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 Práce Matyáše Míky je velmi vítanou konfrontací filosofického pohledu s pohledem, 

který je poučen zkušeností divadla. Tedy myšlení Michela Foucaulta na straně jedné a 

teatrologa Jana Císaře na straně druhé. Půdou, na které se tato konfrontace (ve významu 

dialogického vztahu) odehrává, je vědomí sebe sama jako subjektu jednání a vztahu 

k sobě samému. Tedy v případě Michela Foucaulta důraz na jeho popis „subjektivace“ 

v kulturách a v případě Jana Císaře jeho promýšlení amatérského divadla a specifických 

vlastností jeho aktérů. Třeba však hned dodat, že Matyáš Míka sleduje velmi podrobně 

(vlastně jde o minimonografii) cestu, kterou Michel Foucault urazil (od archeologie, 

genealogie až k teorii moci), než k takto vymezenému tématu dospěl v souvislosti se 

svou metodou problematizace a estetiky existence. U Císaře, jehož práce Matyáš Míka 

rovněž vhodně kontextualizuje s ohledem na tradici teatrologie, spočívá pak akcent na 

„člověku v komunikaci“ (resp. jak to kdysi pojmenoval Ivo Osolsobě, na divadle jako 

komunikaci o komunikaci), tedy spočívá na divadlu jako médiu. K divadlu však patří 

rovněž divadelní prostor (jakožto prostor živý), v němž jsou fyzicky reálné „věci“ 

přeneseny do reality divadelní komunikace, takže výsledkem je zvláštní, velmi specifická 

jednota znaku a originálu, což má pak svůj význam jak pro možnosti divadelní 

komunikace jako manifestace samotného procesu sdílení (a nejen sdělování), tak i pro 

chápání amatérského divadla. Velmi originální postřeh o blízkosti divadla jako místa 

k foucaultovské heterotopii zaznamenávám jen proto, že zastupuje více originálních 

postřehů jiných, kterých je v práci rozeseto dost. Císařův vklad do divadelní teorie tkví 

totiž právě v jeho zájmu o fenomén „amatéra“ resp. „amatérského divadla“ jako 

specifického projevu tvořivosti, k níž neodlučně patří spontánní vklad vlastní osobnosti do 

„díla“, což je však osvětlující forma tvořivého vztahu ke světu vůbec. 

 

 Toto východisko pak Matyášovi Míkovi umožňuje zkoumat paralelně foucaultovskou 

péči o sebe a komunikační sdílení vlastní divadelní události (divadlo je jeviště a hlediště), 

tedy umožňuje mu velmi detailní a podle mého soudu vůbec ne povrchní průzkum 

protikladu individuálního konání a společenskosti. Matyáš Míka totiž velmi přesvědčivě 

dokládá, že starost o sebe je pro Foucaulta předpokladem etické formy starosti o druhé 

(viz třeba jeho rozbor Platónova Alkibiada), ale pak protiklad mizí, neboť k tomu lze nalézt 

určitou analogii i u Jana Císaře: ! Principy péče o sebe nejsou vzniku divadelní zprávy 

vzdáleny. Na počátku stojím ve světě ve svém jednání, je-li mé jednání prosté vnější 

dominance, rozpoznávám se jako subjekt dané činnosti – reflektuji na sebe, skrze tuto 

reflexi interpretuji a aktivně proměňuji skutečnost z níž vycházím.“ (s. 25) 

 

 Lze říci, že celá práce Matyáše Míky, která má velice jasnou stavbu a vyznačuje se 

pečlivě vedenou argumentací, je velmi originální jak tématem, tak svým provedením. 

Referuje pouze tam, kde je to pro argumentaci nezbytné, většinou však domýšlí a hledá 

zajímavé souvislosti. Její předností je kromě toho i znalost jak filosofie, tak divadelní 

teorie (a vlastně i divadelní praxe. 

 

 Jde o práci v mnoha ohledech výjimečnou, a proto ji hodnotím jako výbornou a 

doporučuji k obhajobě. 
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