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Autorova ambice propojit Foucaultovo téma „práce na sobě samém“ s Císařovým pojetím 

divadelní performance je sympatická a zároveň odvážná, neboť český dramaturg a teatrolog 

na Foucaultovo myšlení explicitně nenavazuje a paralely, návaznosti a společné jmenovatele 

tak musel Matyáš Míka nalézat vlastními prostředky.  

Co do dílčích výkladů se autorovi daří shrnout v často výstižné zkratce ústřední myšlenky 

pojednávaných autorů, které by měly přejít v jejich průběžnou komparaci a závěrečnou 

syntézu. Vhodně je vymezen Foucaultův etický obrat v souvislosti s jeho problematizací 

technik vlastního já a jeho odstínění i návaznosti na archeologické a genealogické postupy jeho 

ranějších děl. Zrovna tak zdařilé jsou pasáže věnované pojmu „hry“ v návaznosti na myšlenky 

Johana Huizingy a Alice Koubové, podle nichž lze hru vymezit jako činnost vystupující mimo 

každodenní obstarávání, která „právě díky své nenutnosti otevírá cestu naší svobodě“ (str. 26) 

Co z mého pohledu oponenta vyznívá naopak nepřesvědčivě, je samotná analogie mezi 

sebeformující praxí žádostivce a hercovy inscenace na jevišti před interpretujícím pohledem 

diváka, kterou práce začíná, a údajná „syntéza“ mezi foucaultovským motivem péče o sebe na 

straně jedné a Císařovým a Vyskočilovým pojetím divadla jako komunikace na straně druhé, 

kterou práce končí.  

Jakými dílčími kroky je v práci tato syntéza podložena? V úvodu autor odůvodňuje své 

rozhodnutí srovnávat Foucaulta s Císařovým pojetím divadelní hry mj. tím, že hra má ústřední 

postavení i u Foucaulta, neboť mluví o „hrách pravdy“. V tomto sousloví je ale pojem hry 

použit v dost odlišném slova smyslu, než je hra divadelní či jakákoli obdobná ludická činnost, 

v níž nezávazně rozehrávám vlastní možnosti svobody. Autor se k této analogii znovu a 

podrobněji vrací na straně 26-27, ale ani zde nepodává přesvědčivý doklad, že by Foucaultův 

pojem „her pravdy“ bylo možno rozvíjet způsobem navazujícím na vymezení hry u Císaře, 

Huizingy či Koubové. Neříkám, že něco takového není možné, ale v předloženém textu to 

bohužel nebylo dostatečně rozvinuto a obhájeno. Sám za sebe bych měl sklon tvrdit, že 

Foucault odkazuje spíše na jazykové hry a jejich pluralitu, komplexnost, provázanost a 

především na nutnost držet se jednou zavedených pravidel, má-li být má výpověď brána jako 

seriózní kandidát na posuzování vlastní pravdivosti či nepravdivosti. Co se pak týče samotných 

technik vlastního já, Foucault používá termín her pravdy často v kritickém významu 

předepsaných pravidel regulujících způsob, jímž je nám dáno vydat počet o sobě samých, a 

zahrnujících vše, co nelze smlčet, co musí vyjít na světlo. Má první otázka pro obhajobu se tedy 

týká toho, proč vlastně Foucault zavádí termín „her pravdy“ a zda lze vůbec tento pojem spojit 

s čímkoli z toho, co se odehrává na divadelní scéně. 

Další propojení Foucaulta s tématem jevištní inscenace a její recepce je také nanejvýš 

neprůkazné. Formulace dané pasáže na straně 16 navíc ani s přihlédnutím ke kontextu příliš 

jednoznačná: „Řečeno s Foucaultem (...), ani jeden z náhledů nemá trvalou dominanci nad 



druhým“ (str. 16) – toto spojení je neodůvodněné. Oněmi náhledy se zde myslí nejspíš chápání 

člověka na jevišti jednak jako znaku, jednak jako originálu. O ničem takovém u Foucaulta není 

řeč.  

Třetí přiblížení se týká divadelní scény jako význačného příkladu heterotopie (str. 16). Císař 

mluví o schopnosti divadelní scény zastupovat jakýkoli jiný prostor, Foucault mluví ve svém 

heterotopickém eseji o schopnosti přivádět „na prkna jeviště postupně několik sérií míst, 

kterou jsou si navzájem cizí.“ Dobrá, co z toho ale plyne pro vzájemnou komparaci či rozvinutí 

Foucaultových a Císařových úvah? Od této otázky bohužel autor opět rychle uteče. Téma 

divadla jako heterotopie pak znovu načrtne na str. 19 (divadlo jako převrácené zrcadlo 

skutečnosti), ale souvztažnost s Císařem opět není zcela jasná.  

