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Oponentský posudek bakalářské práce Pavla Psoty Tři inscenace Čapkova 

Loupežníka v Divadle na Vinohradech 

Oponent: Doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 

 

Pavel Psota si určil těžký úkol. Ve své bakalářské práci se rozhodl analyzovat či 

rekonstruovat poslední tři inscenace Čapkova Loupežníka v Divadle na Vinohradech, 

přičemž dvě z nich rámují normalizační období divadla a třetí je z doby nedávné, post-

normalizační.  

Práce, jíž Pavel Psota navazuje na svou práci ročníkovou podrobněji charakterizující 

první ze tří vinohradských inscenací Loupežníka, je jasně strukturovaná. Psota se 

nejprve zaměřuje na Čapkovu komedii, následně pak věnuje pozornost jednotlivým 

inscenacím. Vnitřní uspořádání jednotlivých kapitol má také svůj přehledný řád – Psota 

se nejprve pokouší uvést čtenáře do kontextu, v případě dramatu sleduje stručně 

genezi díla, u inscenací se pak snaží o umístění společensko-politické.  

Pavel Psota ve své práci spoléhá na několik typů pramenů a literatury. Pochopitelně 

pracuje s textem dramatu a k němu se vztahujícími texty (předmluvy, Poznámky o 

Jánošíkovi apod.), u dvou inscenací pak pracuje primárně s audiovizuálními záznamy 

(u poslední i s vlastní diváckou zkušeností), ohlasy v tisku (recenze, rozhovory) a 

rozhovorem s Danielou Kolářovou. 

Nasbíraný materiál protnutý s Psotovým nemalým zaujetím tématem, v němž může 

uplatnit svůj dlouhodobý zájem o herectví, dává dobrý předpoklad pro úspěšnou 

realizaci vytčeného úkolu, jímž – jak autor v úvodu píše – by měla být rekonstrukce 

inscenací, resp. jejich detailnější analýza.  

Psota je obstojně obeznámen s tvorbou Karla Čapka. V charakterizaci dramatu 

nicméně zůstává ve velké míře u povšechných konstatování a hodnocení, kterým 

chybí hlubší vhled či konkretizace. Jako by dílo, jeho strukturu, a to nejen strukturu 

tohoto jednoho díla, ale díla Čapkova (alespoň dramatického), nahlížel Pavel Psota 

zvnějšku. Tam kde by mohl Loupežníka charakterizovat usouvztažněním k jiným 
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Čapkovým dramatům, zůstává u zkratkovitého tvrzení typu: „Hra během let prokázala 

svou životnost a dokázala vždy znovu oslovit a získat si přízeň stále nové a nové 

generace diváků. Svým tématem a obsahem je tato hra nadčasová. Na rozdíl od 

některých jiných Čapkových děl (například Bílá nemoc).“ (s. 10) To, že se tady autorovi 

nabízí přinejmenším prostor pro vysvětlení jeho pojetí nadčasovosti, není třeba hovořit. 

To, že jde o tvrzení přinejmenším sporné, ani nemluvě. Ale i dobře vyargumentované 

sporné tvrzení lze přijmout. Zkratkovitou, nahozenou analogii či srovnání stěží. 

Nedostatečný analytický zřetel nemůže vykompenzovat stručný popis děje, v němž 

není mimochodem (a není to nikde v textu) zřetelně uvedeno místo děje, tzn. lovecký 

zámeček (nejedná se tedy o jakýsi zdí obehnaný jednopatrový dům se zamřížovanými 

okny, který pouze působí jako letohrádek či romantický zámeček, je to zámeček u lesa, 

z něhož přichází loupežník). Místo je kromě času základní veličinou dramatu, určující 

jeho fikční svět, v němž, k němuž a s nímž postavy jednají.  

Psota se pokouší dotáhnout analýzu dramatu (a opakuji, nemělo by jít v dané fázi 

vědění pouze o analýzu izolovanou od celkového Čapkova díla a uvažování – viz i zde 

Pavlem Psotou nadhozené otázky pravdy, které – podobně jako u řady modernistů – 

prorůstají Čapkovým dílem silně ovlivněným soudobou pragmaticky orientovanou 

filozofií – viz především Čapkova noetická trilogie), čili Psota se pokouší kompenzovat 

absenci analytického vhledu charakterizací postav, která se opírá i o analýzy jiných 

literárních vědců.  

