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Oponentský posudek na disertační práci 
Mgr. Jana Petružely 
Alfréd Radok a jeho režijní postupy. Analýza inscenace Ďábelského 
kruhu 
 
 

Pomineme-li pár teatrologů – pamětníků, můžeme téměř s jistotou 
prohlásit, že Jan Petružela je v současné době největším znalcem 
Radokova  díla. Věnoval mu kromě diplomové práce několik podstatných 
studií  (Radokův Faust – zpráva o nerealizované inscenaci: DR  2004/2,  
Radokova Vesnice žen: Radok mezi filmem a divadlem 2007, Alfréd 
Radok – tři scénáře, tři inscenace: Transteatral 2008, Námět na film: Ad 
honorem  Eva Stehlíková 2011) a dá se bez nadsázky říci, že je  také 
bezkonkurenčním znalcem Radokovy pozůstalosti.  
 

To jej patrně vedlo k tomu, že jako svou disertační práci podává 
podrobnou analýzu Radokovy inscenace Zinnerové Ďábelského kruhu 
z r. 1955, čímž vlastně pokračuje v sérii kapitol, která snad povede i 
k radokovské monografii. Výběr inscenace je pochopitelný – inscenace 
byla vždy považována za mimořádnou a byl v ní čten především obraz 
diktatury. Bohužel jí nebylo věnováno dost pozornosti, ačkoli je na první 
pohled jasné, že právě v ní jsou čitelné mnohé postupy, které jsou pro 
Radokovy režie typické. Naštěstí je tu poměrně velké množství 
materiálu, který rekonstrukci inscenace a její analýzu částečně 
umožňuje. Není tu sice žádný záznam inscenace, zato množství 
černobílých fotografií (postrádáme tedy představu o barevnosti i o 
hudbě), režijní a nápovědní kniha, scénické návrhy – a také vyjádření 
hlavních inscenátorů, Alfréda Radoka a Josefa Svobody. Sdělení Josefa 
Svobody (a z něj odvozené popisy Heleny Albertové a Věry Ptáčkové) 
dávno nepovažujeme za bernou minci, jednak jsou nepřesné, neboť 
lidská paměť je přirozeně chatrná, jednak samozřejmě podléhají 
autostylizaci. Radokovy záznamy, které nejsou publikovány (a z nichž 
některé  jsou veřejnosti zcela neznámé jako „nahrávky Alfréda Radoka 
ze sedmdesátých let“), by si zasloužily bližší charakteristiku a také 



určitou opatrnost v nakládání, neboť jednak pocházejí z různých dob, 
jednak režisérova intence není vždy následována scénickou realizací.  

 
Autor obsah odděluje jen graficky a zjevně pohrdá jednoduchým 

numerickým označením kapitol, takže v dalším budeme považovat texty 
na str. 10 – 27 za I. kapitolu, která je úvodem do problematiky, texty na 
str. 28 – 70 za II. kapitolu, kterou tvoří rekonstrukce inscenace, texty na 
str. 71-102 za III. kapitolu věnovanou analýze, zbytek, texty na str.103- 
113 za  závěr, v němž se autor pokusil zobecnit svá pozorování, 
k čemuž si ostatně připravoval půdu po celou dobu, protože neváhá 
upozorňovat na paralely s inscenacemi, které Radok vytvořil v jiných 
dobách a v jiných divadlech. 

