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Abstrakt 

Diplomová práce Mediální ohlas dramat Václava Havla od 60. let 20. století do současnosti 

(Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění) se zabývá třemi uvedenými 

divadelními hrami Václava Havla a jejich ohlasem ve vybraných tištěných médiích. Cílem 

práce je analyzovat, jak byly tyto hry, které bývají řazeny do žánru zvaného „absurdní 

drama“, přijaty v dobovém odborném a denním tisku. Mediální ohlas Zahradní slavnosti, 

Vyrozumění a Ztížené možnosti soustředění je zkoumán v třech obdobích. Prvním obdobím 

jsou 60. léta 20. století, kdy měly všechny tři hry svou světovou premiéru v pražském Divadle 

Na zábradlí a kdy také pronikly na evropská a světová jeviště. V druhém období, které 

ohraničuje 21. srpen 1968 a 17. listopad 1989, se zaměřím zejména na ohlas v zahraničí, 

neboť Havel byl v Československu autorem zakázaným. Posledním zkoumaným obdobím 

bude časový úsek od Sametové revoluce do současnosti, tedy období opětovného zájmu o 

Havlovy rané hry. Součástí práce je i stručný „divadelní životopis“ Václava Havla, analýza 

fenoménu absurdního dramatu a analýza všech tří zkoumaných her. 

Abstract 

This Master Thesis is called Media responses of Václav Havel’s drama from sixties to present 

(The Garden party, The Memorandum, The Increased Difficulty of Concentration) and it deals 

with three previously named Vaclav Havel’s dramas and their media responses in selected 

print media. Its aim is to analyse the critical review of these so called absurd dramas in 

contemporary scholarly and daily press. There will be three eras in which I will analyse the 

media responses: The Sixties, the era of world premieres of all three dramas in the Theater on 

the Balustrade in Prague and era of their spreading around the world, so called Normalization 

(era between Warsaw Pact invasion on 21st August 1968 and Velvet Revolution on 17th 

November 1989), in which Vaclav Havel was banned and his dramas were played exclusively 



abroad, and era after Velvet Revolution. Thesis contains also analysis of all three plays, brief 

Havel’s dramatical biography and treatise on absurd drama. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce jsou první tři divadelní hry českého dramatika, spisovatele, 

esejisty, politika a později prezidenta Československé a České republiky Václava Havla 

(1936-2011) a jejich ohlas v tištěných médiích.  

V první teoretické části práce nastiňuji nejprve stručný „divadelní životopis“ Václava Havla a 

poté se v základních bodech zaměřuji na fenomén tzv. absurdního dramatu. Seznámení s touto 

divadelní kategorií, která se zásadně odlišovala od všech dosavadních kategorií, je důležité 

pro pochopení významu dramatického díla Václava Havla pro české i světové publikum. 

Krátce se také zmiňuji o tradici absurdního dramatu v Divadle Na zábradlí, pro které Havel 

všechny tři zkoumané hry napsal. Na závěr první části práce analyzuji Zahradní slavnost, 

Vyrozumění i Ztíženou možnost soustředění na základě odborných studií tehdejších teatrologů, 

v případě Zahradní slavnosti hlavně stěžejního textu Jana Grossmana, spolutvůrce hry. 

Druhá část práce se zabývá ohlasem tří zkoumaných Havlových her v tištěných médiích. Práci 

s kritikami, odbornými články a denním tiskem, které se věnovaly Zahradní slavnosti, 

Vyrozumění a Ztížené možnost soustředění, dělím do tří období.  

Prvním zkoumaným obdobím jsou 60. léta 20. století, kdy měly všechny tři hry svou světovou 

premiéru v pražském Divadle Na zábradlí. Lze tedy očekávat, že Havlovy hry, řadící se 

v československých divadlech do ještě nepříliš zavedené kategorie absurdního dramatu, měly 

právě v tomto období největší ohlas v dobovém tisku. Soustředím se na česká tištěná 

periodika, u Zahradní slavnosti jako u první Havlovy celovečerní hry uvádím i některé kritiky 

v zahraničních médiích, které na pražskou světovou premiéru této hry reagovaly. Nastiňuji 

také, jaký ohlas vyvolalo v zahraničním tisku uvedení Zahradní slavnosti na 

západoevropských jevištích, hlavně její inscenace v Západním Berlíně 2. října 1964. Pouze u 

Zahradní slavnosti, která podle citovaných kritik byla přelomovou událostí v historii českého 

divadla, se výběrově zabývám také inscenacemi ochotnických divadel a reakcemi na ně.  

U Vyrozumění se v rámci prvního zkoumaného období zaměřuji na premiéru v Divadle Na 

zábradlí, která se konala 26. července 1965, kromě níž uvádím ještě ohlas premiér tří 

tuzemských profesionálních inscenací. Ztížená možnost soustředění měla premiéru 11. dubna 

1968 a jednalo se také o jedinou inscenaci před okupací Československa vojsky Varšavské 

smlouvy, proto je ohlas v tištěných periodicích nejméně obsáhlý. Datum okupace, tedy 21. 

srpen 1968, v této práci považuji za symbolický konec 60. let, a tedy i konec sledovaného 

období. 



