půso-
bí i přes situaci, v níž se nacházejí, v podstatě rozverným 
dojmem. Konkrétním případem jsou například zvukové 
podobnosti slov, kterými tyto dvě ženy nahrazují slova 
jiná. Namísto anglického „O.K.“ používají slůvko „hoc-
kay“ (hokej), které má stejnou fonetickou výslovnost. 
I vulgarismy, kterými svůj rozhovor často prokládají, mají 
jakýsi nádech moderní konverzace mladých lidí, vyzna-
čující se prodlužováním samohlásek.
Hravost Murphyho jazyka se projevuje také ve skrytých 
rýmovačkách, jež se ukázaly být největším úskalím při 
překladu do češtiny. Tyto rýmovačky se objevují ve zdán-
livě běžném dialogu a vytvářejí tak jeho nezaměnitelnou 
poetiku. V první aktovce se jedná o poměrně rychlou vý-
měnu otázek a odpovědí, jež jako by odkazovala na dět-
ský způsob rozpočítávání:

Al: (Beat) She smokes.
Alice: That’s true.
Al: A lot?
Alice: I do.
Al: And pills?
Alice: A few.
Al: A few, a few?

Při překládání je pak poměrně nesnadné hledat ekviva-
lenty k těmto výrazům tak, aby zůstal zachován smysl 
dialogů a současně se neztratilo nic z poetiky, kterou 



43

studievytváří právě samotná jeho forma. O to více je tento fakt 
důležité brát v potaz, když se okamžiky rýmovaček v ce-
lém dramatu opakují – ve druhé aktovce v rozhovoru 
s Jimmym se totiž on i Alice vrací do doby, kdy spolu hráli 
určitou hru, která je v tomto případě již říkankou přizna-
nou. Ačkoliv se téměř nerýmuje, rozvrstvení vět ukazuje, 
že je dialog celistvý a současně jakoby vytržený z celého 
zbytku rozhovoru. Zdá se, jako by byl něčím víc:

Jimmy: (smiles, shakes his head; then) 
Will you be my man?
Alice smiles, remembers: 

It’s a game they used to play. She nods, ‚Yes‘.

Jimmy: Will you carry the can?
Alice: Yes.
Jimmy: Will you fi ght the fairy?
Alice: Yes, will you be afraid,
Jimmy: No. Phuh, phuh, phuh, phuh!

V podstatě celá druhá aktovka, odehrávající se v zapadlé 
uličce s láskou z mládí, je velmi specifi cká především 
díky způsobu, jakým spolu Alice a Jimmy komunikují. 
S maskami, které si před sebou nasazují, aby nebylo po-
znat, kdo ve skutečnosti opravdu jsou, se vkrádají určité 
formy masek také do jejich řeči. Aby dal Murphy najevo 
nejistotu postav v intelektuálních promluvách, které jim 
nejsou vlastní, úmyslně jim vpisuje do úst koktání a opa-
kování jednotlivých slov:

Alice: The power of some things – poetry, Jimmy, like, 
yeh knot? I‘m not saying that it wrought, whrought, 
a complete metamorphosis – hmm? in her, but she‘s 
now a comparatively disasters-free area. Yeh know? 
I might be, oh, well, obviously, would be getting in 
touch with an old friend – „High time!“ Discover, whe-
re you‘re at, „fi rst hand“, and sensing that getting in 
touch again might be somehow very important.

Jazyk Murphyho postav v Alice Trilogy je to, co je dělá 
postavami. Jejich jednání je obsaženo v řeči, ve způsobu, 
jak mluví a co říkají. Jsou tak defi novány vlastními roz-
mluvami více, než by je bylo možno popsat v samotném 
konání nebo ve scénických poznámkách. Ostatně právě 
scénické poznámky, a především jejich hravost a detail-
nost, jsou také jednou z Murphyho charakteristických 
specialit. 

O moment později vejde žena. Je zabraná do sebe, 

se skloněnou hlavou. Je neformálně, nedbale obleče-

ná, přes sebe má přehozený rozepnutý kabát, ruce 

vražené do kapes a možná má na hlavě šátek. A mož-

ná trošku kulhá. Je jí kolem čtyřicítky. 

(…)

Jimmy se z hlasu pomalu zhmotňuje, jakoby nervózně, 

nejistě. Když se plně zhmotní, je mu kolem čtyřicítky. 

Střih/délka/styl jeho kabátu naznačuje nákladnost/

styl/špetku okázalosti, možná má pokrývku hlavy, 

možná brýle – obojí jako přestrojení. (…) poodhrne/

sundá si pokrývku hlavy a brýle – pokud je má.

Role hudby a zvuku
Ve všech Murphyho dramatech se projevuje autorova vá-
šeň pro hudbu a je téměř pravidlem, že každou svoji hru 
podkresluje konkrétní hudbou nebo zvuky, které danou 
situaci tematicky utvářejí. Murphyho práce s hudbou 
a zvuky jako takovými není v žádném případě nahodilá, 
a není proto překvapením, že i v případě Alice Trilogy 
mají tyto zvuky své opodstatnění. V první aktovce jsou 
nahoru na půdu slyšet charakteristické zvuky domova, 
které Alice sice nemá příliš ráda, ale přesto nemůže po-
přít, že právě tohle je její domov. Podle Murphyho scé-
nických poznámek je slyšet rádio, o kterém se Alice s Al 
také opakovaně baví, je slyšet zpěv Billových andulek, 
který Alice neúnavně připomíná manželovu katastrofální 
všednost. Posledním zvukem, jenž je pro Alice každoden-
ním, je zvuk zapnuté pračky, který z ní, jak si sama moc 
dobře uvědomuje, dělá „blbou hospodyňku“, která „má 



44

studie malé nohy jenom proto, aby mohla stát blíž ke dřezu,“ 
což jsou témata, kterým se Al s Alice hořce smějí.
Ve druhé aktovce doprovázejí dialog Alice s Jimmym 
zvuky nedalekého dobytčího trhu a občasné promluvy 
postavy pobudy, který jako by byl jakýmsi geniem loci. 
Kromě těchto zvuků pracuje Murphy také s modulací 
a intenzitou hlasu postav. Ve scénických poznámkách 
jasně píše, kdy postavy šeptají a kdy se smějí, takže vy-
tváří v podstatě jakýsi jevištní koncert, kde mluva nahra-
zuje zpěv.
Podobně jako v první části dramatu, i ve třetí jsou zvuky 
prostředí naprosto charakteristické jak pro místo dění, 
tak pro situaci samotnou. Alice čeká na mrtvé tělo svého 
milovaného syna a přitom je nucena poslouchat nejen 
cvrkot letištní kavárny a stupidní dialogy její obsluhy, ale 
také hudbu znějící jako řinkot rozbíjejícího se skla. Nabízí 
se pak paralela mezi nepříjemným, uši rvoucím zvukem 
a stejně drásavou situací, ve které se Alice nachází.

