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Sandra Kotisová:
1973 – 1982 Divadlo Drak a počátky společenské  emancipace českého 
loutkářství (Vrcholné inscenace Josefa Krofty)

Diplomová práce Sandry Kotisové, pojednávající o vrcholném období našeho 
nejvýznamnějšího a u nás i ve světě nejoceňovanějšího loutkářského souboru 
s univerzální diváckou adresou, je teatrologické cenná hned z několika důvodů. 
Za prvé už kvůli zřetelnému vymezení, jež je samo o sobě výmluvné a 
vypovídající. Z mnohaleté historie Východočeského loutkového divadla, které 
se v roce 1968 přejmenovalo na Divadlo Rozmanitostí Atrakcí a Kouzel – 
DRAK, autorka vyjímá a reflektuje období nejen umělecky svrchované, ale i 
opravdu zlomové. Bylo to desetiletí přesahu, zásahu i expandování DRAKu a 
českého loutkářství do sousedních „neloutkových“ terénů, témat a kontextů, 
žánrových, druhových, teritoriálních i politických. Teprve v tomto desetiletí (a 
od tohoto desetiletí) se skutečně na české loutkové divadlo – a to zejména díky 
DRAKu - začalo obecně hledět jako na závažný fenomén co do umělecké, 
společenské i morální prestiže plně rovnocenný špičkovým „studiovým“ či 
„alternativním“ autorským scénám typu Divadla na provázku, Ha-divadla, Y-u, 
Činoherního studia či Semaforu (viz zapojení DRAKu do sabinovského a 
dalších studiových projektů a „ne-loutkových“ festivalů v osmdesátých letech). 
Ba začalo se – opět od tohoto desetiletí - na české loutkářství v čele s DRAKem 
hledět jako na uměleckou disciplinu, která nejen co do umělecké vynalézavosti, 
kreativity a metaforičnosti,  co do objevování nového znakového jazyka, ale i co 
do konkrétního zahraničního ohlasu své tvorby mnohé ze zavedených 
„klasických“ alternativních scén už dokonce předčila. Tato „zlomovost“ ve 
smyslu společenského přijetí, nikoli jen samotná umělecká kvalita, je tím, co 
diplomová práce Sandry Kotisové – myslím velmi správně a až na výjimky 
přesně a výstižně –  vnáší do dané problematiky nového a neotřelého. O 
samotných umělecky svrchovaných opusech či obdobích lze totiž s klidným 
svědomím mluvit i u řady inscenací DRAKu jak před, tak po takto striktně 
vymezeném období, ostatně sama autorka některé z těchto mistrovských opusů 
mimo „své“ desetiletí, např. Fausta, 1971 nebo naopak Píseň života, 1985, 
zmiňuje, zastavuje se u nich a dává jim, co jejich jest. (Mimochodem, u 
vrcholné drakovské  Písně života neboli Švarcově Draku autorce ve 
faktografické poznámce ulétlo chybné datum premiéry i počty repríz, nebylo to 
rozhodně 13.2.1977, oficiálně je uváděno datum o 8 let pozdější, 5.5.1985; 
možná se ji tam připletlo datum z politické revue Unikum – dnes naposled,  jíž 
rovněž na s. 28 zmiňuje, jenže i ta byla premiérována sice v únoru, ale o rok 
později  - 13.2.1978; každopádně ale obě data premiér v poznámkách 
nekorespondují s tím,  co uvádí Kotisová v textu na s.28 a 29, že Píseň života 
resp.Unikum byly účelově cíleny k datu oslav VŘSR – v jednom případě by to 



