
Mikuláškovy inscenace TRAPNÁ MUKA a EUROPEANA 

Oponentský posudek bakalářské práce Veroniky Řezníkové. 

Práce Veroniky Řezníkové se věnuje dvěma inscenacím jednoho z nejvýraznějších, a určitě  
(alespoň co do „citačního indexu“) nejúspěšnějších režisérů současnosti, Jana Mikuláška. 
Obě inscenace jsou z poslední doby, ale zatímco jedna (TRAPNÁ MUKA, 2011, podle povídek 
Karla Čapka) měla v Huse na provázku relativně krátký život a už rok se nehraje (derniéra 
2013),  druhá inscenace, premiérovaná rovněž v roce 2011 (EUROPEANA,  podle textu 
Patrika Ouředníka), jež byla z brněnské Reduty jen s malými změnami v obsazení i 
v prostorovém uspořádání přenesena do Divadla na zábradlí, slaví úspěchy nejen na domácí 
scéně, ale i na různých festivalech u nás i v cizině (viz letošní velký Iberoamerický festival 
v Bogotě, duben 2014).  Paradoxně ovšem autorka věnuje větší pozornost inscenaci prvé 
(Trapná muka zaujímají  v celkově  cca třicetistránkovém textu více než polovinu, tj. 
rovných šestnáct stran, zatímco „slavnější“ Europeana jedenáct a čtvrt strany). Nejde však 
jen o rozsah – jak Mikuláškově dramaturgické úpravě, jejímu komplikovanému zrodu, ba 
vyloupnutí z původně plánovaného dramaturgického záměru, tak konkrétní inscenaci 
samotné, včetně bohatě a barvitě popisovaných hereckých výkonů a jejich 
diferencovanému hodnocení se věnuje autorka mnohem důkladněji a soustředěněji u 
dramatizace Čapkových povídek,  než u poněkud povšechnému popisu Europeany. Zde také 
citelně schází celistvější pokus o vyhodnocení eventuálních interpretačních posunů, jež 
nemohl nezpůsobit komplikovaný přenos inscenace včetně změn v obsazení z Brna do 
Prahy: tady si o to, aby se neanalyzoval pouze tvar, vzniklý pro v zásadě odlišný prostor, 
nýbrž spíše proměny tohoto tvaru, materiál přímo říkal. Jinými slovy, uvítal bych, kdyby 
proporce, věnované zmíněným dvěma inscenacím, byly v práci přesně opačné, tj. ve 
prospěch po všech stránkách významnější z obou inscenací. Připouštím, že autorka může 
mít názor zcela opačný, ale to by v práci musela ve prospěch Trapných muk snést mnohem 
více argumentů, jdoucích nad pouhý popis a odvyprávěný scénosled Mikuláškovy razantní 
autorské úpravy (včetně většinou zdařilého, plastického a nikoli nekritického vylíčení 
jednotlivých hereckých výkonů). 

I tak práce představuje vcelku věrohodnou zprávu o obou inscenacích, o jejich intencích, 
výsledné podobě, včetně společných znaků i odlišností – a zároveň je práce i povzbudivou 
zprávou o potenciální schopnosti autorky pracovat s prameny, vyhodnocovat je a plasticky 
popsat jednotlivé výkony i celkový jevištní tvar.  K tomu, aby tyto schopnosti vedly ke 
kýženému výsledku, však zatím brání několik nezanedbatelných „vad na kráse“. Především 
je to povážlivé, neomluvitelné množství pravopisných chyb a hrubek, jež se vyskytují na 
miniaturní ploše cca tří desítek stran v množství věru „větším než malém“. Nejčastěji se 
jedná o shodu podmětu s přísudkem a tvrdé / měkké y/i obecně („Role v Trapných mukách 
mu byli přiděleny“; „Trošku jako kdyby se na jevišti objevovali loutky“, „působení 
bojových plynů na ženy, které je ve zbrojovkách vyráběli“; „Život sociálně slabé 
společnosti je zabředlí ve špíně“; „Tempo i hlasitost často gradují, aby se pak náhle 
zastavili a začali zvolna“ atd.). Velmi často také nesouhlasí koncovky, ať už u substantiv 
(„U Jana Mikulášky…“, „Sám Mikulášek prohlásil, že inscenace by měla být pro diváky 
výtvarným zážitek“), tak nejčastěji u sloves v pasivním či aktivním tvaru, popř. u 
přechodníků či zájmen, což všechno nesmírně ztěžuje četbu („Životní postoj ovlivněný 
koncem války a raným poválečným obdobím se u Čapka projevují…“;  „klasický manželský 
trojúhelník: nevěrná manželka a manžel, jež se snaží před jejími milostnými zálety zavírat 
oči“; „dívka brouká text zastřeným hlasem objímajíce přitom v sedě barovou lampu“; 
„Europeana – další ryze nedivadelní text, který inspirovala Jana Mikuláška k vytvoření 
inscenace“ aj.). Proti tomu se další drobnější chyby a zlozvyky, např. při psaní velkých 



písmen („Lidové Noviny“, „Studená válka“ aj.) nebo při obráceném používání slova 
„díky“ („Přes všechnu vinu, kterou Marie nese díky své nevěře…“) zdají být už jen 
bagatelou. 