„Kritičky – ženy Murphymu v začátcích jeho tvorby často 
vytýkaly, že naprosto nerozumí ženám, že jeho hry jsou 
pouze o mužské identitě, o chlapských rituálech a vším, 
co s tím souvisí, a že se tedy s jeho ženskými postavami 
moderní irská žena nemůže ztotožnit.“2 Pokud Murphy-
ho první odpovědí na tyto výtky byla Bailegangaire, tedy 
hra pouze pro tři herečky, je Alice Trilogy hrou, která 
musí naprosto umlčet jakékoliv námitky k tomuto té-
matu. Tom Murphy po Bailegangaire prohlásil, že psát 
o mužích je snadné a že psát z pohledu ženských postav 
je pro něj výzva. S dramatem Alice Trilogy tak Murphy 
vytvořil téměř nekonečný prostor pro naprostý herecký 
koncert jedné herečky, která si během jednoho předsta-
vení projde třemi věkovými úseky života Alice a jejími 
třemi životními situacemi, kde jedna vyplývá z druhé, ale 
každá se od těch ostatních odlišuje.

2 Kelly, A.F. Bodies and Spirits in Tom Murphy’s Theatre. In Theatre Stuff: Critical Essayson Contemporary Irish Theatre. 

Dublin: Carysfort Press, 2000. 167 s. ISBN 0-9534-2571-1
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tvorba

Tum 
Murphy: 

Alice 
Trilogy

Brigita Lamserová

Uvedený pracovní překlad není v žádném případě pl-
nohodnotným překladem Murphyho Alice Trilogy, ale 
pouze jakýmsi delším úryvkem, či pracovním překla-
dem jedné ze tří aktovek, jež dohromady tvoří celou 
hru. Překlad prostřední aktovky nazvané U plynáren-

ské zdi (By the Gasworks Wall) vznikl v rámci překlada-
telského semináře na DAMU a jeho primárním účelem 
je tedy dokumentace výše formulovaných tezí.
Murphy se v této aktovce prostřednictvím hlavní hrdinky 
Alice utíká k již zmiňovaným hrám, hříčkám a skrytým 
významům, jimž přizpůsobuje také jazyk postav. Zdán-
livá neobratnost tak není nepřesností v překladu z ang-
ličtiny, ale naopak důsledným zachováváním struktury 
Murphyho dramatického jazyka.
Překládání pouze druhé aktovky mělo svá úskalí, která 
se nakonec bohužel odrazila na jeho konečném výsled-
ku. Především jde o jistou formu Murphyho cykličnosti, 
kdy má tendence s obměnami opakovat krátké situace 
několikrát v průběhu celého dramatu. Je tedy třeba mít 
tyto věci neustále na paměti a snažit se tak udržet vý-
znamově-výrazovou linii, která by měla být jednotná. 
Níže otisknutý překlad je tak spíše pracovní verzi jedné 
třetiny dramatu, než hotovou aktovkou. Jedna ze tří ak-
tovek v Alice Trilogy může totiž fungovat jedině v přípa-
dě, že je doprovázena dvěma zbylými. Mimo to, je třeba 
mít stále na paměti vývoj hlavní hrdinky Alice. 
Vzhledem k tomu, že angličtina v běžné řeči postrádá 
tykání a vykání nebo hovorovou mluvu tolik typickou 
pro české vyjadřování, je již pouze na uvážení překlada-
tele, jestli bude padesátiletá Alice mluvit stejně jako dva-
cetipětiletá, kdy bude mluvit uvolněně a kdy se naopak 
bude držet formálního jazyka. Přesto se však opovažuji 
tvrdit, že Murphy právě svojí důslednou stavbou textu 
překladatele do jisté míry navádí.
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Postavy:
Alice
Jimmy
Pobuda

Čas:
devadesátá léta

Stmívá se. Ulička. Díky šeru vypadá opuštěně, ale je 
tomu opravdu tak? Je špatné osvětlení.
Za scénou je slyšet nezřetelné zvuky, zdá se, že jde o se-
zónní dobytčí trh, na kterém se pracuje dlouho do noci. 
(Zvuky mluvené do mikrofonu znějí ve zkreslených vl-
nách, překrucovaných vzdáleností.)
Sípavý kašel za scénou. Potom se připotácí muž nefo-
remné postavy a neurčitého věku. Dojde na cestu a byť 
se nezastaví, najednou v otočce zmizí ve stínech. Jako by 
byl minulostí tohoto místa.
O pár momentů později je za scénou znovu slyšet jeho 
sípavý hlas. Tentokrát jakoby se s někým zdravil.
Pobuda: Dobrou noc!
O moment později vejde žena. Je zabraná do sebe, 

se skloněnou hlavou. Je neformálně, nedbale oblečená, 

přes sebe má přehozený rozepnutý kabát, ruce vražené 

do kapes a možná má na hlavě šátek. A možná trošku 

kulhá. Je jí kolem čtyřicítky. Jak se ztratí v uličce, za-

šeptá na ni hlas ze stínu.

Jimmy: (hlas, za scénou) Alice!
Ona mezitím přešla. (Stín se pohne?) Šepot se ozve tro-

chu hlasitěji a tentokrát naléhavěji.

Jimmy: (hlas, za scénou) Alice!
Alice: (za scénou) Ano? … Ano?
Jimmy: (hlas, za scénou) To jsem já!
Alice: Cože? (vrací se) … Kdo?
Jimmy: (hlas, za scénou) Já! … Jimmy!
Alice: … Jimmy?
Jimmy se z hlasu pomalu zhmotňuje, jakoby nervózně, 

nejistě. Když se plně zhmotní, je mu kolem čtyřicítky. 

Střih/délka/styl jeho kabátu naznačuje nákladnost/

styl/špetku okázalosti, možná má pokrývku hlavy, 

možná brýle – obojí jako přestrojení. Mluví sytým bary-

tonem a když se směje, směje se také zvučně.

Jimmy: James Godwin. Jimmy.
Alice: … Ne.
Jimmy: Jo.
Alice: To není možný.
Jimmy: Je.
Alice: To není možný, to snad není možný! Protože můj 
bože, můj bože, bože! Jsi to ty. Vypadáš úplně jinak.
Jimmy: No. (poodhrne/sundá si pokrývku hlavy a brý-

le – pokud je má – ohrne si límec kabátu) A nejsem 
nalíčený.
Alice: To je ta absolutně nejneuvěřitelnější věc, co se mi 
stala za – já-už-ani-nevím-jak dlouho – vůbec kdy!
Jimmy: Ty ses vůbec nezměnila.
Alice: To je ale překvapení!
Jimmy: Psala jsi.
Alice: Já vím, ale ani na vteřinu jsem si nepomyslela, 
že bys – !
Jimmy: Tak jsem tady!
Alice: No a co s tebou mám teď dělat? (směje se)

Jimmy: Proč se směješ?
Alice: Chci říct, James Godwin, James Godwin!
Jimmy: Jimmy, vždycky jsi mi říkala Jimmy. Ve skuteč-
nosti to byla ta jediná – dá se tomu říct – věc, ve tvém 
jinak velmi vřelém, který jsem shledal velmi citovým, do-
pise. Byl adresovaný na jméno James. Záměrně?
Alice: Všichni tě teď přeci znají jako Jamese.
Jimmy: Takže tím neosobním oslovením sis nevytvářela 
ze své strany určitý odstup?
To přijde Alici velmi vtipné a také se rozesměje.

