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MLUVÍCÍCH ZEMÍCH 

Psát oponentský posudek na diplomovou práci Evy Slavíčkové o u nás takřka 
neznámé Radokově jevištní tvorbě v německy mluvících zemích je jednak velká 
radost a jednak velký problém. Radost proto, že diplomantka suverénně zvládla 
obrovské množství u nás neznámého materiálu, jehož podstatnou, faktograficky 
nesmírně cennou část publikuje v rozsáhlých přílohách, jež tvoří zhruba 2/3 
celkového rozsahu diplomové práce (od strany 78 až po stranu 235). Jsou tu
vesměs z dosud neuspořádané Radokovy pozůstalosti z Divadelního oddělení 
Národního muzea - nejen autorkou záslužně přeložené německé recenzní ohlasy 
Radokovy inscenace BoHova Klauna v dramatizaci manželů Radokových 
(Schauspielhaus DUsseldorf, 1970), je tu přeložen text Heinricha BoHa 
Entfernung von der Prosa i(Vzdálení se od prózy), je tu i filmový scénář k téže 
inscenaci, bohatě vytěžena je i několikerá verze Radokovy režijní knihy 
k inscenaci. Také k dalším Radokovým inscenacím (Čechovova Švédská 
zápalka v dramatizaci Radokových, MDP 1961, Theater in der Josefstadt, 1965; 
Gorkého Poslední, MUnchner Kammerspiele, 1965, ND Praha 1966; F.G.Lorca: 
Dům dani Bernardy, Schiller Theater, Západní Berlín, 1966, ND Praha 1967) 
j sou tu shromážděny a systematicky utříděny materiály značné výpovědní ' 
hodnoty. Autentické Radokovy popisy jednotlivých obrazů, scén, postav, jeho 
režijní explikace k pracovní metodě při zkouškách atd. Tímto pečlivým, takřka 
vyčerpávajícím sběrem materiálu nabývá diplomová práce samozřejmě na váze 
a to nejen v doslovném, ale především v přeneseném slovy smyslu. 

Radost však oponentovi - a myslím i každému soudnému čtenáři, k němuž 
doufejme tato práce časem v nějaké formě dospěje - může přinést i samotná 
diplomová práce, neboť se z ní přehlednou, uspořádanou formou a bez 
metodologických, stylistických či gramatických hrubek dovídá skutečnosti, jež u 
nás jsou, a to i u teatrologů a historiků daného období, natož v širším povědomí 
- velmi málo známé (když použij u hodně optimistickou formulaci). Radokova 
po srpnová tvorba totiž nepřinesla jen nedůstojné umělecké živoření v jeho 
"domovském" divadle v Goteborgu, kde se velký evropský režisér jen v jiné, 
poněkud měkčí podobě setkal s uměleckou omezeností a nesvobodou, před níž 
z Prahy utíkal. Na Radokově uměleckém kontě zůstávají po srpnu 1968 i 
významné, dosud historiky neoceněné položky, v nichž samozřejmě inscenace 
BoHova Klauna nemůže chybět a je jen dobře, že právě tomuto velkému, 
divácky úspěšnému, byť kritikou rozporuplně přijatému opusu, jenž byl v dané 
sezóně nepochybně jednou z událostí evropského divadla, věnuje diplomantka 
patřičně velkou pozornost. Je také dobře, že se věnuje i metodologicky 
podnětnému trojímu srovnávání domácích i zahraničních inscenačních verzí 



jednoho a téhož textu (Švédská zápalka, Poslední, Dům doni Bernardy), přičemž 
vůbec neplatí, že by domácí verze, jež ve dvou posledně jmenovaných 
případech teprve následovala po verzi zahraniční, byla automaticky umělecky 
podřadnější, spíše platí opak (nejmarkantnější to patrně bylo u inscenace 
Gorkého hry Poslednf). Doufejme jen, že se najde někdo, kdo stejně pečlivě 
jako Eva Slavíčková zdokumentuje a popíše další Radokovy významné a 
nedoceněné po srpnové inscenace (např. třetí verze Domu doni Bernardy 
v Bruselu, 1969; Verdiho Trubadúr na švédské operní scéně v Goteborgu, 1973 
a zejména Radokův poslední dokončený opus, Mrožkovi Emigranti na Lille 
scene v Norském Bergenu). 