4 
 

Druhé období nazývám zjednodušeně „normalizace“ a datuji ho od srpnové okupace v roce 

1968 do tzv. Sametové revoluce v listopadu 1989. Vzhledem k tomu, že Václav Havel se brzy 

po okupaci stal zakázaným autorem a jeho hry nesměly být u nás inscenovány, zaměřuji 

v tomto období svou pozornost na ohlas inscenací zahraničních. U Vyrozumění a Ztížené 

možnosti soustředění vycházím z ohlasu ve Spojených státech amerických, neboť tyto dvě hry 

získaly v roce 1969 (respektive 1970) prestižní newyorskou divadelní cenu Obie. V této části 

také zkoumám, jak a jestli vůbec o prvních třech Havlových hrách vznikly kritické či odborné 

texty v samizdatové a exilové literatuře. Vzhledem k tomu, že hry měly premiéry v 60. letech 

a v této době relativní publikační svobody o nich vyšla řada textů, předpokládám, že se 

v období normalizace bude jednat pouze o zmínky související s Havlovou činností politickou 

a lidskoprávní, jako byly jeho aktivity okolo Charty 77 nebo Výboru na obranu nespravedlivě 

stíhaných (VONS). 

Třetí zkoumané období začíná tzv. Sametovou revolucí v listopadu 1989, na jehož konci se 

stal Václav Havel prezidentem. Tato událost znamenala novou vlnu zájmu o Havlovy 

divadelní hry, ty rané nevyjímaje. Proto lze očekávat, že i kritiky porevolučních inscenací 

budou shovívavé k případným uměleckým nedostatkům inscenací a budou Zahradní slavnost, 

Vyrozumění a Ztíženou možnost soustředění hodnotit hlavně s ohledem na jejich společensko-

kritickou hodnotu. Bude zajímavé sledovat, jaké hodnoty a myšlenky her budou kritikami 

vyzdvihovány a jak bude vypadat snaha o aktualizaci hlavních Havlových témat. Přesto, že 

toto období obsahuje podle tezí ohlas inscenacích od revoluce „do současnosti“, poslední 

inscenací, na kterou bude brán zřetel, je Zahradní slavnost v Národním divadle v režii Dušana 

D. Pařízka, která měla premiéru v roce 2013 k příležitosti padesátých narozenin hry. V tomto 

období už se nezabývám ohlasem her v zahraničí.  

Oproti tezím jsem se při práci držel především literárně-historické a kvalitativní mediální 

analýzy.
1
 

  

                                                 
1
 TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd., Praha : Portál, 2010. 



5 
 

1. Dramatik Václav Havel 

V této kapitole se pokusíme vytvořit jakýsi „divadelní životopis“ Václava Havla, zaměříme se 

tedy na jeho uměleckou tvorbu s akcentem na tvorbu dramatickou. Vodítkem nám při tom 

bude Chronologický přehled Havlových životních i pracovních milníků sestavený Vilémem 

Prečanem a uvedený na konci publikace Do různých stran
2
 a životopis Havel od Michaela 

Žantovského.
3
 

Vstup Václava Havla (1936-2011) do veřejného života se běžně datuje k roku 1955, kdy jako 

literární kritik začal publikovat v nově založeném časopise pro mladé literáty Květen.
4
 Napsal 

mimo jiné redakci časopisu dopis, v němž kritizoval nezájem o uměleckou Skupinu 42, 

Havlovi myšlenkově i lidsky blízkou.
5
 Jeho dopis byl v Květnu otištěn a vyvolal velkou 

polemiku, na základě níž byl Havel pozván na konferenci mladých autorů na zámku Dobříš.  

Zde, na zámku „symbolizujícím zpanštění literárního establishmentu,“
6
 přednesl „rebelantský 

projev“
7
 požadující rehabilitování odvrhnutých spisovatelů a žádal jejich znovupřijetí do 

Svazu československých spisovatelů. Tváří v tvář oficiálním autorům hovořil o potlačované 

literatuře, o Skupině 42, „usvědčoval přítomné z pokrytectví, když se prohlašovali za 

reformátory, kteří chtějí revidovat staré chyby, napravovat přehmaty, otevírat okna pravdě, a 

zároveň se zdráhají to skutečně a důsledně provést, ba nechtějí o mnohém, co by měli logicky 

udělat, ani slyšet.“
8
 

Havel toužil studovat filmovou vědu, ale kvůli svému „buržoaznímu“ původu a neblahému 

kádrovému posudku mu to nebylo umožněno, stejně mu zůstaly zapovězeny i ostatní 

humanitní obory. Skončil tedy na ekonomické fakultě ČVUT, odkud se ještě jednou 

                                                 
2
 PREČAN, Vilém. Chronologický přehled hlavních údajů o životě, literárním díle, kulturní a společenské 

aktivitě Václava Havla (1936 - srpen 1989). In: HAVEL, Václav. Do různých stran. Eseje a články z let 1983-

1989 (usp. Vilém Prečan). Praha : Lidové noviny, 1989, s. 489 – 517.   
3
 ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. Praha : Argo, 2014. 

4
 Levicově orientovaný časopis Květen, kolem nějž vznikla literární skupina zvaná „květňáci“ (Miroslav Florian, 

Karel Šiktanc, Jiří Šotola). Motivem skupiny byla zejména tzv. poezie všedního dne. V časopise Květen 

publikovali např. básník Jiří Šotola, prozaik Ivan Klíma, okrajově Ludvík Vaculík či Ladislav Fuks, fungoval do 

roku 1959, kdy byl zakázán. Nahradil jej časopis Plamen (vycházel 1959-1969). Srv. Květen. Slovník české 

literatury po roce 1945 [on-line]. 31. 5. 2006, citace z [2016-05-08], dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=132&hl=kv%C4%9Bten+.  
5
 HAVEL, Václav. Pochyby o programu. In: Eseje a jiné texty z let 1953-1969. Praha : Torst, 1999, s. 54-59. 