Alice: Od té doby už uteklo děsivý množství vody, Jimmy. 
Už to musí být skoro dvacet let –
Jimmy: Víc. Spočítal jsem to cestou sem. Tehdy jsi matu-
rovala, bylo ti sedmnáct – já jsem přijel za prací na konci 
sedmdesátého druhého, na jaře sedmdesát tři jsme měli 
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Alice: Nemusíme příliš být konkrétní, co se let týče.
Jimmy: Přesně dvacet jedna let. A dvacet jedna, co jsme 
se viděli naposledy.
Alice: Tváří v tvář.
Jimmy: Jak to myslíš?
Alice: Viděla jsem tě v televizi až až.
Jimmy: No dlouho, opravdu.
Alice: A já se vůbec nezměnila.
Jimmy: Nezměnila.
Alice: Když si vzpomenu, jaká jsem tehdy byla. Uťápnutá.
Jimmy: To ne –
Alice: A dělala jsem drahoty a byla hloupá – 
Jimmy: Tos nebyla! Bylas – 
Alice: Byla jsem! Byla – !
Jimmy: Zamlklá, možná –
Alice: Jak jsi to mohl vydržet?!
Jimmy: Nenáročná, určitě – 
Alice: Ježišikriste!
Jimmy: Takhle si to pamatuju já, Alice.
Alice: Upřímně, když si dneska vzpomenu na nějaké věci 
z té doby, tolik se stydím, že se přistihnu, jak si nahlas 
počítám – jedna, dva, tři, čtyři – abych ten trapas za-
hnala.
Jimmy: Měla jsi jemnost, měla jsi ostych a měla jsi prav-
du. Sdělovala jsi svojí vnitřní krásu.
Alice: No, ve srovnání s tím, co mladí jak se říká, dělají 
teď, by mě dneska můj postoj tehdy označil za osmdesá-
tisedmiletou jeptišku.
Jimmy: Vlastně to já byl ten nepříliš komunikativní.
Alice: Ale nebyl –
Jimmy: Opravdu, do určité míry. Jsem takový pořád. Pro-
tože, chci říct, komunikace, podle mě, nese v sobě určitý 
prvek váhavosti? Je nasáklá strachem? Z toho, že v pro-
cesu komunikace tě druhý zavrhne. Souhlasíš s tímto 
pozorováním?
Alice: Pořád stejný intelektuál.
Jimmy: Ale – ale – ale, pak může následovat ztráta sebe-
úcty. Nesouhlasíš?

Alice: Ježišikriste! (Reaguje na svoji myšlenku. Její rty 

se lehce sevřou.)

Jimmy: Co, co?
Alice: Jedna, dva, tři, čtyři. Ten nápad s francouzákem 
(„tehdy“) A jak dlouho jsme spolu chodili? Šest, sedm 
měsíců?
Jimmy: Dost dlouho na to, aby to dvěma mladým lidem 
vydrželo – vidíš?!
Alice: (es pauza) O čem to vlastně mluvíme?!
Oba se smějí.

Jimmy: Byla jsi dokonalá.
Alice: Děkuju. Víš, taky si občas myslím, že jsem taková 
byla. Hrozně mi to lichotí („tohle všechno“)… Naposledy 
jsem tě viděla na nádraží. To ještě fungovala železnice.
Jimmy: Stále neumím řídit. Lidem to připadá divné, 
hmmm?
Alice: Mně ne. Já už neřídím. Neřídila jsem přes deset 
let. Ale to je jiná historka. Jak ses sem dostal?
Jimmy: Taxíkem.
Alice: Taxíkem?

Jimmy: Řekl jsem, aby počkal.
Alice: Dvojnásobně mi to hrozně lichotí… Nevím, co ti 
mám říct!
Jimmy: Vedeš si dobře! (smějí se.)

Alice: Pořád tomu nemůžu uvěřit!
Jimmy: Já taky ne, já taky ne! Proč jsi mi napsala?
Alice: Tak!
Jimmy: Ale to načasování?
Alice: Já nevím. Nevím, jestli vždycky víme, proč věci 
děláme.
Jimmy: Pravda! To je naprostá pravda.
Alice: Přece? (je polichocena)

Jimmy: Zajímavé. (visí na jejích rtech) Ano?
Alice: Nevím, jestli vždy víme. Napiš a řekni si mu o foto-
grafi i, s autogramem, říkala jsem si – 
Jimmy: Ano – ?
Alice: Nebo je to dětinské, říkala jsem si – 
Jimmy: Ano – ?
Alice: Potom – něco jako sen – ?
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Alice: Nebo odvaha? Nebylo by to skvělé se s ním se-
tkat?
Jimmy: Chápu.
Alice: Víš? Možná prostě vysvětlit, proč jsem byla takový 
idiot, v sedmnácti.
Jimmy: Tos nikdy nebyla, Alice.
Alice: Já si to pamatuju! Nebo ne? Když jsem ti psa-
la, myslela jsem si, co kdybych, místo těchhle keců, co 
kdybych třeba řekla něco jiného: třeba „Drahý Jamesi, 
je nejvyšší čas, abychom se opět potkali a porovnali si 
deníčky.“
Jimmy: Správně. Přesně tak jsi to řekla.
Alice: Přesně tak jsem to řekla?
Jimmy: „Představuji si, že stejně jako já sis toho hodně 
vytrpěl“
Alice: Tohle jsem napsala?
Jimmy: „A nejen samé úspěchy.“
Alice: Týýýýýý!
Jimmy: „A bylo by zajímavé, zjistit, z první ruky, jak jsi 
na tom teď.“
Alice: No a tak jsem navrhla, že se tady potkáme?
Jimmy: Věděla jsi, že to tu znám: „A mám čas potkat tě 
v uličce každé úterý, letošního října v sedm hodin.“
Alice: Taky jsem mohla napsat: „Najdu si čas potkat tě, 
jestli si také najdeš čas, jestli chceš, v úterý letošního 
října v tom hotelu v sedm hodin.“ Nebo: „Mocca, Shop 
street letos v říjnu v sedm hodin.“ Přece to, že jsme 
se potkali tady, neznamená, že budeme něco vyvádět, 
nebo jo? Jsme tu? Půjdeme na kafe?
Jimmy: Ne. Místo, které jsi navrhla, se mi líbilo. Vždycky 
jsme tudy chodili, když jsme šli k řece. Někdy jsme se tu 
zastavili.
Alice: Na trochu šíleného, vášnivého milování.
Jimmy: (směje se, potom) Všechno se dělo v pravý čas. 
Mladí to dneska nemají. Je to škoda. Pro nevinnost mlu-
ví tolik věcí. Energie je jedinečná sama o sobě. Vzrušení 
a rozjařenost ve zpětné rovnováze s vlastním čekáním. 
Hmm?