bylo s více než čtvrtročním zpožděním a v jiném roce než bylo uváděné kulaté 
60.výročí, a ve druhém naopak s více než šestiměsíčním předstihem).
Dalším teatrologické cenným kladem, platným obecně pro výklad tzv. 
normalizačního dvacetiletí, je věcné sledování společensko-politického 
kontextu, v němž se v daném desetiletí DRAK pohyboval: autorka přesvědčivě 
dokládá, jak byl malý zázrak zvaný DRAK vůbec v tak  neblahé době, jakým 
byla právě léta 1973 – 82 možný, jakými strategiemi se podařilo tento zázrak – 
tj. uchování vlastní identity a originální poetiky, nezávislé na režimu – 
uskutečnit (viz fingované založení SSM pro bezmála pětatřicátníky aj.). A jak 
bylo možné, že až do nástupu  dosazeného ředitele, neškodného Miroslava 
Lukuvky, se kompletně celé umělecké vedení tak významného divadla obešlo 
bez jediného vlastníka stranické legitimace, a že prakticky celé dvacetiletí jej 
nebezpečnými vodami bezpečně posunoval a bez ztráty cti kormidloval 
duchovní otec DRAKu Jan Dvořák (od 1965 do r. 1976 jako ředitel, do 1981 
umělecký vedoucí, poté hlavní dramaturg). Kotisová k tomu využívá jednak 
archivních pramenů - metodických listů či interních hodnocení J.Dvořáka 
z archivních fondů divadla, a jednak 2 rozhovorů se svědky a zároveň přímými 
aktéry dění, jež tvoří základ jejího vlastního archivu (rozhovor s pozdější 
ředitelkou Janou Dražďákovou a výrazným hereckým protagonistou divadla 
Vladimírem Markem). V tomto směru jí byl určitě velmi k užitku i její školitel, 
který patří nejen k odborně nejzasvěcenějším kritickým a teoretickým 
souputníkům DRAKu i daného oboru, ale rovněž – jako lektor a dramaturg 
podobného typu divadla v osmdesátých letech – i k přímým svědkům (a 
spoluaktérům) dění v tomto oboru. 
A konečně dalším nezpochybnitelným metodologickým kladem diplomové 
práce, zamezujícím přílišnému tematickému rozptylu a tím i rozmělnění, je 
záměrné soustředění na inscenační poetiku Josefa Krofty v daném období -  více 
než polovina práce, tedy vlastně její jádro, tvoří kapitola 8 - Pokus o 
rekonstrukci nezásadnějších inscenací divadla DRAK v sezónách 1973 - 
1982 (jakkoli lze namítnout, že je termín „sezóna“ ve spojení s těmito roky 
poněkud diskutabilní, většinou jej máme spojený s dvěma bezprostředně 
následujícími roky). Jádrem tohoto „jádra“ práce jsou inscenace Jak se Petruška 
ženil - 1973, Enšpígl - 1974, Popelka - 1975  a O Popelce -  1982, Šípková 
Růženka – 1976 a Zlatovláska – 1981. Z toho jen u Zlatovlásky (podle mnohých, 
navzdory názorům zapšklých učitelek, absolutním vrcholu tohoto období) se 
autorka mohla opřít o Videozáznam ČST z roku 1984, u inscenací do roku 1976 
mohla vizuálně čerpat z vynikajícího dokumentu Jana Špáty, jinak čerpala ze 
scénářů, kritických ohlasů (domácích i zahraničních) i svědectví samotných 
aktérů (zejména, místy až poněkud nekriticky, samotného Josefa Krofty). 
Autorka měla určité štěstí v tom, že šlo o inscenace s relativně bohatým 
kritickým i celospolečenským ohlasem, neboť až na Zlatovlásku šlo vesměs o 
inscenace, jež se nejvydatněji podílely na onom zlomu v celospolečenském 
chápání DRAKu (a českého loutkářství) tím, že na počátku pochmurného 