Skupina 42 byla umělecká skupina sdružující básníky a výtvarníky založená v roce 1942. Jejími členy byli např. 

Ivan Blatný, Josef Kainar, Jiří Kolář či Kamil Lhoták. Skupina, jejímž hlavním uměleckým zdrojem byla 

periferie města, byla v roce 1948 zakázána.  
6
 ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 51. 

7
 PREČAN, cit. d., s. 490. „Můj vstup do veřejného literárního světa měl tedy, jak patrno, přídech rebelie, což mi 

jaksi zůstalo…“ (HAVEL, Václav. Dálkový výslech (rozhovor s Karlem Hvížďalou). Praha : Leda, 2015, s. 43). 
8
 HAVEL, Václav. Dálkový výslech (rozhovor s Karlem Hvížďalou), cit. d., s. 42. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=132&hl=kv%C4%9Bten
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neúspěšně pokusil přestoupit na divadelní fakultu AMU. Na přímluvu svého otce u jedné 

z nějvětších tehdejších divadelních a filmových osobností Jana Wericha získal v roce 1959 

alespoň místo jevištního technika („kulisáka“) na Werichově scéně Divadla ABC. 

Zde pravděpodobně napsal svou první jednoaktovou divadelní hru Rodinný večer
9
 a také 

první verzi Vyrozumění, které mělo premiéru v roce 1965. 

Opravdové tvůrčí svobody se však Havlovi dostalo až v Divadle Na zábradlí (dále DNZ), kam 

přestoupil v roce 1960 na základě setkání s tehdejším dramaturgem DNZ Ivanem 

Vyskočilem.
10

 Vyskočila zaujal Havlův článek v časopise Kultura 60, přečetl si Rodinný 

večer a čtyřiadvacetiletému Havlovi nabídl práci kulisáka s příslibem autorské účasti na 

programu divadla. Tento příslib splnil a dal mu možností podílet se na několika divadelních 

pásmech (Autostop, Nejlepší rocky paní Hermannové, Vyšinutá hrdlička), některé Havlovy 

„skeče“ však nakonec v představení použity nebyly.  

Již za éry dramaturga Jana Grossmana (jenž ve funkci působil v letech 1962-1969) Havel v 

DNZ premiéroval svou první celovečerní hru Zahradní slavnost (premiéra 3. 12. 1963), která 

se stala doslova hitem a autorovi vynesla proslulost u nás i v zahraničí.
11

 Havel se stal 

dvorním autorem DNZ a s velkým úspěchem zde premiéroval další dvě absurdní dramata 

Vyrozumění (26. 7. 1965) a Ztíženou možnost soustředění (11. 4. 1968).  

V 60. letech současně Havel pracoval jako asistent režie v několika inscenacích Alfréda 

Radoka v Městských divadlech pražských (např. Čechovova Švédská zápalka či Zlodějka 

z města Londýna Georgese Neveuxe), kromě divadelní činnosti (v DNZ byl „povýšen“ na 

dramaturga) rovněž publikuje sbírku experimentální poezie (tzv. typogramy) s názvem 

                                                 
9
 Rozhodně však nejde o jeho úplný divadelní začátek. Již na vojně v Českých Budějovicích (1957-1959) spolu 

s Karlem Bryndou (pozdějším šéfem činohry divadla v Ostravě) založil Havel útvarový divadelní soubor, který 

jako první kus uvedl Zářijové noci Pavla Kohouta. Velký „úspěch“ hry, kterou tak trochu nemysleli vážně – 

Havel prý ztvárnil zápornou postavu nesmlouvavého politruka tak přesvědčivě, že mu jeho skutečný velící 

důstojník odebral čestnou fuknci pancéřovníka -  povzbudil oba mladé muže k sepsání vlastního recesistického 

divadelního kusu. Byl jím Život před sebou (1959), v němž se podle Žantovského „potkal dobrý voják Švejk 

s Monty Pythonem.“ (Srv. ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 57). Absurdní je, že tento kus, který měl být výsměchem 

vojně a Havel sám jej považoval za „polokolaborantský“ (Srv. dopis Jiřímu Paukertovi ze 17. března 1958), 

slavil velký úspěch v každoroční Soutěži armádní tvořivosti mládeže a dostal se dokonce na celostátní přehlídku 

do Mariánských Lázní. K Rodinnému večeru, který měl premiéru až 10. února 2000 v Divadle Na Vinohrdech, 

Havel řekl: „Na podrobnosti vzniku si nevzpomínám, vím jen, že jsem tu aktovku napsal krátce po návratu z 

vojny, tedy někdy na přelomu roku 1959 a 1960, v době, kdy jsem byl velmi okouzlen Beckettem a Ioneskem. 