Alice: Očekávání?
Jimmy: Alice. Naprosto, naprosto úžasné. Byl to důležitý 
okamžik, pro mě, dostat tvůj dopis. Tvůj dopis byl velmi 
prozíravý.
Alice: No. Víš?
Jimmy: A v pravý čas.
Alice: Dát to do obálky na adresu GTV, „prosím v případě 
nutnosti předejte“, asi do schránky, rychle, určitě, než 
jsem si to mohla rozmyslet.
Jimmy: Ano?
Alice: No. Mám tyhle záblesky inspirace – No, lidi mi říka-
jí, že je mám. Ne často, samozřejmě, každých pár let. 
Jimmy: Ano – ? Zajímavé – Jako?
Alice: Řekla bych… je taková knížka poezie –
Jimmy: Ano?
Alice: Dal mi ji otec – Pěkná, víš – ? Květiny mnoha za-

hrad – a když jsem byla trochu skleslá, namátkou jsem 
ji otevřela a najednou se mi to zdálo – přestože moje já 
se rozhodlo, že to bude jinak – povznášející.
Jimmy: Ano.
Alice: No, na těch hodinách, kurzu, co navštěvuju ve měs-
tě, mám tuhle přítelkyni – no, vlastně známou, protože, 
protože jako by svět nebyl dost hroznej, ona je vrcho-
lem – vysokonákladového typu. Víš, co tím myslím? A já 
si říkala, jestlipak ta sbírka básniček tady v domě ještě 
někde je? Našla jsem ji a dala jsem ji jí. „Tohle si přečti,“ 
řekla jsem „a tisíckrát se ti to vrátí.“
Jimmy: Ano, já jsem se vrátil za Spenserem – Ano?
Alice: Některý věci mají sílu – poezie, Jimmy, jako, víš? Ne-
říkám, že to vedlo, vedlo k úplné metamorfóze – hmmm? 
v ní, ale teď je poměrně daleko míň katastrofi cká. Víš co? 
Víš co? Pak další – nápad – mohla bych někdy, mohla 
bych se, hm, zkrátka, ovšem, spojím se se starým příte-
lem – „Je nejvyšší čas!“ Zjistím, jak jsi na tom „z první 
ruky“, a cítila jsem, že potkat se znovu, by mohlo být tak 
nějak velmi důležité.
Jimmy: Byla jsi tu minulé úterý?
Alice: Šla jsem tudy, v tuhle dobu. A přišla bych i příští 
úterý, dá-li Bůh, a další úterý zase, zase v sedm hodin.



50

tvorba Jimmy: Chtěl jsem přijít už minulé úterý, ale…
Alice: Máš moc práce.
Jimmy: Ne. Vlastně, ano. Uvažoval jsem o tom, ale…
Alice: Je to kus cesty.
Jimmy: Máš děti?
Alice: Mám tři.
Jimmy: Já mám taky tři.
Alice: Skoro jsi mě dostal. Nevěděla jsem, jestli máš dvě 
nebo tři. Ačkoliv, když děláš ty zprávy a moderuješ ty 
extra pořady, tak na sebe moc neprozradíš.
Jimmy: Myslíš, že je to špatně?
Alice: Pfffff! („Ne“) Už se nemůžu dočkat, až se těch tří 
zbavím. Aspoň obou holek. Nejsem stavěná na to, abych 
jim dál dělala služku. To William, teda: neumíš si před-
stavit, jak galantně tě může takový chlapeček doprová-
zet. A doprovází. Ale stejně, abych měla čas na sebe, číst, 
nebo – Víš, co bych chtěla dělat? Filosofi i. Ráda bych 
se vyznala – no, pro začátek v sobě. Jěžišmarjá! Protože… 
moc mluvím.
Jimmy: Každé tvoje slovo ve mně tak zvláštně rezonuje. 
Byla jsi dokonalá. Neměl bych o tom pořád takhle kecat?
Alice: Klidně si kecej.
Jimmy: (zasměje se, potom, zavtipkuje) Takže, úterky 
večer máš volné, teda?
Alice: V úterý večer mám kurzy tvůrčího psaní.
Jimmy: Jo?!
Alice: A každej druhej čtvrtek dopoledne: čtenářský 
klub.
Jimmy: Ano – ano?
Alice: Trochu víc opia pro ženu v domácnosti.
Jimmy: A hudba? Je tu přece sbor?
Alice: Na muzikálistku nejsem zrovna dělaná.
Jimmy: Ale přece – no – ty kurzy psaní?
Alice: Na draka. Jestli ještě jednou uslyším další ženskou 
číst, jak se její taťka holil, když byla malá, tak se zastře-
lím – holicím strojkem.
Jimmy: (směje se) Já si na tvého otce pamatuju. Když 
jsme tudy chodili do lesa, projížděl kolem nás na kole, 
náhodou?

Alice: To byla práce mojí matky.
Jimmy: Aaaach!
Alice: „Nasedni na kolo a vypadni odsud, Paddy Joe, 
a vyřiď jim, že vím, kde jsou a co vyvádějí.“ Umřel čtr-
náctého července, 1978.
Jimmy: To byl mladík.
Alice: Padesát sedm. Ona je pořád naživu. On měl pro-
blémy. (problémy s chlastem) Což jsem, podle rodinné 
tradice, taky chvilku dodržovala, než jsem se zase pro-
brala.
Jimmy: Hm?
Alice: Bouračka.
Jimmy: Zlá?
Alice: Ehmm! Vyvázli jsme živí. Moje matka tě měla 
ráda.
Jimmy: Vážně?
Alice: Měla tě ráda, kvůli mně. Zajímala se o každýho, 
kdo pracoval v bance. Podívej, ani jeden z nás, myslím, 
nemá zájem o líbání, nebo takový věci, ale. Nebo jo? 
(vzala ho za ruku) Ale, jen tohle, jenom na chvilku.
Stojí, drží se za ruku, koukají dopředu do prázdna, zabý-
vají se vlastními myšlenkami, kolem nich je noc.
Alice: (usmívá se) Komu z nás se tohle zdá?… Tak jak 
to jde?… Všechno v pořádku?… Máš se dobře? Všeho 
po krk?
Jimmy: (usmívá se, kývá hlavou, potom) Budeš můj 
chlap?
Alice se usměje, vzpomíná: je to hra, kterou spolu hrá-

vali. Přikývne, „Ano“.

Jimmy: Budeš se rvát?
Alice: Ano.
Jimmy: Budeš dál kodrcat káru?
Alice: Ano. Budeš se bát?
Jimmy: Ne. Pf, pf, pf, pf!
Alice: (přes něj) Ne. Pf, pf, pf, pf!… Myslím, že bysme tady 
nebyli, kdyby bylo všechno v pořádku… (najednou) Ne-
děláš ty nějakej výzkum?
Jimmy: Výzkum? Ne. Proč se ptáš?
Alice: Žádný proč. Jenom jsem – (pokrčí rameny: „chtě-
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la jsem vědět“) Hodně se procházím. Občas k řece, 
k lesu, k tomu, co z něj zbylo. Abych vypadla. A vypadla 
od čeho? Protože ať už cokoliv, tady čím dál tím víc není 
od čeho vypadnout. Znáš to slovo „odcizení“? Fajn, proč 
bys neměl, znáš přece spoustu slov. Takže, všechno je 
čím dál prázdnější. Tak jsem si řekla, „Co kdybych byla 
tamten člověk?“ (Nebo.) „Ona? To nejde.“ Oukej. Dobře, 
„Jaké by to bylo setkat se s tamtím člověkem?“ S ní, 
s ním, s libovým frajerem, s fi lmovou hvězdou, s tebou, 
se strašidlem?… Chápeš?
Jimmy: Tvůj manžel.
Alice: Bill. Má se fajn, je v pohodě. Má se dobře. Je dob-
rej. Moc toho nenamluvíme. Byl by rád, kdybych dělala 
všechno možný: hospodyňku na plnej úvazek – (potřese 