„antichartovního“ roku 1977 takříkajíc dobyly hlavní město doslova triumfální 
sérií představení v Divadle S+H (to byl, domnívám se, onen rozhodující „bod 
obratu“ v deklarované emancipaci loutkářství přinejmenším v domácím 
vnímatelském kontextu). I pro autora tohoto oponentského posudku byla tato 
nezapomenutelná „spanilá jízda“ DRAKu a stav tehdejší divácké euforie nad ní 
jedním z určujících zážitků jeho celoživotní divácké i kritické zkušenosti. 
Vcelku sympatické a rozumné zaměření na Josefa Kroftu však nepředstavuje pro 
diplomku jen klady. Tím, že autorka (dost nekriticky) přejímá „kroftovský“ 
pohled (např. oproti kritičtějšímu pohledu V.Marka na podbízivější Kroftova 
„představení a priori pro cizinu“, s. 25), zůstává trochu upozaděna resp. jen 
okrajově zmíněna i výrazná osobnost principála DRAKu Jana Dvořáka. Je 
víceméně zmiňován jen jako šéf a organizátor, ale jeho neodmyslitelný 
spoluautorsky podíl na většině inscenací a vůbec jeho duchovní otcovství celého 
„projektu DRAK“ (od alternativní skupiny Salamandr v Divadle S+H až po 
devadesátá léta) zůstává takřka nepovšimnuto. Za závažnou chybu (titul 
nenacházím bohužel ani v soupisu literatury) považuji opomenutí pro historii 
DRAKu těchto let důležité Dvořákovy publikace Matěj, Máťa, Matýsek aneb 
Šestá generace rodu Kopeckých (Garamon, Hradec Králové, 2005). Nejen kvůli 
portrétovanému protagonistovi Fausta (právě on zahajoval onu triumfální sérii 
roku 1977), ale zejména kvůli v diplomce analyzovanému Enšpíglovi, jemuž je 
v Dvořákově knize věnována podstatná část (s. 107 – 118), přinášející mj. fakta 
ze zájezdových zkušeností s touto inscenací (svědectví Alfréda Radoka, který 
představení shlédl v emigraci, aj.).A také tu někdejší šéf DRAKU uvádí u všech 
inscenací zcela jiné údaje o počtu repríz, než jaké uvádí diplomová práce 
(nejkřiklavěji se Dvořák od Kotisové liší právě u Enšpígla – Dvořák uvádí jasně 
300 repríz, Kotisová o polovinu méně – pouhých 151!).
Na straně 15 – 16  propukne trochu aritmetický zmatek v počtech i osobách 
posil DRAKu z DAMU (nejprve je řeč o 5 lidech – Bogostové, Vlčkové, 
Bílkovi, Markovi a Peřinovi), pak o 3 lidech – Markovi, Peřinovi a kupodivu 
další – už šesté? -  Janě Černíkové – a nakonec říká Dražďáková, že „tihle čtyři 
mladí lidé obrovsky oživili soubor“ (s. 16).  Totální zmatek v uvozovkách je i na 
s. 38, kde netušíme, které výtky vlastně  říká E.Kolár, které Barochová, a které 
„interní rozbor inscenace“. Občas jsou v práci roztroušeny – zejména v závěru 
kapitol – jaksi heslovitě a útržkovitě dost nespojité, z kontextu vytržené citáty 
(např. na konci kapitoly o Petruškovi na nás najednou bez varování vybafne citát 
z Mejercholda, na úvod další kapitoly je Vančurovi pro změnu přisouzen 
neexistující výrok k Enšpíglovi, s. 40 aj). Další výhrady jsou spíše gramatické 
povahy (občas zamrzí naštěstí ne příliš časté hrubky a´la  „Výtky vůči 
Petruškovy“ , s. 38,  „učitelky udělali“, s. 69, nebo „recenzent československého 
loutkáře“, s. 48) a zejména ovšem stylistické. Občas na nás vybafnou v jinak 
sympaticky věcně napsané práci květnaté publicistické hrůzy typu „Krofta se do 
českého a světového divadla zapsal tlustým zlatým písmem.“ (s. 34) nebo 
„DRAK se v předchozích sezónách potýkal s jakousi tvůrčí kvalitativní 



nevyvážeností (????) a tak byla inscenace svěžím vánkem a zároveň návratem 
na vrchol českých loutkových scén“ (s. 63). Má snad nejzásadnější výhrada se 
ovšem týká přemnožení adjektiva „zásadní“, a to téměř na každé druhé straně, 
někdy (s. 35) na téže straně 2x; signalizuje to chudobu zásoby jiných kladně 
hodnotících adjektiv,  častý výskyt tu „zásadnost“ slova „zásadní“ zbytečně 
sémanticky vyprazdňuje; příkladně zásadní pro tuto mou výtku je např. věta: 
„Větší pozornost jsem věnovala klíčovým inscenacím, které byly pro poetiku 
divadla DRAK zásadní“ (s. 8). Vyprázdněnost vynikne, zaměníme-li libovolně 
obě adjektiva: vůbec nic se totiž nestane.
Nic z těchto a podobných výtek ovšem nemůže změnit můj celkově velmi 
dobrý dojem ze vzácně přínosné diplomové práce (čímž je dán i stupeň jejího 
hodnocení). 
Prof.PhDr. Vladimír Just                               

 


