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Zpráva školitele 
 
Disertační práce Katériny Hala 
LES ANNÉS SOIXANTE: UN „AGE D´OR“ DU THÉÂTRE TCHÉQUE? 
 

Seznámila jsem se s doktorandkou poněkud kuriózně. Protože 
neznala praxi zapisování na mé kurzy, vpadla bez ohlášení do semináře 
věnovanému Mastičkářovi. V krátké době patřila k nejaktivnějším 
účastníkům a udivovala nás  svou sice nikoli bezchybnou, ale bohatou 
češtinou a  zcela odlišným přístupem  ke způsobu studia na univerzitě. 
Dlouho jsme nechápali, že má sice mnoho znalostí české kultury, ale 
vše, co je pro nás samozřejmé, je pro ni nové a že si to všechno chce 
přivlastnit nikoli pouze tím, že si  osvojí fakta, ale že všechno musí 
doslova prožít. Nebylo tedy divu, že studovala nejen na katedře divadelní 
vědy na Filozofické fakultě, ale že záhy začala odbíhat na Divadelní 
fakultu Akademie múzických umění, kam – pokud mne paměť nešálí – 
směřovala jednak na dialogické jednání prof. Ivana Vyskočila, jednak na  
kurzy prof. Jaroslava Vostrého, v nichž se poučovala především o 
základech režie. Přinášela do našeho středu čerstvý vítr. Tak jako 
mnoho zahraničních bohemistů netrpěla ostychem před autoritami, 
neviděla důvodu, proč se přizpůsobovat dobovému kánonu a nabízela 
často neotřelé postřehy. Vzpomínám si, že na závěr kurzu o 
Mastičkářovi řekla spokojeně: Tak teď tomu Hrabalovi přece jen lépe 
rozumím... 

Její studium trvalo mnoho let, takže už nevím, proč si vybrala jako 
školitele právě mne. Nejsem odborníkem na šedesátá léta, ale na zcela 
jiné discipliny: na antické a ranně středověké divadlo. Dost možná, že 
nás spojovalo právě hledání souvislostí a že jsem – jako pamětník této 
doby českého divadla  - mohla korigovat jednostranné soudy, kterými 
divadelní historie oplývá. Byla jsem si od počátku vědoma toho, že si 
bere nesnadný úkol a že bude mezi dvěma mlýnskými kameny: na jedné 
straně bude chtít obstát v očích české divadelní vědy, na druhé straně 
bude její text určen především francouzskému publiku, což ji bude nutit 
opakovat mnoho dávno známých faktů, která však jsou pro Francouze 
velmi vzdálená. Pohybovat se mezi těmito dvěma extrémy je velmi 
náročné. Situace je o to těžší, že o zvoleném období (které nepochybně 
patří k nejlepším obdobím divadla v českých zemích vůbec) 
existuje mnoho mýtů, ale vskutku málo prací, takže není o co se opřít. 
Tím více si vážím výsledku, kterého dosáhla a myslím, že mohu vcelku 
odpovědně prohlásit, že tato práce překročila dosavadní studie o 
šedesátých letech psaných  zahraničními badateli, kteří se buď 
soustředili jen na drama, které měli k dispozici, i když nemohli sledovat 
živé divadlo (Marketa Goetz-Stankiewicz, Paul Trensky) nebo jejich 