Zkusil jsem si prostě napsat tak říkajíc sám pro sebe ioneskovskou aktovku. Byla to tedy jakási dramatická 

rozcvička, smím-li se tak vyjádřit.“ (TICHÝ, Zdeněk A. Trochu si připadám jako robot, říká dramatik Havel, MF 

DNES, 2000, roč. IX, č. 34, 11. 2. 2000). 
10

 Blíže viz kapitola Tradice absurdního dramatu v Divadle Na zábradlí. 
11

 Více o Zahradní slavnosti i dalších Havlových hrách pro DNZ v 60. letech viz samostatné kapitoly.  
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Antikódy (1964) a stává se členem redakční rady časopisu Tvář. Díky tomu začíná být aktivní 

ve Svazu československých spisovatelů, na svazové konferenci 9. června 1965 vystupuje opět 

s velice tvrdým projevem, kde kritizuje práci spisovatelské organizace a opět se zmiňuje o 

diskriminovaných spisovatelích.
12

  

Na podzim roku 1965 je na nátlak KSČ a vedení Svazu časopis Tvář rozpuštěn. V roce 1966 

pak Havel ukončuje dálkové studium dramaturgie na divadelní fakultě AMU v Praze, kam 

nakonec byl i přes problémy s původem přijat. Ve stejné době vydává knihu Protokoly, kde 

jsou kromě několika esejů a typogramů otištěny také jeho první dvě celovečerní hry 

označované jako „absurdní“ – Zahradní slavnost a Vyrozumění. Během šedesátých let 

přispíval Havel do několika časopisů, jako byly Divadelní noviny, Divadlo, Host do domu, 

Literární noviny či Tvář,
13

 v Československém rozhlase uvedl rozhlasovou hru Anděl strážný 

(1968) a napsal televizní hru Motýl na anténě, která měla premiéru až v roce 1975 v 

Německu.
14

 

Z Divadla Na zábradlí Havel odešel na vlastní žádost v létě 1968, během srpnové okupace se 

v libereckém studiu podílel na vysílání Československého rozhlasu. Denně psal komentáře 

k aktuální situaci, které pak z Ještědu do éteru pouštěl herec Jan Tříska. Nuceně opustil 

oficiální kulturní scénu počátkem roku 1969, nesměl publikovat, jeho hry byly staženy 

z repertoáru a jméno Václav Havel se stalo brzy synonymem pro „podvraceče republiky“.
15

 

Havlův věhlas v zahraničí však neutichl. Už v roce 1968 dostal v Rakousku Velkou 

rakouskou státní cenu za literaturu a v New Yorku obdržel dvakrát prestižní cenu Obie za 

Vyrozumění (1969) a Ztíženou možnost soustředění (1970).
16

 Jeho hry se hrály hlavně 

v Německu (2. 10. 1964 premiéra Zahradní slavnosti v Schillerově divadle v Západním 

                                                 
12 ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 86. 
13

 V Tváři se v roce 1965 stal členem redakční rady a sehrál významnou obranářskou roli ve sporu autorů Tváře 

a komunistických ideologů. Přesto, že jeho samotného se konflikt příliš netýkal, zorganizoval petici za zachování 

časopisu, na níž nechyběl podpis např. Jaroslava Seiferta. Redakční rada nakonec požadavkům předsednictva 

Svazu spisovatelů na personální obměny nevyhověla a raději sama přestala časopis vydávat. Jak zdůrazňuje 

Žantovský, tím, že i přes oficiální neexistenci časopis fungoval dál, vznikl precedens pro budoucí budování 

„druhé kultury“, kde „tvorba a zachování textů jsou důležitější než jejich zveřejnění.“ (Srv. ŽANTOVSKÝ, cit. 

d., s. 93).  
14

 Hra u nás nebyla uvedena, přesto za ni Havel dostal cenu Československé televize. Anděl strážný byl zase 2. 

března 1969 premiérován v německém rozhlase Süddeutscher Rundfunk pod názvem Der Schutzengel.  
15 

Srv. Kdo je Václav Havel? In: Ve jménu socialismu a šťastného života proti rozvratníkům a samozvancům. 

Praha : Svoboda, 1977, s. 65-71. 
16

 Obie je cena každoročně udílená nejlepším hercům, souborům a představením hraným na území New Yorku 

mimo Broadway. Vyrozumění zaznamenalo v roce 1968 „pronikavý úspěch“ v Off-Broadway Theatre v New 

Yorku (Srv. PREČAN, cit. d., s. 493.). 
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Berlíně), Rakousku, USA, Francii, Velké Británii, ale i třeba v Jugoslávii.
17

 Havlova nová hra 

Spiklenci měla 8. února 1974 světovou premiéru v německém Baden-Badenu. 

Havlova dramatická činnost v době normalizace byla navzdory neustálému útlaku ze strany 

StB a několika pobytům ve věznici stejně plodná jako činnost esejistická, ve které komentoval 

politické dění a kritizoval lidskoprávní situaci v tehdejším Československu. Již v roce 1972 

dokončil svou verzi Žebrácké opery na téma Johna Gaye, jejíž utajovaná premiéra 1. listopadu 

1975 v Horních Počernicích měla za následek výslechy a zatýkání jak mezi ochotnickými 

herci z Divadla na tahu, tak diváky, a ušetřen nebyl pochopitelně ani sám autor.
18

 První 

polovina sedmdesátých let byla u Havla ve znamení jednoaktovek, během práce 

v trutnovském pivovaru napsal Audienci, v druhé polovině roku 1975 Vernisáž.
19

 Následoval 

Horský hotel (dokončena 1976, premiérována 23. května 1981 ve Vídni) a ještě před 

Havlovým nástupem do věznice, kde strávil téměř čtyři roky, vznikla další jednoaktová 

„vaňkovka“ Protest (1978).
20

  

V květnu 1983 napsal „mikrohru“ Chyba, která byla uvedena na večeru solidarity s Václavem 

Havlem a Chartou 77 ve Stadsteater ve Stockholmu 29. listopadu 1983. Havel, jenž se krátce 

předtím vrátil z vězení, pro tuto příležitost nahrál pozdrav, který před premiérou Chyby zazněl 

z magnetofonového pásku.
21

 V létě 1984 napsal hru Largo Desolato, která měla světovou 

premiéru opět ve vídeňském Burgtheatru 13. dubna 1985, a kterou během následujícího roku 

mohli zhlédnout i diváci v Paříži i New Yorku.
22

 Tamtéž 23. května 1986 proběhla slavnostní 

premiéra Pokoušení, které o rok později zaznamenalo velký úspěch v Anglii díky 

představením na scéně Royal Shakespeare Company ve Stratfordu. 