Závěrečná část k dramatu, kterou Pavel Psota nazval „Hodnocení a interpretace“ se 

v náznacích snaží o to, co si vetkla do názvu. Opět by bylo vhodnější v intepretaci jít 

hlouběji a sledovat to, co Psota nazývá nedourčeností (naznačuje u hlavní postavy, 

nikoli u témat). Podstatnější problém Psotovy intepretace ale spočívá jinde, a sice 

v bodě, v němž se interpretace v dobré víře porozumět láme do dezinterpretace, což 

není problém pouze této části práce. Čapkův loupežník má nepochybně cosi 

z romantického hrdiny. Jeho protikladem je Profesor, tedy intelektuál, konformista 

vřazený do systému. Není jakousi blíže neidentifikovanou, neústupnou autoritou. Pavel 
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Psota si nicméně ve snaze porozumět textu a jeho hlavní postavě 

vypomáhá  scénickými adaptacemi z doby normalizace a má nepochybně pravdu – 

odkazuje se ostatně na relevantní literaturu – že v době normalizace se to na českých 

jevištích hemžilo různými zbojníky, bandity a loupežníky. Nebyly to ale ve valné většině 

– jak uvádí – protiklady povstalých bojovníků, Ann proletářek ad., nýbrž dosti často 

jejich soukmenovci, mladí, pseudoromantičtí revolucionáři, hlasatelé nové doby, 

bojující se zpátečnickou vrchností nebo měšťáky. Rumcajsové, Jánošíkové, 

Ondrášové, Jurášové atd. atd. Autority, s nimiž bojovali, nebyly představitelé soudobé 

moci, ale fojtové, starostové, císařpáni a jiná, tzv. buržoazní svoloč. Čapkův loupežník 

se vzpírá stále stejné společnosti, ale v poněkud odlišných podmínkách. Mimochodem 

by mě zajímalo, jak se v inscenaci pracuje s narážkou na onoho „politického, […] co 

[je] pod dohlídkou“ (Loupežník)? 

Pavel Psota si závěrem kapitoly věnované Čapkovu dramatu anachronicky 

interpretovanému přes období normalizace zadělal na nemalý problém, který se 

promítá do zbytku práce. Opět je zapotřebí zdůraznit, že Pavel Psota udělal víceméně 

vše potřebné proto, aby jeho analýza nebo rekonstrukce inscenací mohla být naprosto 

v pořádku. Interpretace se ale děje v jistých, řekněme interpretativních rámcích. Pokud 

jsou tyto rámce pomýlené, mimoběžné, vachrlaté, pak výsledek nemůže nebýt právě 

takový, a to i přes veškerá cenná dílčí zjištění a postřehy. Když si čtu na straně 25 o 

srpnu 1968: „Nečekaná míra občanské solidarity i kreativitiy vytvořila situaci, jež 

neměla daleko k debaklu největší vojenské  operace ve střední Evropě od konce druhé 

světové války.“ a následnou autorovu přesmyčku, v níž parafrázuje část z knihy Vl. 

Justa, která se týká posrpnové situace v českém divadle, již dále povšechně vyřeší 

odkazem na poetičnost a metaforičnost, netuším, kde se nacházím. V nastíněném 

kontextu to vypadá, že Divadlo na Vinohradech jakožto divadlo kamenné a oficiální 

svým Loupežníkem z roku 1972 plnilo bezprecedentní subverzívní roli, že bylo včele 

divadelní rezistence. Věřit se tomu dá sotva. Ale znovu – pokud by to bylo dostatečně 

vyargumentováno, dokázal bych akceptovat. Psota sice zmíní nepochybně správně 
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Čapkovu kritiku totalitarismu a spojení s Masarykem, ale vnímá to jako jakýsi apriorní 

předpoklad k tomu, že inscenace Loupežníka je výrazem odporu či naštvání 

z nastupující normalizace. Jak bylo scénicky uděláno to, že Pavel Psota může tvrdit, 

že je „Jaromír Hanzlík jako rebel proti normalizačním autoritám.“? (s. 29) Záznam 

inscenace jsem neviděl, ale z fotografického materiálu je patrné, že ony 

předpokládané normalizační autority jsou podivně vyšňořenými figurkami v jakýchsi 

prvorepublikových róbách, jejich celková stylizace rovněž odpovídá tomuto časovému 

vymezení. Zkrátka zdá se, že zůstává Čapkovo nastavení – loupežník kontra měšťáci 

(na s. 31 Psota uvádí „Hanzlík jako rebel bouřící se proti společenskému řádu,“ s čímž 

se souhlasit dá, záleží jen na tom, o jaký řád jde). Budu rád, když mi bude během 

obhajoby vysvětleno. Označit všechny postavy kromě loupežníka a Mimi za metafory 

komunistické moci je rovněž poněkud odvážné. Nebo zná Pavel Psota onen neoficiální 

výklad, o němž hovoří? Kde jej našel, když nemohl být publikován? Psota má jistý 

pozoruhodný cit vystihnout některé detaily zejména v herecké práci. Když je ale 

takovýto talent umístěn do sporných souvislostí, může být výsledkem koktejl 

rozporuplného skupenství. 

