
Oponetský posudek diplomové práce Barbory Ortové 
Morávkovy inscenace Dostojevského v kontextu české 
inscenační tradice 

Posuzovaná práce pojednává o scénické tetralogii režiséra Vladimíra Morávka, 
realizované v brněnském divadle Husa na provázku v letech 2003 - 2006, nazvané Sto roků 
kobry a zahrnující inscenace Dostojevského románů Zločin a trest, Idiot, Běsi a Bratři 
Karamazovi. 

Po úvodu, v němž stručně vypočítává vnitřní dramatický potenciál Dostojevského 
románů a zmiňuje pro česku divadelní tradici významné dramatizace, pojednává diplomantka 
vlastní rozsáhlý inscenační cyklus ve čtyřech hlavních kapitolách, z nichž každá odpovídá 
jednomu dílu tetralogie. Kapitoly mají jednotné rozvržení: autorka nejdříve provádí 
fabulační a figurální komparaci dramatizace a předlohy a upozorňuje na výraznější odchylky, 
po té se zaměřuje na samotnou inscenaci, rsp. na některé její složky - zejména a pravidelně 
věnuje velkou pozornost symbolice barev, uplatňované ve scénografii a obzvláště 
v kostýmech. V poslední kapitole pak zmiňuje projekt Svlékání z kůže, spojující stěžejní 
motivy cyklu Sto roků kobry do jedné inscenace. 

Jakkoliv pasáže věnované jednotlivým dramatizacím prokazují znalost a zaujetí 
románovým i divadelním textem a jakkoliv je poučená analýza barevné symboliky adekvátní 
Morávkovu režijnímu rukopisu, v němž akcentovaná vizualita hraje velmi podstatnou úlohu, 
nalézám v předkládané práci metodologické problémy. Detailní registrace proměn, jaké 
v Morávkových scénických přepisech prodělají jednotlivé dějové motivy, postavy a 
promluvy, sama o sobě nevypovídá o posunech významů i celkového smyslu Dostojevského 
díla, k nimž v inscenacích dochází. Diplomantka tyto posuny na některých místech sice 
správně explicitně pojmenovává, jde však většinou o stručná konstatování, jimž uniká 
možnost pojednat drobnější nuance (autorka se většinou omezuje na tvrzení, že Morávek 
změnami textu a jevištním ztvárněním orientuje Dostojevského ke grotesce, popřípadě 
hororu). Podobně v analýze výsledného jevištního tvaru postrádám popis a rozbor hereckých 
výkonů, na něž autorka přiznaně od počátku rezignovala, aniž toto svoje obecně 
metodologicky pochybné a v případě inscenování Dostojevského obzvláště zarážející 
rozhodnutí zdůvodnila. 

Některá pozoruhodná zjištění (např.: "Pro větší působivost autoři zvolili starý překlad 
románu, který svými archaickými výrazy odkazuje k brakové literatuře počátku 20. století, jež 
byla jedním z inspiračních zdrojů výsledné dramatizace.", s. 22) zůstávají bez dalšího 
prověřování, dokladování a analyzování jen nahozena. Ve výkladu je možné místy narazit na 
poněkud vágní pasáže (např.: "Balákova dramatizace zachovala ducha románu", s. 23). 
Konfrontace s jevištním dílem, které pisatelku bezpochyby zaujalo, ji také ojediněle strhne 
k povážlivým tvrzením a interpretacím (např.: "Tvůrci tetralogii koncipovali jako čtyři 
zastavení křížové cesty: Zločin - Pád - Smrt - Vzkříšení.", s. 16 - byť se zde diplomantka 
odvolává na text Marie Reslové, při konstrukci podobných metafor je dobré si zjistit, že 
křížová cesta má sice zastavení čtrnáct, ale Vzkříšení, o Zločinu ani nemluvě, mezi ně 