hlavou, nechce to) Ne. – Abych se naučila golf. – Ne. Já 
vím, proč navrhuje tyhle věci. Přijel sem do města, no, 
ne moc dlouho poté, cos odjel, a stejně jako ty, za prací 
v Národní bance, na úctyhodné pozici. S pilným nadše-
ním. A to mu jde k duhu, jak se říká. Je na tom dobře.
Jimmy: Vážně?
Alice: Moc dobře. Máme veliký dům. Má „příjezdovou 
cestu“, v sadech, prokrista. Ale aspoň náznak smyslu pro 
humor se objevil („v něm“).
Jimmy: Ano?
Alice: Víš, pro někoho, kdo nikdy moc nikam nechodil, 
víš, do společnosti, a kdo si dal první drink až v jednatři-
ceti. No, v posledních dvou letech to, to začal dohánět.
Jimmy: Stal se z něj, víš, no – ?
Alice: Ne.
Jimmy: Myslím násilník?
Alice: Ne. Ale abych řekla pravdu, všimla jsem si něčeho 
vážně ošklivého, co se mu dělá s pusou. Víš? A já se dí-
vám do zrcadla na svou vlastní, abych to zkontrolovala. 
A U Murphyho – tehdy se to tam asi jmenovalo jinak 
– dole u trati. No, U Murphyho je ten – jak-bys-to-jen-
řekl – ? Nejzaplivanější pajzl ve městě. Nikdy jsem tam 
nebyla, ale znám ty typy, co tam chodí jako štamgasti. 
Opice. Chci říct, má na starost půlku bank v zemi, pro-
boha živýho! Tak co to dělá, co to s ním je?

Jimmy: Kolegové.
Alice: Cože?
Jimmy: Navezli se do něj kolegové. Žárlivost.
Alice: (bez dechu) Cože?
Jimmy: Jo-jo-jo.
Alice: Co to povídám? O tomhle jsem s tebou mluvit 
nechtěla. Nebo na to vzpomínat, až odejdeš… Není to, 
že bych byla, víš… („nešťastná“)

Jimmy: Já vím. Já taky ne.
Alice: Nešťastná, to neříkám.
Jimmy: Ne.
Alice: Každý tři děti.
On kývnul.

… S jednou ženskou?
Jimmy: Ano.
Alice: Jaká je?
Jimmy: Velmi inteligentní. Není to žádná husa.
Alice: Jako já. Ale něco neklape, že?
Jimmy: Něco chybí.
Alice: Nikdy jsem se sama neživila.
Jimmy: Něco se ztratilo.
Alice: Jo.
Jimmy: Ano.
Alice: … Pamatuješ, jednou večer, vlastně byla noc, pro-
tože si pamatuju, že svítil měsíc: přišli jsme k řece a tys 
uviděl… Společnost.
„Společnost“: někdo se blíží. Stáhnou se do stínu. Jimmy 
(je k nám zády) stojí tváří k Alice.
Pobuda: projde, a aniž by se zastavil 
Dobrou noc!
Jimmy: Dobrou noc!
Pobuda odešel.

Alice: Dobře ví, že to tady jsem já.
Jimmy: Kdo je to?
Alice: Nikdo. Tváří se, že je přítulnej, ale není. (zdařile 

napodobuje jeho chraplavý hlas) „Dobrou noc!” Ale je 
to známá drbna: „Ježíš, estli víte, koho sem zrovna viděl 
dole v uličce potmě s ňákým cizím chlapem?” (znovu ho 

dobře napodobuje)







54

tvorba Jimmy: Že by?
Alice: No a co!
Jimmy: Chceš se přesunout?
Alice: Ne! (napodobuje směrem k městu, je v tom výzva) 
„Ježíš, zasraní borci jako jsou tihle kucí z Corku.” Z toho-
hle našeho setkání budu živá ještě hodně dlouho.
Jimmy: Říkala jsi: „Večer, noc, přišli jsme k řece a já – 
?”
Alice: … Musela to být lež, nemůžu si vzpomenout. Ale 
pamatuju si, že jsem se smála.
Jimmy: Ano?
Alice: A čemu? (směje se)

Jimmy: Ano? Ano? (směje se)

Alice: Tvé představivosti.
Jimmy: Mé? Já jsem?! – Já jsem?!
Alice: To jo! Nechala jsem tvoji představivost, aby –
Jimmy: Kecy – ? Ano – ?
Alice: Věci, které tě napadaly – ! Co z tebe lezlo!
Jimmy: Vážně?! – Ano?! – Vážně?! – Já?!
Alice: Jo jo! Nemůžu si vzpomenout, co to bylo, ale jo! 
A slyším, jak jsem se smála, víš?
Jimmy: Velmi zajímavé – !
Alice: Neměla jsem toho moc, co bych sama mohla říct, 
ale -
Jimmy: Bylo z tebe cítit, že jsi osobnost – 
Alice: Ale, víš, když se poslouchám, jak jsem se smála 
– !
Jimmy: To bylo tvoje vnitřní já, které obřadně odpoví-
dalo – 
Alice: „Můžu to vůbec být já, kdo vyluzuje tenhle 
zvuk?”
Jimmy: Vzhledem k tvé, obvykle rezervované povaze?
Alice: (směje se) Cože? Ne! Jo! Já nevím!
Jimmy: Spontánnost – Báječné! Čistota – Ó ano.
Es pauza nebo dvě a Alice se znovu rozesměje, pro 

sebe.

Jimmy: Nesouhlasíš?
Alice: Souhlasím, ale souhlasím.
Jimmy: (zadumaně) No ano… Ano a teď třeba umělci – já 

nevím, jestli s tím budeš souhlasit – oni jsou úplně jiný 
případ – herci. Mám spoustu přátel mezi herci a víš, oni 
jsou neustále stydliví. (Směje se) Ti dobří, to je to, nemlu-
víme přece – o kravatách. I když, samozřejmě, chápeš, 
taky jsem si ji jednou navlík. (A znovu je smrtelně váž-

ný) Ale-ale-ale, ten faktor stydlivosti, pokora, to se najde 
jenom u zkušeného umělce, takového, který, tak nějak, 
ve své práci ukazuje, odhaluje, nejhlubší vnitřní já. Sou-
hlasíš? Přes všechnu tu stydlivost, pokoru. Nesouhlasíš?
Alice: Souhlasím.
Jimmy: Ty souhlasíš?
Alice: Jo.
Jimmy: Ano, ohromná věc. No, ano… byla jsi dokonalá, 
víš?
Alice: No…
Jimmy: Co?
Alice: Možná.
Jimmy: A já byl tak… (Pravděpodobně „blbej”. Potřese 

hlavou.) Udělal jsem spoustu chyb, svého času. Život je 
hra špatných střel, Alice. Co?
Alice: Jak jinak. Co tě doopravdy přimělo, abys…? („sem 

přijel.” Právě si uvědomila, že všechno není v pořádku 

a neví, jak má řešit situaci)

