
Posudek na diplomovou práci Evy Slavíčkové 
Radokova inscenace a dramatizace Bollova "Klauna" v kontextu 
inscenací Alfréda Radoka v německy mluvících zemích 

Radokova dramatizace románu Heinricha Bólla a její následná 
inscenace v Dusseldorfu v r. 1970 zaujala Evu Slavíčkovou již před léty. 
Možnost pracovat s Radokovou pozůstalostí uloženou v Národním 
muzeu ji pak přivedla k zkoumání Radokových inscenací v Německu a 
Rakousku mezi léty 1965 (inscenace Švédské zápalky v Theater in der 
Josefstadt ve Vídni a Gorkého Posledních v Munchner Kammerspiele) a 
1966 (Lorcův Dům doni Bernardy v Schiller Theater v Berlíně). Podrobně 
tak zmapovala jednu kapitolu Radokovy práce, o níž není mnoho známo. 
Současně se nabídlo i srovnání: Radok totiž všechny zmíněné hry kromě 
Klauna inscenoval i v Praze. 

Eva Slavíčková ve své práci vznikající dlouho a samostatně vytkla 
inscenaci Klauna jaksi před závorku a pak již postupovala chronologicky 
(kap. ll-V, str. 11-71) a snažila se z nalezených materiálů vyčíst jistou 
zprávu o inscenacích. Neváhala také rozšířit obzor čtenáře přidáním 
dalších informací osvětlujících dobový kontext (např. zmínky o jiných 
českých umělcích hostujících ve Vídni pozn. 52 na str. 41, o repertoáru 
Schiller Theater v době inscenace Domu doni Bernardy v pozn.119 na 
str. 63), někdy však v poznámkách zbytečně zabíhá do podrobností a 
současně simplifikuje problémy (např. když se snaží v kostce vystihnout 
umělecký profil A. Radoka, L. Vychodila či V. Jasného nebo J. Svobody, 
charakterizovat principy Laterny magiky atd.). Diplomantka se 
úzkostlivě drží kritik, které často až příliš obšírně cituje, a zdržuje se 
vlastního soudu. S jistou nadsázkou se dá říci, že shrnula trochu 
nezúčastněně všechna pozorování a připravila bohatou přílohu, která 
značně přesahuje text analytické části (kap.VII, str. 78-235). Vzhledem 
k malé dostupnosti materiálu tuto její snahu ocení každý, kdo by se chtěl 
Radokovými režiemi v cizině dále zabývat. Jak překlady německých 
textů, tak objevení Radokových výkladů a úvodů (např. k inscenaci 
Švédské zápalky, nebo Domu doni Bernardy) a zveřejnění německého 
textu k inscenaci Klauna jistě poslouží dalšímu bádání. 

Práce podle mého soudu vyhověla požadavkům kladeným na 
diplomovou práci a může být předmětem obhajoby. Dovolte mi, abych 
jen z čiré zvědavosti přidala otázku: O co opírá autorka tvrzení, že 
k Radokovým oblíbeným autorům patřili zejména ruští autoři a Tenessse 
Williams? 
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