 2 

znalosti byly limitovány tím, co viděli (Jarka Burian například evidentně 
nikdy nebyl v Brně). 
 Práce se rodila pomalu a s obtížemi, protože se doktorandka 
nesmířila s žádnými znalostmi tak říkajíc „z druhé ruky“ a snažila se 
velmi poctivě seznámit s celou problematikou českého divadla, jak 
svědčí kapitola 3, v níž se – jistě ve stopách Babletových - věnuje mimo 
jiné také organizaci divadelního života, a  bibliografie, která je velmi 
bohatá, ale podle mých znalostí nepokrývá zdaleka vše, co doktorandka 
prostudovala. Mnohé z citovaných děl jsou podle mých znalostí zcela 
neznámé teatrologům, ať už jde o studie mladých českých historiků (Jiří 
Hoppe či  Roman Krakovský) nebo o četnou sekundární literaturu 
jinojazyčnou (Cruciani, Delsol-Maslowski-Nowicki, Lista, Marwick), i pro 
mne objevila doktorskou práci, kterou již r. 1970 napsal N.P. Howey. 
Sledovala jsem vývoj práce po celou dobu jejího pražského pobytu. To, 
co mi přinášela,  však byla jen jakási membra disiecta a jednotlivé 
kapitoly zatím nedávaly  tušit, jak bude celek strukturován. Předložená 
práce však dává zřetelně najevo doktorandčin  záměr. 
 Autorka přepečlivě rozdělila svou práci do 12 kapitol a 
zkomplikovala toto vcelku banální dělení kromě úvodu (str. 7-24)  ještě 
Prologem, příznačně nazvaným Les Héritages du Passé (str. 25- 84), a 
Epilogem L´après 1968 (str. 336-369), který následuje ještě Conclusion 
(str. 370-385). Hlavní text je dále rozdělen na oddíly  A (Regard froid sur 
la vie théâtrale dans un systeme communiste), B (Le re-noveau par les 
grandes scenes institutionneles), C (Le re-nouveau par les petites 
scenes „Indépendantes“). Je obohacen pasážemi nazvanými Éclairage, 
dokládajícími důležité jevy (postavení a úloha časopisu Divadlo), a 
inspirativní postavy divadelního dění šedesátých let (Jiří Srnec, Václav 
Havel jako teoretik a kritik). Nezapomíná na francouzské čtenáře a 
odhaluje při tom některá fakta v Čechách leda tušená, ale nikdy 
nereflektovaná (Milan Kundera a Jean-Paul Sartre), připomíná v kapitole 
11 „Vaňkovky“ a proslulou akci Premiere Nuit pour Václav Havel“ 
v Avignonu. Poslední zmíněné překračuje rámec šedesátých let a kladu 
jako otázku, zda je to svědectvím toho, že  autorka chce upevnit vědomí 
souvislostí (tak tomu může být také v kapitole 8 zabývající se Ivanem 
Vyskočilem), nebo zda je to dáno  jen ohledem na francouzského 
čtenáře. Jako personnage dramatique clé této doby by musela přidat 
ještě alespoň hrdinu „oficiálního“, lépe řečeno povoleného a na českých 
scénách prezentovaného dramatu (jako je např. herec Vladimír Bendl, 
hrdina Daňkovy hry Drama vypukne po přestávce). Práci uzavírá 
obsáhlá výběrová bibliografie organizovaná po kapitolách (str. 387-410), 
což je momentálně hojně užívaný způsob, který osobně nemám příliš 
v lásce, protože je nepřehledný. Autorka se pokusila tento handicap 
poněkud eliminovat tím, že zařadila ještě Index (str. 474-476). Nicméně 
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pomineme-li tyto malé skvrny na kráse (k nim bych přiřadila ještě jistou 
ledabylost v pojmenování, zdá se mi členění textu logické a věcné. 
Z příloh mohu bez problémů přijmout  přílohu obrazovou (str. 413-435 ), 
méně už přílohu textovou (str. 437-473), obsahující disparátní texty 
počínaje již publikovaným článkem autorky (Une évolution liée aux 
événements politiques), překlady her a úryvků Jiřího Koláře, Ivana 
Vyskočila, Václava Havla, Svěráka a Smoljaka a konče  texty Přemysla 
Ruta  či Petra Zelenky. Textová příloha podle mého soudu ukazuje spíše 
na široký (a nejen teoretický, ale i praktický) zájem autorky, která některé 
z textů sama inscenovala, než na nutnost ty které texty uvádět v příloze 
k disertační práci. 
 Nad prací se vynořují otázky, někdy podstatné, někdy jen 
malicherné. Soustředím se na pouze na tři a musím hned přiznat, že by 
bylo dobře je nejprve adresovat české teatrologii, z níž  autorka čerpá. 
 
1. Je dobře, že hledá kořeny velkého divadelního boomu šedesátých let 
v historii a správně poukazuje na souvislost s prvorepublikovou 
avantgardou. Problém vidím v tom, že pod pojem  avantgarda česká 
teatrologie dodnes shrnuje pouze levicovou avantgardu, vyznačenou 
jmény Honzl, Burian, Frejka, což je poněkud úzké a hlavně ideologické 
pojetí. Pokud se autorka tohoto pojetí nevzdá, měla by přesto uvažovat 
minimálně o spojitosti s Hilarem (pokud se pamatuju, Krejča v jedné své 
přednášce pro studenty FFMU zdůrazňoval, že – ačkoli sám Hilarovy 
inscenace nepamatuje – prostřednictvím Frejky „dosáhl až Hilarovi“, o 
tom, že všichni velcí tvůrci znali Hilarovy teoretické spisy a měli dobré 
představy o jeho tvůrčí metodě vůbec nepochybuji).   
  