Jimmy: Přimělo, abych? Ano?
Alice: Nemůžu si vzpomenout.
Jimmy: Prosím?
Alice: Roztroušená. Vzrůstající Alzheimer.
Jimmy: Cože? (pak se rozesměje) No jistě! Stejně jako 
já! Ano! Ty chyby! Někdy mám pocit, že se zblázním! – 
Co?!
Alice: Nemám pocit, že se zblázním. Mám pocit, že jsem 
se zbláznila. (směje se, povzbuzuje ho, aby se smál) 
Všechno tomu nasvědčuje, víš, co myslím? A potom 
– chaos – jdu do města, nakupovat, vidím lidi – lidi, 
které znám od dětství – mají ty nejcizejší tváře, oplzle 
osahávají zeleninu – proboha živýho! – proboha živýho! 
– Sousedi, moji sousedi se rozhodli dostat sedmikrásky 
– proboha živýho! Zabít každou ubohou sedmikrásku 
na jejich trávníku – a poté, co se to stane – pohoršení, 
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tvorbapomluvy! – pořád se běhají modlit do kostela a zpátky – 
pro koho, na co? Víš, co tím myslím Jimmy? Jsem zma-

tená. Jsou tohle normální lidi? Nutí mě to přemýšlet, 
nejsem si jistá jestli, nakonec, příčetnost není jenom jiná 
forma nepříčetnosti. Chápeš, co ti říkám, Jimmy?
Jimmy: Jo. Sebevražda.
Alice: Jak to myslíš?
Jimmy: Jako téma.
Alice: Aha, sebevražda, chápu.
Jimmy: Ano?
Alice: Kolikrát jsem jen nad tím uvažovala, kolikrát!
Jimmy: V poslední době nad tím dost přemýšlím, víš?
Alice: Ptám se tě, kolikrát jsem jen nad tím uvažovala!
Jimmy: Buď tohle, nebo začít znovu.
Alice: Jak to myslíš?
Jimmy: Však víš, začít znovu. Víš? Myslím, že tvého 
muže znám, aniž bych ho kdy potkal. Víš? Myslím, že ho 
znám. Zařídil se moc dobře. Jako já. Peníze? Nadprůměr-
né! Je velmi vážená osoba. Musí si udržovat standard, 
musí připomínat ostatním, že vybrané chování musí být 
samozřejmostí. Takže, co to způsobuje? Žárlivost a zlost 
kolegů – obou pohlaví. Lstivé týrání. Zlomyslné a zálud-
né našeptávání. Stala se z něj složitá osobnost. Proč by 
neměla?! Stal se z něj násilník? – Ne! Popřela jsi to příliš 
rychle, když jsem se tě předtím zeptal. O ho hó! Je to 
násilník. A to s jeho pusou. Znám ho. Nevadilo by mi jít 
do toho nejzaplivanějšího pajzlu, kdyby to byl ten správ-
ný, abych, abych odstranil – kdybych naznal, že by to 
mohlo pomoci – abych, abych odstranil to, odstranil to 
napětí – Jasné? – kdyby to byl ten správný, kdybych 
se cítil dostatečně fi t na ten správný, kdybych přišel 
na to, že to by mohlo být to řešení. 
Alice: Počkej – 
Jimmy: Víš, něco, co by jednoho poslalo potácet se bá-
ječně, opile domů, víš, místo toho – pffffff! Napětí.
Alice: Počkej chvilku.
Jimmy: Nebo cokoliv, jo, jasné, Alice, aby člověk vystřízli-
věl v možnosti: začít znovu.
Alice: Ale to je nemožný.

Jimmy: Nemožné je, aby ti bylo znovu sedmnáct a mně 
dvacet tři. Ale je možné – je možné – udělat krok zpátky, 
abychom zjistili, jestli ty emoce, který tehdy byly ryzí, 
můžou být zpátky. Já už s tím začal. Jinak co? Sebe-
vražda? To je přehnané. Ale jak moc je přehnané žít dál 
život s vědomím, že svět je plytká, cynická, zmalovaná 
věc? Může se člověk přestat přiřazovat – ke zlu? Zmínila 
jsi hanbu světa, předtím. Víc už souhlasit nemůžu. Víš, 
myslím, že všechno, co jsem udělal, byla chyba. Ptám 
se, jak k tomu došlo, tohle moje já, tenhle mluvící hřích, 
chodící život. Žádná spolehlivost. Nevinnost toho, co 
jsme tehdy sdíleli, ve srovnání s čistotou tohoto setkání 
– tak krátké – tady tento večer.
Alice: Já ti nevím – 
Jimmy: Chtěla jsi – Alice! – Chtěla jsi říct, před chvílí: jas-
né nebe, noční obloha, měsíční svit, ty a já spolu u řeky 
a já něco uviděl. No jo, máš pravdu. Myslel jsem, že jsem: 
něco viděl. Nemluvím o strašidlech, nebo podobných ne-
smyslech. Cítil jsem to. Víš.
Alice: Jimmy – 
Jimmy: Prosím. Prosím. („Nech mě to dokončit”) Člověk 
jednoduše nemůže jen tak přejít přes tyhle období studu 
a viny – 
Alice: Necítím se – 
Jimmy: Prosím. Prosím. Nech mě to dopovědět. Tyhle 
období studu a viny. Vzájemné obvinění: hádky se se-
bou samým, hádky s ostatními, zasloužené, ale jenom 
ve vlastní hlavě. Vztek: zjištění, že přátelé jsou přátelé, 
jen když se jim to hodí, falešní přátelé, kteří – v mém 
případě – vyjadřují obdiv mně a mé práci, ale kteří si mě 
ve skutečnosti neváží a touží vidět moje ponížení.
Alice: Tvoje rodina.
Jimmy: (jednoduché ohnání se rukou na vyjádření 

se k této záležitosti) Kolegové, od poskoka po – to je 
zbytečný! – hýčkají si představu hvězdy, která se začne 
chovat zběsile, nekontrolovatelně. A já jsem znepokojený 
tou reálností, těmi normami – v redakci například. Mluvil 
jsem otevřeně: „Čtete noviny nebo zjišťujete, že je vytvá-
říte?” Nic víc po tom světě, ve kterém pracuju, nechci. 
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tvorba Já už na tom dělám – jak jsem ti říkal – na nové cestě 
vnitřního zkoumání, která mě – doufejme! Doufejme! – 
vrátí do té skutečnosti, kterou jsi ty a kterou mi umožníš 
s tebou sdílet. Prosím. (Dovol mu to dokončit) Říkala jsi, 
že sis myslela, že by mohlo být důležité mě kontaktovat. 
Tak – ! Prosím. Řekla jsi – přesně – „cítila jsi, že potkat 
se znovu, by mohlo být tak nějak velmi důležité.” Musím 
říkat, jak moc je to důležité taky pro mě? Naprosto.
Alice: Kde je ten taxík, Jimmy?
Jimmy: Na náměstí. Řek jsem řidiči, aby se v hotelu na-
jedl.
Alice: Doprovodím tě k němu.
Jimmy: Ne! Necháme si tenhle okamžik pro sebe. Já 
se vrátím, ale potkáme se tady – zítra v noci? – je to tak 
v pořádku? Ve stejný čas a navážeme, kde jsme přestali, 
dobře?
Alice: Zůstaň přes noc.
Jimmy: Zůstat?
Alice: V hotelu. Ráda bych ti představila jednoho přítele. 
Má vybrané chování, je velmi inteligentní a –
Jimmy: Ne. Nechme si to naprosto pro sebe, než bu-
deme pokračovat v tomhle rozhovoru dál. Jo. Já půjdu 
zpátky domů – Než se tam dostanu, tak bude půlnoc. 
Spousta různých věcí, které musím začít vyřizovat a sklí-
zet ze stolu. Jo. Jo.
Alice: Jimmy.
Jimmy: (znovu pro sebe) Jo.
Alice: Jimmy.
Jimmy: Alice.
Alice: Tady venku s tebou jsem – no všechno možný, ale 
co jsem, většinu času, jsem ironická a jsem znuděná. 
Celý dny vlastně uvažuju nad tím, jestli jsem opravdu 
nebyla schopná dokázat víc než zplodit tři děti. Možná, 
že všechno to moje snění s blížící se senilitou se děje 
z toho důvodu, abych přestala přemýšlet nad tím, kolik 
času jsem promrhala.
Jimmy: („ty jsi“) Dokonalá.
Alice: No, nejsem dokonalá ani ryzí. Nikdy jsem nebyla, 
nikdo nikdy nebyl. Nevěřím tomu, že to říkám, ale mož-