Buď jak buď, získaný materiál doplněný ještě velmi chytře 
zprávami, které poskytují ve svých pamětech jednotliví herci, dává 
možnost zaměřit se na to, co v inscenaci bylo vskutku „přelomové“, a to 
především v II. kapitole rekonstruující jednotlivé obrazy hry. Je 
pochopitelně velmi potěšující, že Petružela dementuje mnohé 
z tradovaných tvrzení, která nejsou zcela přesná, jako např. představa, 
že Radok vždycky zásadně upravoval text. Dochází ke střízlivému 
konstatování, že „zásahy do textu byly pro režiséra jen jedním 
z možných nástrojů, který používal, když potřeboval materii přizpůsobit 
vyjádření svého sdělení“ (str. 27).  Za obzvláště cennou považuji analýzu 
scénografie (především str. 28 – 38, podotýkám však, že problematika 
užití zrcadel by si zasloužila pojednání v širším kontextu Svobodovy 
scénografie1) a vyzdvižení těch momentů, v nichž byl – podle Věry 
Ptáčkové – „uskutečněn Trösterův a Frejkův požadavek dramatického 
prostoru s aktivním prvkem času“ (str. 62).  

Po rekonstrukci, díky materiálu úspěšnější v prvních čtyřech 
obrazech, dospívá pak autor k analýze nejdůležitějších položek 
Radokovy režie  -  rytmu, herectví a scénografie. Rytmus se tu váže 
neoddělitelně s hudbou, které se – pokud vím – dosud nikdo plně 
nevěnoval (neberu-li v úvahu poučené poznámky Oldřicha Korteho), 
ačkoli neuvěřitelně propracovaný zvukový part najdeme u mnohých 
z Radokových inscenací. Rytmizování inscenace pomocí běžných 
rytmických principů (opakování, gradace, přerušování aj.) a hereckého 
projevu dostává prostřednictvím funkčně užitého zvuku (hluky 
nejrůznějšího původu) další obohacující impuls.  

Radokovo usilování o sjednocení hereckého stylu, který by byl 
současně výrazně rytmizován, je dostatečně známý fenomén, zdá se 
                                                           
1 BURIAN, Jarka M. Holding the Mirror Up to Art: A Specific Technique of  Josef Svoboda‘s Scenography. 

Theatre Annual 1970: A Publication in the Art and History of the Theatre. State University New York, 1970, s. 

56 – 75.Viz též  Barbora Příhodová , Obrazový prostor na jevišti  k (re)konstrukci výtvarně-technického řešení 

bostonské inscenace Intolleranza 1960 ve scénografii Josefa Svobody. Disertační práce FFMU 2012. 



však, že právě u této inscenace můžeme hledat počátek systematické 
Radokovy práce s herci, o níž zanechal dostatek zpráv jako J. 
Grossman, tak V. Havel a o níž se sám Radok zmiňoval ve svých 
článcích o divadle. Petružela využil Radokových vlastních poznámek, 
nedochází však k zásadně novým poznatkům.  Přestože se jednou zmíní 
o Radokových „často invazivních a stresujících postupech“ (str. 75), 
zůstává na běžně přijímaném tvrzení, že těm, kteří kladli Radokově 
metodě odpor, „zjevně vyhovovala dosavadní „měkká“ či herecká režie 
kolegů a těžko se smiřovali s narušením léta udržovaného komfortu“ (str. 
74). To je jistě možné, nicméně bylo by třeba vzít v potaz skutečnost, že 
do konfliktu se Radok dostává všude a odpor mu kladou často herci, 
které není možné považovat za zhýčkané a nedostatečně disciplinované. 
Dokonce s mnohými herci, kteří se vysoce osvědčili (viz Ladislav Pešek 
v Komikovi) už dále nespolupracuje. Že Radokovy poznámky nemohou 
být ve všem všudy spolehlivým vodítkem, vidíme na skutečnosti, že 
v zápiscích komentujících herecké výkony není ani slovo o výkonu V. 
Vejražky a O. Krejči, ačkoli právě oni měli lví podíl na úspěchu 
inscenace.  Možná by bylo dobré připustit, že Radokova metoda, která 
nepochybně přinášela své ovoce,  v případě Ďábelského kruhu začala 
novou etapu v činnosti Národního divadla a v mnohém předcházela úsilí 
Krejčovy éry, prostě nebyla kompatibilní s některými hereckými typy. 
Maximalista Radok, vzdor svým snahám, prostě nebyl sto dostatečně 
přijatelně komunikovat se souborem. Petružela má zato, že pokus o 
systematickou práci s celým souborem byl přerušen  „ (v tomto ohledu 
nešťastným) Radokovým odchodem do Laterny magiky“. Obávám se, že 
tady zůstal Petružela pod vlivem opravdu „nešťastného“ a velmi 
rozšířeného  Hedbávného bonmotu „ I dnes je těžké odpovědět na 
otázku, zda Laterna magika byla v životě a tvorbě Alfréda Radoka jeho 
největším úspěchem nebo neštěstím“ (Z.H., Alfréd Radok, Zpráva o 
jednom osudu. ND + DÚ 1994, str. 264). 