2. V mýtech o zlatých šedesátých letech v českém divadle koluje 
pramálo jmen – Krejča, Radok, Grosmann, někdy Smoček, nyní díky K. 
Kovářové a její práci o Sokolovském ještě alespoň jméno hlavního 
režiséra  opozičních brněnských tendencí, pak už jen jména 
představitelů divadel malých forem. Pravda ovšem je, že léta šedesátá 
by patrně nebyla zlatá, kdyby toto bylo vše. Ve skutečnosti je to jen 
špička ledovce. K těmto tvůrcům nutně musíme přičíst nejen jména 
dalších režisérů, ať už v Praze (namátkou Pleskot, Macháček Pistorius, 
Lohniský, Dudek, Novák, samozřejmě Ornest) nebo mimo Prahu (Pásek 
v Hradci Králové, Hynšt a Hajda v Brně, Koval a Kačer v Ostravě). 
Nesmíme zapomínat ani na to, že nešlo jen o Čechy a Moravu, vždyť 
v té době existovalo (pod různými názvy) Československo a Češi měli 
mnoho příležitostí znát slovenské inscenace, jednak proto, že s nimi 
Slováci v Praze hostovali, jednak, že televize přenášela nejlepší 
slovenské inscenace, které měly konstantní místo v programu a byly 
nesmírně populární. Dalším důležitým jevem, bez něhož by se hnutí 
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malých divadel omezilo (téměř) jen na Redutu, počátky Divadla na 
Zábradlí, Semafor a Ypsilonku, je nesmírný pohyb v českém 
amatérském divadle, které jen pasivně neodráželo dobovou módu, ale 
spolutvořilo ji (jeden příklad za všechny: divadla poezie!). Stírání hranic 
mezi amatérským a profesionálním  divadlem začalo někde tady. 
Naštěstí díky Artamě jsou učiněny první kroky ke zmapování této 
situace. 
 
3. Třetí otázka je spojena s teoretickým východiskem práce. Velmi mne 
potěšilo, že autorka hledala oporu v pracích Morina, Duranda a dalších,. 
tím spíše, že česká teatrologie, vzdor svému strukturalistickému dědictví, 
teorií zrovna nežije a historické práce většinou jakýkoli teoretický základ 
postrádají. Trošku mne pak překvapilo, že přesto pak se vlastní výklad 
vyznačuje velmi tradičním sociologicko-historickým přístupem. Autorka je 
si toho vědoma a trošku kajícně se na závěr ke svým východiskům vrací. 
Vzdor silným řečem tu často najdeme banální formulace. Zdá se mi, že 
si jen autorka potřebovala uvědomit své stanovisko, ale dále už 
s teoriemi nepracovala. Totéž  se týká výkladu o mýtu a mytizaci. 
 
Přes tyto výhrady považuji práci za cennou a hodnotím nesmírně vysoko 
autorčinu schopnost proniknout do doby, kterou nezažila a o níž existuje 
více mýtů než skutečných prací. Vím, že vynaložila nesmírné úsilí, aby 
získala relevantní informace od pamětníků. Myslím, že si osvojila nejen 
divadlo, ale i celou kulturu šedesátých let obdivuhodně.  
 

Jak zásadně překročila všechny hranice je vidět na kapitole o Ivanu 
Vyskočilovi, která by  sensu stricto měla být ukončena na konci 
šedesátých let. Nicméně právě bez Vyskočilovy ne-divadla a ne-školy za 
normalizace a bez jeho pedagogického působení na DAMU a rozvinutí 
jeho „dialogického jednání“ by nebylo jasné, že je tu od počátku jasná 
koncepce, k níž směřoval a která nekončí žádným závazným divadelním 
projevem, ale divadelní laboratoří. Vyskočil je vskutku originální 
postavou, která díky tomu, že preferuje proces před výsledkem a usiluje 
o obrození výrazových prostředků a o obrození individuality, je jistě 
současně postavou reformátorskou. Navrhované srovnání s Grotowským 
ukazuje podle mého soudu více rozdílů než shod a mohlo by být 
předmětem rozpravy. 

 
Domnívám se, že práce Kateriny Hala je studií, která si zaslouží veškerý 
respekt a doporučuji, aby byla předmětem obhajoby. 
 
V Praze 15. září 2009    Prof. PhDr. Eva Stehlíková 
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