ná je na čase to říct – sobě – a dostat se zpátky na zem. 
Jimmy, Jimmy, poslouchej mě! Jak to mám udělat? Jsem 
blbá hospodyňka, den ode dne blbejší díky svým třem 
blbým dětem a mám neskutečně blbýho manžela. Dává 
ti to nějakej smysl?
Jimmy: („ty nejsi“) Blbá ne.
Alice: Jimmy! Jimmy! Nechápeš mě dobře.
Jimmy: Ne.
Alice: Jatka, dobytčí trh, stará plynárna za touhle zdí, 
Blackberry lane. Sice bez ostružin, ale tahle ulička, 
ve které stojíme, je něco jako zkratka od mého domu 
do města a vice versa, očividně a očividně ji používám 
docela často, abych se dostala z domu do města a zase 
zpátky z města domů, sem a tam, sem a tam, a tak jsem 
byla na cestě před – dvaceti – já nevím, minutami – 
na tu zasranou úterní noc kurzu dynamického tvůrčího 
psaní. A s sebou každý tvoje slovo z TNT. Myslím, že to 
stejný zasraný tvůrčí psaní bylo příčinou toho, že jsem 
ti napsala tamten dopis. Povzbuzenej domácím úkolem. 
Jak se tam to ostatní, cos mi řekl, co v něm bylo, mohlo 
dostat, si opravdu nemůžu vzpomenout, jak dynamic-
ky jsem to formulovala, ale jsem si jistá, že jsem si ani 
na chvíli nepomyslela, že bys to kdy mohl číst: nějaká 
sekretářka nebo někdo, možná. A najednou se tu objevíš 
osobně! Půjdeme nahoru na náměstí? (On se nepohne.) 
„Pojďme dělat, jako že jsme králové a královny,“ je tako-
vá moje ztřeštěná, blbá stránka. Dlouho jsem si říkala, 
skončí někdy tohle fantazírování, nebo se fantazie stane 
skutečností? Obojí se stalo dneska v noci. Všechno, co 
odteď chci – slibuju – je realita. Půjdeme?
Jimmy: Slibuješ?
Alice: Ano. Hmmmmm? (ve významu „Půjdeme?“)

Jimmy: To je výborný.
Alice: (potichu) Hmm?
Jimmy: Takže jsi přestala hrát hry sama se sebou… 
A se mnou?
Alice: Ne.
Jimmy: Takže takhle se na mě díváš?
Alice: Pojďme.
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tvorbaJimmy: Můžu se tě na něco zeptat?… Pokud „Můžu se tě 
na něco zeptat,“ není víc, než můžu žádat poté, co jsem 
se dostal do všech těchhle potíží, abych přijel sem dolů 
a potkal se s tebou?
Alice: Ne.
Jimmy: Užíváš si svůj triumf?
Alice: Jakej tri-
Jimmy: Nechtěla bys to zvěčnit?
Alice: Nechápu.
Jimmy: Důkazný fotografi e… Jak moc – od jedničky 
do desítky – si užíváš moje ponížení?
Alice: Ani trochu. Nikdy bych tě nechtěla – 
Jimmy: „Ani trochu nikdy bych.“ A já mám krotce při-
jmout pokoření?
Alice: Pojďme, Jimmy.
Jimmy: Bez odvety?
Alice: Mrzí mě, jestli jsem ti nějak ublížila.
Jimmy: Jestli? Uvědomuješ si, že díky tvýmu „fantazíro-
vání“ bych ti teď zase mohl ublížit já? Mohl? Mohl?

Alice: Mohl bys.
Jimmy: A udělal bych to rád. Jak se ti líbí tahle „realita“? 
Strach z následků mě nezastaví. Mohl bych tě klidně 
hned teď zabít. Mohl bych?
Alice: Mohl bys, Jimmy, ale neuděláš to.
On po chvíli odejde. Ona se nadechne, potichu a zhlu-

boka a zadrží dech. Třese se. Reaguje na někoho blíží-

cího se.

Vojenská jízda.

Odejde hlouběji do stínů – je to jen krok – a znovu 

se zhluboka nadechne, aby se uklidnila. Pobuda se vra-

cí s mužem. (Muž může být Aliciným manželem, aniž 

by něco naznačovalo tomu, že to tak opravdu je.) Je-

jich oči poněkud „těkají“, jak prohledávají místo. Ali-

ce se vynoří ze stínů. Podívají se na ni, ona je sleduje, 

chladně. Potom, co odejde, projde kolem nich, nechá je 

tam, zamrká si pro sebe a skřáplavě imituje Pobudu:

Ježíš, to je ňáká hra tohle, takhle na konci tejdne v ne-
děli! Dobrou noc.
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Exitorial
Eva Kyselová

„Divadlo – to je celok, celok, celok.“ (Ján Jaborník) 
Redakcia časopisu Hybris sa s akademickým rokom lúči 
ôsmym číslom v trochu netradičnej podobe. Čitatelia, 
ktorí sa  (predpokladajme) prelúskali všetkými textami 
až k tejto poslednej stránke, si iste všimli, že chýbajú 
recenzie. Za to však je Hybris tentokrát koncipovaná ako 
menší zborník niekoľkých štúdií, ktoré nie sú jednotne 
ukotvené tematicky, rozsahovo či časovo. Od prvoradej 
ambície – kritickej refl exie inscenácií sa presunul záujem 
redaktorov a redaktoriek k snahe formulovať vo svojich 
príspevkoch konkrétne teoretické postuláty. Skúsili si 
teda ďalšiu stránku teatrológie, ktorej súčasťou nie je 
len kritika, ale aj história a teória. 