 Další kategorie nedostatků jsou dvojího druhu. Buď se jedná o mezery ve výkladu 
(neodpovídá například pravdě, že „prozaické kusy K.Čapka se na českých jevištích 
objevovaly jen velmi zřídka, známé jsou jen dramatizace Válka s mloky Pavla Kohouta a 
Život a dílo skladatele Foltýna F.Pavlíčka…“ – správně místo „známé jsou jen“ mělo být 
„autorce jsou známé jen“: Válka s mloky byla v Čechách dramatizována mnohokrát, viz 
v novější době např. v ostravském NDMS dramatizace Marka Pivovara nebo ještě nověji 
v Praze Drábkovo libreto k Francově opeře atd.atd.; také bych silně polemizoval 
s tvrzením, že Mikuláškova „první výrazná inscenace je ostravský Evžen Oněgin z roku 
2007“  - první opravdu významnou inscenací byl v téže Ostravě už 4 roky předtím 
v superlativech oceňovaný Camusův Caligula, 2003 a ještě před Oněginem tamtéž 
přinejmenším Královna Margot). Opakem mezer je stylistická redundance, autorčin sklon 
k ornamentalismu: někdy má podobu nesmyslného opakování již vícekrát řečeného („Jak už 
bylo řečeno výše, režisérem inscenace byl Jan Mikulášek“ – tato věta je už vzhledem 
k názvu práce i kapitoly zhola zbytečná), jindy jde o zbytečné publicizující pentlení prosté 
věcné informace, že někdo dělal scénu („Do inscenačního týmu přizval (???) režisér svého 
dlouhodobého a tradičního spolupracovníka Marka Cpina“), a jiný zase dramaturgoval („O 
dramaturgickou stránku se tentokrát postarala dramaturgyně B.Gregorová“; „Viceníková 
v inscenačním týmu Europeany zastává i úlohu dramaturga. K týmu se opět přidává (???) 
scénograf Marek Cpin“ aj.). S tímto publicistickým nemravem souvisí i věc daleko 
závažnější – zaměnitelnost některých příliš obecných charakteristik při finálních pokusech 
o definici Mikuláškovy poetiky resp. specifičnosti jeho jevištního rukopisu (zatímco při 
konkrétních popisech inscenačních podob si autorka vede velmi dobře, zde naopak 
opakovaně selhává). Soudí-li např. autorka, že „typickými rysy Mikuláškovy režie …  jsou: 
přesná režie (???), důraz na vizuální stránku inscenace, silná imaginace a stylizovanost“, a 
jinde zase obdobně, že „příznačné jsou pro režiséra výrazná stylizace, obliba gestace, 
zpomalovaný a zase zrychlovaný pohyb, metaforická zkratka“ a „více než v ústředním 
tématu spočívá soudržnost inscenace v její vizuální stránce“, pak se ptám, zda-li by přesně 
tytéž obecné charakteristiky nemohly doslova a do písmene platit třeba pro režijní poetiku 
Petra Lébla, z žijících třeba Jana Nebeského či Daniela Špinara? (abych jmenoval jen tři 
z mnohých dalších doma, u zahraničních by tytéž formulace šly „panelově“ použít i pro 
poetiku Roberta Wilsona). Tato povšechnost a zaměnitelnost závěrů mi v práci vadí víc, než 
některé dílčí věcné nepravdy a nepřesnosti (např. Cortézův hit „Váš dům šel spát“ 
rozhodně nepatří k „oblíbeným normalizačním šlágrům“ – je naopak z hlubokých let 
padesátých; nebo že u Čapka „znakem expresionismu…je návrat k prostému lidství“). 

Shrnuto podtrženo – ačkoli vzhledem k enormnímu množství gramatických chyb je práce na 
hranici přijatelnosti (a nechávám k úvaze kolegů a k následné debatě, zda tuto hranici už 
nepřekročila), v ostatních ohledech požadavky na bakalářskou práci vcelku splňuje, a 
hodnotím ji – předběžně – známkou dobře. 
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