Čtvrté srovnání přichází na str. 23: „Z hlediska foucaultovské metody archeologie je matérií 

výzkumu problematizace kmitající mezi diváckou a hereckou funkcí, která jen čeká na 

genalogickou problematizaci plynoucí z individuální reflexe sebe sama uvnitř této situace.“ 

Nakolik jsem větě vůbec schopen porozumět, její snaha o aplikaci Foucaultovy archeologie a 

genealogie na sebe-reflexivní povahu divadla nevyznívá přesvědčivě mj. proto, že M. Míka zde 

klade zvláštní důraz na jedincovu reflexi vlastního postavení do situace. Foucault však naopak 

odhaluje ty podmínky existence a vědění, které jedinec postavený do jisté historické 

konfigurace vědění z principu reflektovat nemůže. Obdobná pochybnost o neslučitelnosti 

obou perspektiv se mi vkrádala na mysl již na straně 17 v souvislosti s Císařovou apologií 

amatérského herectví, která má být v nejlepším případě vedeno imperativem „nesnažit se 

potlačit sám sebe“, aby se tak předešlo sklouznutí do divadelních konvencí a manýr. Není však 

takovou ambici z foucaultovského hlediska třeba podezírat z jisté naivity, jako bych sebe-

vyjádřením prostým konvencí mohl kdy najít jakékoli „ryzí já“? Neodhaluje právě Foucault, že 

takovéto ryzí já je zaprvé konstruktem, který lze demaskovat mimo jiné jeho genealogickými 

exkurzy, zadruhé je lze jen těžko ztotožňovat s vlastním místem emancipace, neboť rádo a 

neupřímně zapomíná na své preformování sítí vztahů, do nichž je vždy již zapleteno?   

O něco schůdnější by snad bylo srovnávat jevištní „stávání se (někým) jiným“ (str. 17) 

s Foucaultem často zdůrazňovanou schopností překračovat hranice, jež jsou mi předepsány 

dějinnými procesy subjektivace. Bohužel toto významné Foucaultovské téma „stávat se někým 

jiným“, zpracované například v Marcelliho půvabné knížečce Michel Foucault alebo Stať sa 

iným, je v předložené bakalářské práci spíše opominuto, přesto by se dalo podle mého názoru 

lépe propojit jak s Císařovým, tak i s Koubové koncepcí divadelní performance sebe sama. 

Marcelli (2005, str. 20) v tomto ohledu cituje a rozvíjí Foucaultovu myšlenku, která by mohla 

dobře rezonovat s intencí M. Míky právě proto, že se v ní objevuje i pojem hry jako předem 

nevymezeného pole stávání se jiným: „Nezdá se mi, že je potřebné vědět, co přesně jsem. 

Hlavním zájmem v životě i v práci je stát se někým jiným, než jste byli na začátku.... A co platí 

o psaní a milostných vztazích, to platí i o životě. Hra stojí za to jen tehdy, když nevíme, jaký 

bude mít konec.“ (Foucault “Truth, Power, Self“; rozhovor s R. Martinem, na Univerzitě 

Vermont, 25. října 1982, in Hutton, P.H., Gutman, H. a Martin, L.H. (eds.), Technologies of the 

self. A seminar with Michel Foucault, Amherst, the University of Massachusetts Press, 1988, s. 

9).   



Právě z výše předestřených důvodů pak není zcela přesvědčivý ani samotný závěr práce, 

v němž si autor příliš brzy gratuluje, že mu letmé zmínky o Vyskočilovy a Nietzscheho raném 

myšlení „umožnil[y] propojit a usouvztažnit individuální charakter péče o sebe jako 

uměleckého aktu s mezilidskou rovinou divadla jako formy komunikace.“ (str. 32) Ani po 

druhém a pečlivém pročtení celé práce si tak nejsem jist, proč by mělo být „nepředstírající 

divadelní jednání (...) primárním komunikačním principem péče o sebe“ (Tamt.).  

Z formálního hlediska je jinak vše víceméně v pořádku, poněkud matoucí je pouze způsob 

citací a odkazování v poznámkách pod čarou. Pasáže z Foucaultova rozhovoru „O genealogii 

etiky“ jsou několikrát citovány z Dreyfusovy a Rabinowy známé monografie Za hranicemi 

strukturalismu a hermeneutiky“, jindy pak ze souborů statí přeložených v českém souboru 

Myšlení vnějšku. V odkazech v poznámkách pod čarou není nikdy uveden autor ani název jeho 

stati či rozhovoru, jen editor. Kritická úvaha A. Davidsona je tak citována, aniž by byl zmíněn 

její název, odkaz zmiňuje pouze Guttingův Companion to Foucault. (str. 13). Když jsem si chtěl 

ověřit, nakolik jsou autorovy interpretace Foucaultových úvah o „praxi svobody“ (str. 24), 

našel jsem jen odkaz na anglickou antologii Ethics: Subjectivity and Truth bez uvedení názvu 

konkrétního eseje (či snad rozhovoru?). M. Míka dvakrát uvádí francouzský rozhovor M. 

Foucaulta souslovím „v rozhovoru The Ethics of the Concern for Self as a Practice of 

Freedom...“ (str. 20 a 22). Citovat název tohoto rozhovoru dle anglického překladu je též 

matoucí a nevhodné. Uznávám, z mé strany je výše zmiňované symptomem disciplinární 

drezůry, ale ze strany autora je to zase známka jisté ledabylosti a malého ohledu na čtenáře.  

Navzdory mnoha námitkám, které jsem uvedl, je přesto nutné práci přiznat nemalou ambici  i 

osobitost při zpracování natolik obtížného tématu, které zatím nemá ve stávající literatuře 

obdobu a oporu. Za tuto odvahu projít dosud neprobádanými cestami, stejně jako za nemalý 

důvtip při rozvíjení a komparaci myšlenek vzešlých ze značně odlehlých disciplín si autor 

zaslouží, aby jeho práce byla přijata k obhajobě, podle jejíhož průběhu by pak mohl získat 

hodnocení velmi dobře až dobře.  

  

V Praze dne 7. 2. 2021.  

Ondřej Švec, Ph.D.  