                                                 
17

 Viz kapitola o ohlasu Havlových dramat v zahraničí. 
18

 Žebrácká opera byla profesionálním souborem premiérována 4. března 1976 v italském Terstu (Teatro 

Stabile). 
19

 V září 1976 byl Havel pozván rakouským ministrem školství Sinowatzem do Vídně na premiéru Audience a 

Vernisáže. Československé úřady však Havlovi odmítly vydat cestovní pas s odůvodněním, že „není 

reprezentantem české kultury“. (Srv. PREČAN, cit. d., s. 495). Obě hry měly ve Vídni premiéru 9. října 1976. 
20

 Jako „vaňkovky“ jsou označovány hry, v nichž jako hlavní postava vystupuje postava Ferdinanda Vaňka. Toto 

Havlovo stylizované alter ego se objevuje i v hrách jiných autorů, např. Pavla Kohouta (Atest, Marast, Safari), 

Pavla Landovského (Arest, Sanitání noc) či Jiřího Dientsbiera (Příjem). Všechny tyto hry vyšly v antologii 

k Havlovým sedmdesátinám (V hlavní roli Ferdinand Vaněk (usp. Lenka Jungmannová), Praha : Academia, 

2006). Protest měl premiéru společně s Kohoutovým Atestem 17. listopadu 1979 v Burgtheater ve Vídni, 

v červnu 1981 byl Havel za tuto hru vyznamenán pařížskou divadelní cenou „Prix plaisir du théâtre 1981“. 
21

 Západoněmecký film Der Fehler, který vznikl podle Havlovy Chyby a který měl premiéru 15. listopadu 1986 

v Mnichově, byl západoněmeckou služebnou pro oceňování filmů zařazen do kategorie „zvlášť hodnotných“ 

(Srv. PREČAN, cit. d., s. 508.). 
22

 V předvečer premiéry Larga desolata v New Yorku 25. března 1986 (na scéně Shakespeare Festival Public 

Theater) deník The New York Times zveřejnil článek o Havlovi s vypovídajícím názvem Portrait of a 

playwright as an enemy of the state („Portrét dramatika jako nepřítele státu“- překlad O. K.). (FREEDMAN, 

Samuel G. Portrait of  a playwright as an enemy of the state, New York Time. Roč. 135, 23. 3. 1986, s. 397). 
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Ještě před Sametovou revolucí stihl napsat hru Asanace (1987), která měla světovou premiéru 

24. listopadu 1989 v Curychu a u nás byla poprvé uvedena 30. března 1990 v Realistickém 

divadle v Praze, a Zítra to spustíme (1988) pojednávající o Aloisi Rašínovi a vzniku 

samostatného Československa. Hra, která zajímavým způsobem předjala politické události 

v roce 1989 a Havlovu roli v nich, měla premiéru v brněnském Divadle na provázku. 

Během vykonávání prezidentského úřadu v letech 1989-2003 již Havel neměl příliš času na 

dramatickou tvorbu, a tak se jeho poslední hrou stalo až v roce 2007 Odcházení premiérované 

22. května 2008 v Divadle Archa. Práci na hře Sanatorium ukončila Havlova smrt 18. 

prosince 2011. 

2. Historické a filosofické předpoklady vzniku absurdního dramatu 

Havlovy divadelní hry, o nichž tato práce pojednává, tedy Zahradní slavnost, Vyrozumění a 

Ztížená možnost soustředění bývají označovány jako tzv. absurdní dramata.
23

 Zahradní 

slavnost je dokonce považována za vůbec první celovečerní absurdní drama českého 

(československého) autora.
24

  

Abychom porozuměli důvodům, proč jsou zkoumané Havlovy hry řazeny do této kategorie, 

měli bychom nejprve zjistit, co to vlastně absurdní divadlo znamená, tj. zabývat se 

historickými a kulturními kořeny, z nichž tento fenomén vyrostl, uvést jeho základní 

charakteristiky, významné představitele a „kanonická“ díla. Mnozí ze zahraničních autorů 

totiž Havlovo pojetí absurdního divadla přímo ovlivnili. Teprve až porozumíme základnímu 

pojmu této práce, budeme se moci s větší přesností zabývat přímo dílem Václava Havla. 

Pochopení významu, který Havlovy hry z 60. let nesou, je pak samozřejmým předpokladem 

pro porozumění recenzím a článkům týkajícím se výše uvedených her.
25

 

Teoretickým otcem absurdního dramatu a tím, kdo vůbec tento pojem poprvé systematicky 

použil, je maďarsko-anglický dramatik, překladatel, kritik, dramaturg a novinář Martin Esslin 

(1918-2002), a to zejména díky knize The Theatre of The Absurd, která v Anglii vyšla v roce 

                                                 
23

 HOŘÍNEK, Zdeněk, VODIČKA, Libor, PRIBÁŇ, Michal. Václav Havel. In: Slovník české literatury po roce 

1945 [online]. 18. 12. 2011 [cit. 2014-01-11]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=317&hl=havel+. 
24