Oponentovým problémem nad danou diplomovou prací je to, že těžko může 
kjejím faktograficky přesným a pečlivě uspořádaným zjištěním cokoli 
podstatného dodat. Autorka totiž - až na výj imky - podává o inscenacích a 
jejich ohlasu zevrubnou, plastickou, vždy úzkostlivě doloženou zprávu, ale 
vlastních soudů, zobecnění, hypotéz, analogií a hledání širších souvislostí -
tedy jakési "přidané hodnoty zprávy" - se většinou zdržuje: není tedy vlastně 
s čím polemizovat. Se zprávou o inscenacích, jež jsem neviděl, polemizovat 
mohu jen stěží a nezbývá mi než diplomantce věřit. S jednou obecnou 
charakteristikou tvorby Alfréda Radoka - jež se dost možná promítá i do 
celkového pojetí práce - však polemizovat musím, a to co nejrozhodněji. 
Autorka píše na str. 5, že ,,Radok představuje typ apolitického umělce 
s mimořádným citem pro divadelní metaforu a multimediální produkce ". 
S druhou částí věty nelze nesouhlasit, zato charakteristika "apolitického typu 
umělce" je krajně zavádějící. Nejde jen o to, že to bytostně odporuje 
Radokovým vlastním názorům (,,Já, stejně jako můj divák, jsme se nemohli 
vyhnout ani historii, ani politice. 1 když jsme o těchto věcech pomocí autorova 
textu nehovořili někdy přímo, byly vždy přítomny v hledišti i na jevišti. Třeba 
někdy jen v nevázaném a nezávazném smíchu, jako tomu bylo například 
v Šamberkově Jedenáctém přikázání, kdy byl pro mne i pro diváka smích 
ventilem s kyslíkem v čase, kdy jsme se dusili tzv. ideologickými hrami -
agitkami ", " jindy zase dumá o tom, proč v policejním státě uváděl hry o 
policajtech a sebekriticky dodává: "Pochybuji, že stačilo uvádět hry jako 
Poslední, hra o policajtovi a policajtství. Po našich politických procesech jsem 
inscenoval politický proces s Dimitrovem ... Ďábelský kruh. Přestože to byla 
umělecky špatná hra, ukazovala lidem onu podobnost čistě náhodnou, jak se 
inscenovaly a inscenují politické procesy v diktaturách. Hra o lásce a smrti 
mluvila k divákům a střílela do černého. Ale to všechno je málo, protože 
skutečnost byla neslýchaně brutální ... Pracuji nyní na Faustovi, ale raději bych 
dělal "procesy". Dokument, který by se měl stát výstrahou ... " atd.atd.) Jde o to, 
že velmi často, nejen u zmíněné hry Hedy Zinnerová, nejen u Mrožka či 
chystaného Havla, nejen u vlastní Vesnice žen či Daleké cesty, nejen u slavné 
Hry o lásce a smrti, jež je mnohovrstevnou reflexí tehdejšího ústředního 
politického pojmu "revoluce", ale i u Posledních, Švédské zápalky, ba dokonce-



jak dokládá i jeho tehdejší asistent V. Havel - u Gogolovy Ženitby, hrála při 
traktování "teď a tady" rezonujícího tématu inscenace vnitřní, opozičně 
rezistentní politická motivace právě u Radoka nezanedbatelnou roli. 
Koneckonců "političnost" Klaunových názorů (stručně řečeno: psáno BoHem 
skandálně a proti církevně o Adenauerově Německu, ale uvedeno Radokem o 
osm let později za sociálně demokratického Brandta v již úplně změněné 
politické situaci) byla zřejmě hlavním klíčem k vysvětlení jejího rozporuplného, 
nejednoznačného přijetí zejména odbornou veřejností. A možná - ale tyto 
obecné, "přesahové" otázky si právě diplomantka ke škodě věci vůbec neklade 
(naopak na s. 26 např. nekriticky přejímá BoHovu alibistickou charakteristiku 
Klaunových názorů, že "šlo vlastně jen o milostný příběh, a proto nechápal, 
proč jeho román vzbudil v době svého vydání takový rozruch ") - možná právě 
v bytostném, neprvoplánově politickém či mravně občanském Radokově 
založení tkví tajemství nejednoznačnosti Radokova po srpnového zahraničního 
působení, včetně analyzovaných inscenacÍ. Stručně řečeno, v cizině, jejímž 
problémům a tématům tak samozřejmě a právě politicky nerozuměl (evidentně 
je podcenil právě v jevištně jinak virtuózně rozpoutaném Klaunovi, ale i 
v Posledních), ztratil Radok onu bezpečnou občanskou, mravní a politickou 
kotvu, jež ho tolik poutala k tématům, rezonujícím v··publiku i ve společnosti 
doma. 

Jak jsem konstatoval výše, práce je psána s minimálním množstvím chyb a 
dobrou češtinou (autorka by se měla pouze vyvarovat některých publicisty, jako L"ul 
když převypravuje některé kritické výhrady proti Radokově inscenaci a uvádí je 
slůvky jako "prý" či "údajně" - s.35, 46). Nesmyslné a toporné věty, jakou je ta 
o rozpacích nad filmovými projekcemi v mnichovských Posledních ("Část 
publika byla tím rozladěná a druhá, větší část diváků byla bezradná. Ale přesto 
byli všichni nadšeni Radokovými zázraky, s.58), podobné protismyslné věty 
jsou naštěstí v práci výjimkou. 

Celkové klady nejen objemného (245 stran), ale i objevného spisu jsou ovšem 
natolik. zje"vné, že o?ligátní ,větu,,~ t~m, že diPl,OIl!-OVOU práci do ;1čUij 
k obhaJobe snad am nemUSlm pnpoJovat. 1 ( ) 'J j t' 
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