O spolupráci Alfréda Radoka s Josefem Svobodou uvažuje 
Petružela v této kapitole až v kontextu Národního divadla padesátých let. 
Těžko však je možno popřít, že základ jejich srozumění byl dán dávno 
před tím – ve Velké opeře 5. května, kde spolu dosáhli velkých úspěchů 
především v inscenacích  Hoffmannových povídek a Verdiho Rigoletta. 
Také jejich první setkání na půdě Národního divadla daleko předcházelo 
nepříliš podařené inscenace Loupežníka a  Vysokého letního  nebe. 
Vždyť šlo nejen o úspěchy (Lištičky), ale i o tvrdý náraz s Chodskou 
nevěstou, kde byl sice zásadní útok namířen proti Radokovi, ale i 
Svobodova scéna („pranelidová, hned operně veristická, hned abstraktní 
až do směšnosti“, jak psal E.A. Saudek) byla podrobena tvrdé kritice. O 
tom Petružela mluví až v poslední kapitole (103- 104). Myslím, že 
nejspíše budeme za jedno, že k inscenaci Ďábelského kruhu přistupují 



oba inscenátoři už jako spolupracující spojenci. Naznačená příbuznost 
Svobodovy scénografie k Ďábelskému kruhu a Vychodilovy scénografie 
k Hře o lásce a smrti (str. 59-60) by si zasloužila hlubší rozbor. I tak 
musíme konstatovat s potěšením, že velká znalost Radokova díla 
projevující se v častých odkazech na další inscenace by autorovi 
umožnila sestavit jakousi svobodovsko-radokovskou scénickou abecedu. 

Podkapitoly Proměna kritérií a Dobové vnímání inscenace usilují o 
zachycení jistého, byť zatím nepatrného pohybu v atmosféře té doby. 
Rozvržení sil už je jasné (a bude takové až do konce Radokovy kariéry): 
na jedné straně ortodoxní komunisté jako A.M. Brousil a J. Pokorný, na 
druhé straně kritici udatně bojující Radokovi po boku (Lukeš, Drmola, pro 
mnohé překvapivě také Hájek, často Opavský). Asi by stálo zato blíže 
analyzovat ony „teoretické“ články (zvláště pak „proměnu“ v Pokorného 
Postavení režie od někdejšího popírání a pronásledování „režisérismu“ 
k současné lítosti nad „odumíráním“ režie) a konfrontovat je 
s Radokovým pojednáním otištěným v časopise Národního divadla, o 
němž je v disertační práci více roztroušených zmínek (k tomu by bylo 
třeba ovšem pojednat i Dudinovu inscenaci Gorkého Nepřátel). Ba, 
vzhledem k tomu, že známe i Radokovy články ze šedesátých let, je 
otázka, zda by zde nebyla na místě spíše obsáhlejší teoretická kapitola 
charakterizující Radokovy režijní principy.  

Jan Petružela nepochybně svůj záměr naplnil  a skutečnost, že se 
nad jeho prací rýsují otazníky, považuji za klad, nikoli za zápor. 
Doporučuji disertační práci Jana Petružely k obhajobě. 

 
 
V Brně 14. 7. 2014   Prof. PhDr. Eva Stehlíková 
 
 


