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(Posudek školitele diplomové práce Barbory Ortové) 

Jelikož se, oproti časům mých studií, stále více zavedl zvyk činit ze školitele diplomových či 
doktorských prací jakéhosi jejich lektora a korektora, ne-li skrytého spoluautora, musím hned 
v úvodu s radostí konstatovat, že tentokrát tomu tak výjimečně nebylo, a že úvod obligátní 
povinné věty "Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně ... .. je v případě Barbary 
Ortové beze zbytku a stoprocentně pravdivý. Barbora Ortová pracovala jak při výběru a 
zpřesňování tématu, při jeho strukturování, kompozici i konečné formulaci, tak při výběru 
bohatého ikonografického materiálu i literatury, naprosto samostatně, práce je od první do 
poslední stránky poznamenána nezvyklou mírou její vášnivé osobní zaujatosti, morávkovsky 
řečeno "posedlostí" tématem. Pochopil jsem, že chtít po ní za každou cenu kritický odstup od 
tetralogie bylo by v jejím případě zbytečné, a také kontraproduktivní (povedlo se to jen 
výjimečně - například tam, kde u ústřední postavy Karamazovců ajejího doznání morální 
viny za otcovraždu Ortová jakoby bokem konstatuje docela kruciální věc, že totiž "Morávek 
Ivanovy rozhovory se Směrďakovem oproti Scherhauferovi zredukoval, což je škoda, neboť 
není zcela zřejmá Ivanova morální odpovědnost za vraždu", s. 81). Tuto snahu jsem ostatně 
vzdal záhy poté, co jsem s radostí zpozoroval, že zmíněná "posedlost" tématem naštěstí 
vůbec nezabránila diplomantce podat promyšlený, racionálně strukturovaný, uspořádaný a 
přehledný výklad jednotlivých opusů čtyřdílného cyklu Sto roků kobry (Raskolnikov -
Jeho zločin a jeho trest; Kníže Myškin je idiot; Běsi - Stavrogin je ďábel; Bratři 
Karamazovi: Vzkříšení) a to vždy ve fázi a)dramatizace b) inscenace. K tomu ještě připojila 
jako "epilog" společné provedení celého cyklu do jedné celodenní inscenace (Svlékání 
z kůže: Bestiář podle Dostojevského), kde opět pečlivě rozlišila všechny textové, jevištní i 
významové změny a posuny, jimiž se společná inscenace lišila od předchozích samostatných 
provedení. I tady zdá se platilo, že celek byl mnohem víc a hlavně něčím jiným než pouhým 
součtem svých částí. (Jen u převyprávění proslulé Legendy o Velkém inkvizitorovi a 
Morávkem inscenačně zdůrazněného "mlčení Boha" mi scházelo zopakování klíčové pointy, 
bez níž ten příběh ztrácí smysl, totiž finálního Ježíšova - potažmo Aljošova - polibku na 
zsinalé Inkvizitorovy rty, jež teprve připraví zdánlivému verbálnímu vítězi definitivní 
porážku). 

Teprve v průběhu práce se ale ukázalo, že tématem pro diplomantku není jen samotná 
Morávkova jevištní tetralogie (tím méně pak inzerovaná "česká inscenační tradice", té zůstala 
opravdu trochu dlužna, průkopnickými pokusy Jana Bora počínaje a Lídou Engelovou, jakož i 
trochu odbytou Hanou Burešovou a Sergejem Fedotovem konče, proto také prvé kapitoly 
Ortová docela rozumně nazývá jen jakousi "předmluvou" k jádru práce). Jejím tématem je i 
složitý svět Dostojevského románových, jak hned úvod práce správně konstatuje, vlastně 
potenciálně "dramatických" ("tragických") postav, jejich vzájemných dialogických vztahů a 
polyfonně se prolínajících osudů a motivů, vykreslujících krvavý chaos lidských vztahů ve 
světě, který se zřekl Boha. Zvládnout bez vulgarizujících zjednodušení tento chaotický svět 
čtyř klíčových románů a problematiku jeho přenesení na scénu (za metodologicky mimořádně 
přínosnou považuji autorčinu trvalou pozornost, věnovanou symbolice barev), nalézt vnitřní 
významový oblouk od Raskolnikova a pohřební hostiny ze Zločinu a trestu jako svého druhu 
"Poslední večeře" až k opravdu Poslední večeři ve finále Karamazovců - Vzkříšení 
("Morávek význam hostiny prohloubil, využil jejího symbolického rozměru a koncipoval ji 
jako Poslední večeři, jejímž prostřednictvím otevírá velikonoční motiv tetralogie, z tohoto 
pohledu můžeme celý projekt Sto roků kobry považovat za variantu Pašijí. Poslední večeře, 
jež tvoří pro log k Pašijím, je zde součástí první části tetralogie, jiná varianta pohřební hostiny 
- Poslední večeře - tetralogii uzavírá'" s.34), - a podat o tom všem ucelenou zprávu na stovce 



stran s další zhruba čtyřicítkou stran dokumentace, to je výkon, za který nelze diplomantku 
než s úctou pochválit. A ve světle uznání tohoto výkonu blednou i některé drobnosti 
(například i u samostatné inscenace Karamazovců byli - alespoň v Hradci Králové - diváci 
pozvání k závěrečné Poslední večeři, nebyla to tedy specialita Svlékání z kůže). Jsou tu i další 
nedostatky, například nedostatečně zdůvodněné opomenutí herecké složky inscenací. (Tady 
ovšem podotkněme, že vzhledem k plnému soustředění na významové posuny, odehrávající 
se na centrální ose Dostojevskij - dramatizace - inscenace je tato záměrná absence docela 
pochopitelná). Ve stylistice j sem občas trpěl některými módními publicismy, například při 
někdy až nesmyslném nadužívání vazby "z pohledu"("Z pohledu dramatizací. .. " aj.). 
Práci shledávám plně způsobilou k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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