Podobně jsme na tom s perestrojkovou inscenací Loupežníka, která z obrazového 

materiálu a přes veškerou snahu dramaturgicky hru ozvláštnit (proč není této textové 

verzi věnována větší pozornost?) působí bohapustým, televizně-inscenačním 

zoufalstvím, v němž Martin Stropnický jako by vypadl z normalizační pohádky, 

Miroslav Vladyka z blázince, to vše s naprostým přehledem zašpuntováno Fankou 

Jiřinou Bohdalovou – vše patrno z několika fotografií. Jaké životní paralely Novákova 

inscenace pak divákovi poskytla? (s. 49) Nevzniklo tady naopak něco, co si Divadlo 

na Vinohradech přeneslo organicky do post-normalizace? Trapné měšťanské divadlo 

s občasným kritickým ostníčkem, jímž spíše drbe a škádlí svědomí měšťákovo, které 

to stejně nepochopí, a proto raději vyprodává Pygmaliony a Zkrocení zlé ženy, než 

politicky ochočené Konce masopustu nebo nedej bože agresivního Vojcka? Lze určitě 

souhlasit s citovaným kritikem Kopem, který hovoří o inscenaci jako o „vzdáleném 
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žánrovém obrázku ze starých časů“. Obrazový materiál mu dává za pravdu. Jakákoli 

spojitost s hroutícím se režimem spíše vypovídá o fakticitě hroutícího se režimu, nikoli 

o aktuálnosti inscenace.  

Bída Vinohrad se odhaluje takříkajíc mimoděk na třetí z inscenací z roku 2015, která 

jako by přímo navázala na tu z konce osmdesátých let, o čemž nesvědčí ani tak práce 

Pavla Psoty jako recenze, jichž využívá. V této části jako by se Pavel Psota naplno 

rozhodl sekundovat svým kolegům recenzentům, a to, co se objevovalo místy 

v předchozích kapitolách, se zde stává hlavním způsobem jeho pojednání. Je to 

nejspíš pochopitelné – inscenaci divácky zažil. A vlastně by to vůbec nevadilo, kdyby 

se opět šlo více do hloubky, usouvztažňování (zde nejspíše  skrze strategii divadla, 

inscenování klasiky jako jistý kulturní servis – viz podobná Periferie jako žánrový film 

pro pamětníky). Psota si vystačí s tvrzeními typu „hraje nad postavou“. Co to je? O 

čem to vše svědčí, se nedozvíme. A přitom srovnání inscenací a jejich kontextů nám 

může poskytnout velmi důležitou zprávu – že se vlastně nic moc nezměnilo. To je 

možná nechtěné varování této inscenace, nikoli jakási pseudomoralita, kterou Pavel 

Psota jako pomyslnou trávu vidí v této produkci klíčit (mimochodem i Hana 

Maciuchová hraje jako Bohdalová). 

Pavel Psota se snažil přijít věci na kloub, svou snahu vypodložil pramenným 

výzkumem, jeho výklad, což je druhá fáze, je nicméně rozporný. Hovořil jsem zatím o 

řekněme obsahové a metodologické stránce věci, pominul jsem formální, která je místy 

vskutku na hraně – Pavel Psota někdy cituje, někdy parafrázuje, jindy cituje, aniž by 

citoval, a jindy si vystačí sám se sebou – výsledkem je značný chaos. Zvolená citační 

norma je pojednána velmi volně (u novinových článků a recenzí je zvykem uvádět 

datum vydání). Z práce je patrný spěch, místy chybí – alespoň v odevzdané práci – 

části textů, sem tam text přebývá, stylisticky jde o práci značně neučesanou. 

Práce Pavla Psoty se hodnotí velmi složitě. Zvolené téma není lehké, přesahuje zjevně 

stav autorova současného vědění, což se projevuje v neobratném a místy pomýleném 

hledání historických a společensko-politických souvislostí. Současně se sympaticky a 
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s rizikem pokouší o náročné. Některé postřehy stran herecké práce jsou cenné. Práci 

Pavla Psoty bych v dané podobě k obhajobě raději nedoporučoval, ne proto, že by 

byla z podstaty neobhajitelná, ale proto, že by potřebovala propracovat, vyčistit, 

eliminovat velmi pochybné kontextové rámce a formální přešlapy. Časová tíseň mu 

nedovolila těchto chyb se vyvarovat. Jako oponent ji nicméně k obhajobě doporučuji a 

věřím, že mé stanovisko, které se kloní spíše za hranici hodnocení dobře, vyvrátí a 

hodnocení dobře potvrdí. 

 

 

V Horoměřicích 25. ledna 2019      Martin Pšenička 

 

 