 K dřívějším Havlovým epizodním absurditám viz kapitola Tradice absurdního dramatu v Divadle Na 

zábradlí. 
25

 Zcela se ztotožňuji s formulací Martina Esslina: „Význam absurdního divadla můžeme posuzovat teprve 

tehdy, až je uvedeme do historických souvislostí, a pak také budeme moci hodnotit, jak důležitou úlohu hraje 

v duchovním životě současnosti.“ (ESSLIN, Martin. Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Kapitoly 

z knihy Absurdní divadlo). 1. vyd., Praha : SPN, 1966, s. 3). 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=317&hl=havel+
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1961. Pro naši práci využijeme hlavně několika kapitol Esslinovy knihy, které v roce 1966 

vyšly v češtině pod názvem Podstata, tradice a smysl absurdního divadla,
26

 a analýzu 

Havlovy Zahradní slavnosti a absurdního divadla obecně od dramaturga, kritika a režiséra 

Jana Grossmana.
27

 

Esslin na příkladu slavné absurdní hry Čekání na Godota ukazuje, v čem se toto nové divadlo 

liší od tradičního, pokud vůbec lze takto o divadelní tradici od počátků zhruba do poloviny 20. 

století, kdy se absurdní divadlo objevuje, hovořit. Základními, lépe řečeno novými pojmy jsou 

tu nesmyslnost, popření děje a charakteru postav či devalorizace jazyka. Vedeni Esslinem a 

několika jinými autory se nyní okusíme ukázat historické a filosofické předpoklady, které ke 

vzniku fenoménu absurdního divadla vedly. 

2. 1 Nesmyslnost 

Absurdus znamená v latině nesmyslný.
28

 Bylo by velmi problematické zjednodušovat celou 

historii divadla, ale už samotný název absurdní u tohoto nového typu dramatu napovídá, že 

hry spadající do této kategorie se budou předchozí tvorbě vymykat. „Hry, jimiž se zabýváme, 

sledují zcela jiné cíle než tradiční drama, a používají proto jiných metod. Lze je proto měřit 

pouze měřítky absurdního dramatu.“
29

 

Přesto, že absurdní dramata, o nichž bude v této práci zmínka, se zabývají spíše každodenními 

drobnými problémy a situacemi, je v nich implicitně obsažena nesmyslnost celého lidského 

konání.  Právě přes jednoduché situace a komunikační neshody postav se ve hře dostáváme k 

celkovému dojmu, že život „hrdinů“ her a potažmo život nás všech je zbytečný, postrádá 

smysl, cíl, náplň. Nevíme, co na světě pohledáváme, jaké je naše místo ve společnosti, 

neumíme si nic počít se sebou samým. Dalo by se říci, že život, jak jej ukazuje absurdní 

drama, je tragický.  

                                                 
26

 ESSLIN, Martin, Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Kapitoly z knihy Absurdní divadlo), cit. d. 
27

 GROSSMAN, Jan. Uvedení zahradní slavnosti. In: Jan Grossman: texty o divadle (usp. Miloslav Klíma, Jan 

Dvořák, Zuzana Jindrová). Praha : Pražská scéna, 1999, s. 129-141. 
28

 „Slovo „absurdní“ znamenalo původně „disharmonický“ ve smyslu hudebním. Proto je naučný slovník 

definuje jako nesoulad s rozumným a vhodným, nepřípadný, nerozumný, protismyslný. V hovorovém jazyce 

může „absurdní“ znamenat směšný…“ (ESSLIN, cit. d., s. 7). Divadelní kritik Josef Dubec ve své předmluvě k 

Zahradní slavnosti (vydání z roku 2010) upozorňuje na to, že označovat tento nový umělecký proud názvem 

„absurdní drama“ je velmi nepřesné. Esslin totiž svou knihu nazval v překladu „Divadlo absurdity“: „Divadlo 

Beckettovo, Ionescovo a dalších totiž skutečně nechce být a není absurdní doslova, tedy nesmyslné – není to 

žádné dada. Absurdita není jen podstatou, ale tématem. Chce být o absurditě, chce rozkrývat, co nesmyslného 

zakořenilo ve světě, ve společnosti, v lidech.“ (DUBEC, Josef. Absurdní drama po česku (předmluva). In: 

HAVEL, Václav. Zahradní slavnost. Brno : Větrné mlýny, 2010, s. 8). 
29

 ESSLIN, cit. d., s. 6. 
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„Absurdní divadlo se v podstatě zabývá jedním základním fenoménem: uniformovaností, 

zbanalizováním, zglajchšaltováním a standardizací moderní civilizace- fenomenem, který se 

paradoxně pojí k světu, označovanému jako svět společenských přestaveb a vědeckých a 

technických objevů.“
30

 

Václav Havel k tomu říká: „Tyto hry nás otřásajícím způsobem vrhají před otázku smyslu 

zpřítomněním jeho absence. Absurdní divadlo nám nenabízí útěchu nebo naději. Připomíná 

nám jenom, jak žijeme: bez naděje. V tom je varovnost jeho poselství.“
31

 

V podobném smyslu hovoří i Esslin, podle nějž absurdní hry neřeší, proč nebo zda vůbec je 

svět absurdní, nepoužívají k vyjadřování metody logiky, nýbrž pracují s absurditou jako 

s faktem. Nejde tu o poznání, ale o prožitek, v pomyslném souboji rozum vs. cit sází autoři 

absurdního divadla na to druhé. „Absurdní divadlo odmítá diskutovat o absurditě lidské 

existence, znázorňuje ji pouze jako fakt konkrétními scénickými obrazy. Tím je dán rozdíl 

mezi názorem filosofickým a básnickým, (…) rozdíl mezi ideou boha v díle Tomáše 

Akvinského a jeho prožitkem ve spisech Mistra Eckharta.“
32

 

2. 2 Existencialistické kořeny 

Témata, jakými jsou nesmyslnost, zoufalství, tragičnost, zbytečnost, úzkost, osamění či 

izolace však pochopitelně nepřišla s absurdním dramatem zhruba v polovině 20. století. 