Na záver prvého roku pôsobenia Hybris by som rada vy-
slovila niekoľko dojmov, postrehov a názorov, ktoré som 
v pozícii zástupkyne šéfredaktora nadobudla, opustila 
a znova nachádzala. 
Vzniku časopisu predchádzala istá nutnosť. Tou nutnos-
ťou boli praktické umelecké výkony študentov a štu-
dentiek katedry teorie a kritiky, ktorými sa jednak mali 
začleniť do diania na škole a súčasne zúročiť doterajšie 
vedomosti a zručnosti štúdia. A to cestou najriskantnej-
šou – konfrontáciou svojich diel s názormi pedagógov 
a študentov (všetkých katedier), tvorcov a verejnosti, 
ktorá časopis číta. Pretože tak ako sa nedá robiť diva-
dlo bez divákov, sa nedá písať bez čitateľa. Nie vždy si 
uvedomujeme (a nielen my), že divadelná kritika doká-
že konzerovať divadlo —živé umenie, ktoré je tu a teraz. 
Že poslanie kritiky súvisí s budúcnosťou, že pomáha 
uchovať inscenáciu živú ešte dlho po derniére a že je 
teda jej úloha v divadle nezastupiteľná, ktorá si zasluhu-
je rešpekt divadelných praktikov a súčasne obete a zod-
povednosť kritikov.
Hoci v počiatku bolo pre mnohých ťažké oddeliť svoje 
kritické stanoviská od vplyvu priateľských väzieb s insce-
nátormi, napokon sa redakcia vyprofi lovala ako tím pro-
fesionálov, ktorí dokážu už dnes napísať argumentovanú 
kritiku na inscenáciu, ktorej autori (aspoň niektorí)  sa 
nad ňou zamyslia a vnímajú ju ako obohatenie. A to je 
zmyslom celej našej snahy a súčasne i najväčšou satis-
fakciou, keď kritika je spúšťacím mechanizmom dialógu 
o divadle.
Najpodstatnejším znakom, ktorý si členovia a členky re-
dakcie osvojili, je pre mňa osobne stav sebakritiky. Se-
bakritiky, ktorá nastáva okamžite po napísaní článkov 
a spracovaní poznámok a komentárov redakcie. Kritik 
by mal začať s kritikou od seba samého. Ak nebudeme 
dostatočne kritickí a kritické samí a samé k sebe, ako 
môžeme potom zodpovedne pristúpiť ku kritickému 
hodnoteniu ostatných? Myslím si, že s menšími či väčší-
mi rezervami sa tento prístup usídlil v prístupe každého 
a každej a ja im za to vyslovujem vďaku! 
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Som rada, že nezabúdame na to, že sme študenti a štu-
dentky, že Hybris je vlastne dôležitý učebný proces, ktorý 
nás síce nepripraví na tvrdú realitu v biednom postave-
ní teatrológie, ale súčasne nás učí istej rutine, fl exibilite 
a precíznosti a v konečnom dôsledku aj zmysluplnosti 
našej profesie. 
Štúdium na umeleckej škole je špecifi cké ako žiadne iné. 
Je závislé ani nie tak veľmi od naučených vedomostí ako 
od individuálneho prístupu jednotlivca k týmto vedo-
mostiam. Študovať divadlo, prakticky alebo teoreticky, 
vyžaduje úsilie a záujem, ktoré nekončia po skončení 
prednášky alebo poslednou stránkou povinnej literatúry. 
V našom prípade ide o nekonečný proces nasávania in-
formácií, sledovania predstavení, čítania a diskusií. Inak 
to nemá zmysel. Len pocit neukojenej túžby po poznaní 
a videní  z nás môže urobiť teatrológov a teatrologičky, 
pocit istej nevedomosti, pocit, že sa stále máme čo učiť 
a čo prijímať. Z tohto hľadiska by som rada upozornila 
na snahu eliminovať nedostatok  pokory a skromnos-
ti v prístupe k vlastnej tvorbe, za vzájomnej pomoci 
a za pomoci pedagógov. Uvedomiť si a iniciovať svoje 
postavenie a svoj rast nielen prostredníctvom počtu 
publikovaných článkov ale aj cez konzultácie, semináre 
či dišputy s pedagógmi a pedagogičkami, divadelnými 
profesionálmi a napokon aj s ostatnými študentami. Ich 
plnohodnotné využitie, nech už je ich priebeh či výsled-
ky akékoľvek, sú zásadnými formujúcimi činiteľmi našich 
divadelno-kritických individualít. Len čulý záujem o všet-
ky aspekty nášho odboru, ich zohľadňovanie v praxi sú 
predpokladom úspechu a fundovaných výsledkov, a to aj 
v prípade vyhraňovania sa voči tomu či onému predme-
tu teatrológie. 
Nepíšem tieto riadky, aby som nútila študentov a štu-
dentky chodiť do školy. Píšem ich preto, lebo sama som 
sa počas štúdia presvedčila o potrebe dialógu s niekým 
skúseným, o potrebe orientovať sa v čo najširšej miere 
v umení a kultúre a vôbec v každej sfére vzdelania. A pre-
svedčila som sa aj o neopakovateľnosti a nenahraditeľ-
nosti takýchto spätných väzieb, ktoré obohacujú nielen 

svojím obsahom ale aj stretnutím s jedinečnými profesi-
onálnymi a ľudskými osobnosťami. 
Hybris v tomto akademickom roku vystriedala dvoch 
šéfredaktorov. Ivo Kristián Kubák mal úlohu najťažšiu, 
bol prvý. Musel niesť bremeno možného neúspechu, zly-
hania a slabej odozvy a súčasne za pochodu budoval 
prvé tri čísla. Svojej úlohy sa zhostil so cťou, dokázal 
konštruktívne komunikovať s redakciou a súčasne vziať 
na seba zodpovednosť za jednotlivé čísla ako komplex, 
pod ktorým je jeho meno a mená jeho kolegov a kole-
gýň. Brigita Lamserová zvládla hektické obdobie festiva-
lu Zlomvaz a ustála neľahkú pozíciu šéfredaktorky festi-
valového spravodaja, kde koordinovala pestrú redakciu, 
zloženú nielen z „domácich“ redaktorov. 
V editoriali sa vám prihovoril nový šéfredaktor, Vítek 
Pokorný. Myslím, že navzdory odlišnej koncepcii čís-
la (alebo práve preto?) dokázal aj napriek blížiacim sa 
prázdninám a lákavému odpočinku zmobilizovať posled-
né tohtoročné sily svoje i všetkých redaktorov a redakto-
riek, aby vzniklo číslo, ktoré držíte v rukách.
Neodpustím si poďakovať Kristiánovi a Vaškovi, ktorí za-
vršujú svoje štúdium a redakciu opúšťajú. Aj ich usilovná 
práca a zaujímavé príspevky sú dôkazom, že časopis fun-
goval, že funguje a dúfam, že pre nich znamená cennú 
skúsenosť.
Zároveň by som rada privítala nastupujúci magisterský 
ročník a spolu s nimi aj ich skúsenosti, vízie či komentá-
re k redakčnej práci, podobe jednotlivých čísel či smero-
vaniu časopisu v budúcnosti.
 V úvode citujem jedného z mojich bývalých pedagógov, 
Jána Jaborníka. Jeho zanietenie pre divadlo a divadelnú 
vedu bolo obdivuhodné. Jeho odbornosť a znalosti boli 
neuveriteľné. Jeho skromnosť a neustále baženie po ďal-
šom vedení boli závideniahodné. Jeho prednášky a vklad 
do študentov bol neoceniteľný. Stretnutie s ním bolo 
nenahraditeľné. A jeho vnímanie divadla bolo kopmlex-
né. Divadlo, to nie je len javisko a herci. To je aj refl exia 
divadla. Dúfam, že redakcia Hybris si to bude ďalej uve-
domovať a spupne to týmto časopisom aj proklamovať.
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