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Markéta Nachlingerová:
JAN BORNA A POETIKA DIVADLA PRO DĚTI

Markéta Nachlingerová patří v přepestrém vějíři přístupů k diplomovým pracím – z hlediska 
školitele - někam k sympatickému středu. Pracuje samostatně, neřadí se k těm, za něž formou 
tisíců připomínek a zlepšovacích návrhů – protože prostě tu stylistickou a interpretační bídu 
nevydrží – píše tak trochu diplomku sám školitel, ale na druhé straně – opět k radosti školitele 
– nepatří ani k těm, kteří se z obzoru školitele na léta ztratí a pak mu čistě svou, samostatnou 
práci odevzdají v hektickém shonu na poslední chvíli, kdy už se nedá vůbec nic dodat, natož 
korigovat. V prvé verzi jsem dostal DP resp. její podrobný rozvrh už v únoru 2011, pak 
proběhly řádné konzultace a prvá pracovní verze celku byla na světě 1. července, takže bylo 
ještě sdostatek času dopilovat aspoň některé stylistické i faktografické detaily. K těm 
stylistickým patřil můj pokyn zapojit důsledně v celé práci antivirový program proti sklonu k 
nadneseným frázím a partiovým  publicistickým klišé, jakož i zapojení polozapomenutých 
divů češtiny, jakými jsou slovesné vidy; konkrétně, nepsat třeba v odstavci, jenž se odehrává 
čase minulém nebo přítomném, že „práce se soustředí“, když mateřština nám nabízí tvar 
„soustřeďuje“, ve finální verzi u autorky „koncentruje“, atd,.atd.). K těm faktografickým 
korekcím patřilo při rekapitulaci historické reflexe tématu „Divadlo pro děti a mládež“ 
opomenutí prací a celoživotního zaměření divadelní historičky Drahomíry Čeporanové, nebo 
zprvu i opomenutí, a do určité míry i nadále přetrvávající určité ignorování diplomové práce 
Adély Ježkové mj. i o Bornovi v Dejvickém divadle, obhájené na této katedře zcela nedávno. 
S uspokojení přesto konstatuji, že většina mých faktických a zejména stylistickým připomínek 
byla k prospěchu práce ve finále akceptována. Režisérova poetika byla terminologicky přesně, 
konečně i věcně a s úctou (byť ne nekriticky) pojmenována. A osobnost Jana Borny si 
takovou kritickou preciznost bezesporu zaslouží.    

Tím nemá být řečeno, že práce, tak jak ji tu budeme hodnotit, je bez chyb, že by na ni nebylo 
co vylepšovat, čím reflexi Bornovy poetiky prohlubovat (například by bylo namístě stejně 
věcně  jako úspěchy pojmenovat i prokazatelné nezdary, jakým byl kupř. Radičkovův Pokus 
o létání, 2007, aj.). Také by bylo namístě – už kvůli autentickému záznamu Bornova 
autorsko-hereckého projevu - zmínit a v soupisech neignorovat zvukovou nahrávku Srslení v 
Supraphonu (Ozvěny malých scén I., 1983),  a v Seznamu inscenací uvést, že Cervantes 
rozhodně nenapsal pro Bornu a Dejvické divadlo hru o Quijotovi, jak by mohlo vyplývat ze s. 
135, a že naopak Borna nebyl sám, kdo se autorsky podílel na Komedii s čertem aneb 
dr.Fausta do pekla vzetí (2004).  A konečně - bohužel až teď vidím, že přece jen 
hajdaláckému školiteli utekl z předchozích verzí pozůstalý nesmysl: „Dějiny tohoto oboru u 
nás ve stručnosti zpracovala Eva Machková v rámci Dějin českého divadla I-IV….“(s.9). O 
ničem takovém samozřejmě závěrečný soupis literatury nehovoří, žádná Eva Machková tu do 
akademických dějin nefušuje, v Dějinách ČD tento obor odjakživa obhospodařovala již 
zmíněná (a v prvých verzích práce opomenutá) dr. Čeporanová. 

Ale to jsou všechno v úhrnu věci nepodstatné u práce, jež jinak splňuje všechny náležitosti 
magisterské diplomky, jíž předběžně navrhuji známku nejvyšší – s tím, že konečný úsudek si 
ponechám podle průběhu obhajoby.       
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