Systematicky je akcentoval filosofický směr, který se začal utvářet na konci 19. století, ale 

plně se rozvinul a svou popularitu získal právě v době po druhé světové válce. Tímto směrem 

je existencialismus.
33

  

Jak upozorňuje například Jan Patočka,
34

 úvahy nad smyslem života, respektive jeho možnou 

ztrátou, se však masově začaly projevovat až ke konci 19. století, kdy kvůli rozmachu 

kolonialismu, industrializaci, konfliktu vědy a náboženství „byla rozcupována nejen víra 

v Boha, ale i hodnoty a ideologie, které se ji pokoušely nahradit.“
35

 Zjednodušeně řečeno: 

                                                 
30

 GROSSMAN, Uvedení zahradní slavnosti, cit. d., s. 138. 
31

 HAVEL, Václav. Dálkový výslech, cit. d., s. 50.  
32

 ESSLIN, cit. d., s. 8. 
33

 Počátky existencialismu lze vystopovat u myslitelů a spisovatelů jako byli Dán Søren Kierkeggard (Bázeň a 

chvění), Franz Kafka (Proces), Fjodor Michajlovič Dostojevský (Zločin a trest), částečně sem lze zahrnout také 

například Friedricha Nietzscheho. 
34

 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha : OIKOYMENH, 2007, s. 109. 
35

 DUBEC, cit. d., s. 8. „Zdálo se, že západní civilizace a její kulturní tradice již nedokáží nabídnout nic, čemu 

by bylo možno důvěřovat, a nouzová dvířka k orientálním mysticismům ještě na své otevření čekala. Zatímco 

věda, obrazně řečeno, stále zvětšovala a zvětšovala vesmír, schopnost člověka vidět v kosmu opěrné body a 

nenechat se pohltit jeho vakuem se naopak zmenšovala. Právě na tento stav zaútočili zmiňovaní autoři.“ 

(Tamtéž, s. 8). 
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člověku chybí jistota, pevný životní řád, který po celý středověk
36

 nacházel v souznění 

s Bohem.  

Podle Patočky byl pak zásadním zlomem v lidských dějinách akt, který vyvolal otázky po 

smyslu bytí snad u každého, neboť se každého dotknul: 1. světová válka. Tento brutální 

konflikt doposud nepoznaných rozměrů podle Patočky odhalil prázdnotu v lidském bytí, co je 

ale nejhorší, nikdy neskončil.
37

 Pouze na několik let utichl, aby se v 30. letech znovu přihlásil 

o slovo s ještě ničivější silou, která pod názvem druhá světová válka ještě mocněji rozmetá 

poslední naděje na rozumný život.  

Onu prázdnotu, která byla odhalena oběma světovými válkami, reflektoval (nikoliv jako 

jediný) existencialismus, který se jako filosofický a umělecký směr ustanovil právě mezi 

oběma válkami a na „popularitě“ získal v padesátých a šedesátých letech. Mluvit o 

existencialismu jako o směru je zde však velice nepřesné, spíše se vžilo toto označení pro 

nejednotnou skupinu filosofů a literátů, kteří ve svém díle akcentovali podobná témata. Pro 

sledování vývojové linie absurdního dramatu jsou význační hlavně dva Francouzi - Albert 

Camus (Cizinec, Mýtus o Sisyfovi) a Jean Paul Sartre (jenž v knize Existencialismus je 

humanismus
38

 tento myšlenkový proud teoreticky, i když zjednodušeně, zachytil).
39

   

2. 2. 1 Jevištní existencialismus 

Že existencialismus nebyl okrajový myšlenkový proud a skutečně reflektoval náladu doby po 

dvou zničujících válkách, úpadku náboženství a „vržení člověka do postmoderní doby“
40

 

                                                 
36

 Srv. PATOČKA, cit. d., s. 34. Pracuji zde s tezí, že z hlediska dějin každodennosti lze za konec středověku 

považovat až průmyslovou revoluci v 19. století. 
37

 Patočka psal Kacířské eseje na začátku 70. let, vyšly pak v roce 1975. Filosof zemřel na následky mučení STB 

v roce 1977. 
38

 SARTRE, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. 1. vyd., Praha: Vyšehrad, 2004. Sartre v knize uvádí 

své osobní a radikální rozdělení existencialismu na křesťanský a ateistický, čímž vyvolal polemiku mezi autory, 

kteří zde byli jmenováni. Tento fakt jen podtrhuje rozmanitost existencialismu. 
39

 Jan Grossman popisuje situaci takto: „Technizace a zvědečtění našeho století nás nutí uvědomovat si svět jako 

celek. Ať chceme či nechceme, je každý náš jednotlivý osud nedílně spjat s osudem světa; ubývá lokálních a 

regionálních dějin, cokoliv se děje někde, děje se všude. S touto komplikovanou realitou se člověk nestačí stýkat 

přímo: stýká se stále více jen zprostředkovaně. Nežije jenom ve světě faktů, ale především ve světě výkladů 

faktů. (…) Moderní člověk zaujímá ke skutečnosti postoj ponejvíce teoretický. Navazuje vztah ke skutečnosti 

pomocí mnoha interpretací. Každá interpretace skutečně nutně předpokládá určitou abstrakci, zestručnění, 

schematizaci, právě tak jako značný stupeň neosobnosti. A každá je aspoň zčásti dočasná. Nebezpečí zastávající 

interpretace je tím větší, čím rychleji a mnohostranněji se skutečnost rozvíjí. Jestliže interpretace ztratí schopnost 

konfrontovat se s tímto vývojem a neustále se tak obnovovat, a má-li zároveň dostatek autority a vitální vůle 

k moci, postaví se proti skutečnosti, skutečnost znásilňuje a snaží se ji modelovat podle sebe. Tak vzniká 

dogma.“ (GROSSMAN, cit. d., s. 134). 
40

 Za symptom situace, v níž se postmoderní člověk nacházel a z níž vyrostl existencialismus i absurdní drama, 

lze považovat i jakési „ztroskotání metafyziky a vědy“, konec velkých příběhů a vyprávění, které vysvětlí vše, 

jak upozorňuje filosof a teoretik postmoderny Jeana-Francoise Lyotard ve svém díle Postmoderní situace. 

(LYOTARD, Jean-Francoise.  O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem: postmoderní situace. 1. 
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dokumentuje i to, že ruku v ruce s ním se myšlenky o úzkosti, osamění, neporozumění či 

nesmyslnosti začaly objevovat v umění a také na divadelních jevištích. Vzniká absurdní 

drama. 

Pochopit situaci, v níž vzniká existencialismus a absurdní divadlo, nám pomůže výrok 

Václava Havla z knihy Dálkový výslech: „Osobně se domnívám, že to (absurdní drama, O. K.) 

je nejvýznamnější úkaz v divadelní kultuře dvacátého století, protože demonstruje soudobé 

lidství tak říkajíc v jeho „krizovitosti“. Ukazuje totiž lidství člověka, který ztratil základní 

metafyzické jistoty, zážitek absolutna, vztah k věčnosti, pocit smyslu. Je to člověk, kterému se 

všechno hroutí, jehož svět se rozpadá, který tuší, že cosi nenávratně ztratil, není však schopen 

si svou situaci přiznat a skrývá se tudíž před ní. Čeká, neschopen pochopit, že čeká zbytečně: 

Čekání na Godota…“
41

 

Vypátrat konkrétní počátky absurdního divadla na evropských jevištích není jednoduché. Už 

v roce 1947 napsal francouzský dramatik a básník Jean Tardieu několik jednoaktových her 

(např. Kdo je tam?), kde lze vysledovat pokusy o popření klasické dramatické struktury 

včetně devalorizace jazyka a prvky nesmyslnosti. Také některá díla Christiana Dietricha 

Grabbeho (1801-1836, např. Žert, satira, ironie a hlubší význam), Georga Büchnera (1813-

1837, např. Leoce a Lena) či Alfréda Jarryho (1873-1907, např. Král Ubu) můžeme opět díky 

prvkům nesmyslnosti, tematizování nicotnosti lidské existence či hře s jazykem považovat za 

předchůdce absurdního divadla 20. století. 

Za opravdový počátek moderního absurdního dramatu lze však považovat až premiéry Plešaté 

zpěvačky Eugena Ionesca (1950) a Čekání na Godota Samuela Becketta (1953).  

Kromě Becketta a Ionesca mezi nejvýznamnější dramatiky tohoto žánru řadíme například 

Švýcara Friedricha Dürrenmatta, Američana Edwarda Albeeho, Rusa Artura Adamova, 

Angličana Harolda Pintera, Poláka Sławomira Mrożka a Václava Havla.  

„Je však třeba zdůraznit, že absurdní dramatikové nepřísluší k nijaké uzavřené literární 

skupině nebo organizovanému hnutí. Všichni jsou naopak individualisty a každý z nich se 

považuje za osamělého outsidera, žijícího izolovaně ve svém vlastním světě. (…) Mají-li tito 

                                                                                                                                                         
vyd., Praha : Filosofia, 1993). Jan Grossman pro popis situace, za níž mohlo absurdní drama vzniknout, používá 

termíny jako „technizace, zvědečtění, zprostředkovanost prožitku, schematizace, teoretický postoj svázaný 

neosobními interpretacemi atd.“. (Srv. GROSSMAN, cit. d., s. 134). 
41

 HAVEL, Dálkový výslech, cit. d., s. 49. 
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autoři proti své vůli přece jen něco společného, pak to plyne ze skutečnosti, že jejich dílo 

velmi citlivě odráží obavy a úzkosti, pocity a myšlení současného západního světa.“
42

  

Zajímavostí, na niž upozorňuje Esslin, je, že jakýmsi azylem pro absurdní dramatiky 

z různých zemí se stala Paříž: 

“Počátkem a střediskem absurdního dramatu je spíše Paříž internacionální než francouzská. 

Ta totiž přitahuje jako magnet umělce všech národností, neboť tam mohou svobodně tvořit a a 

nonkonformisticky žít, aniž se znepokojují otázkou, zda vadí či nevadí sousedům. V tom 

spočívá tajemství Paříže, centra individualistů z celého světa. (…) Ir Beckett, Rumun Ionesco 

či Rus arménského původu Adamov našli v Paříži nejen atmosféru, v níž mohli volně 

experimentovat, nýbrž také možnost své hry realizovat na scéně.“
43

 

2. 2. 2 Godot a ti druzí 

Doposud jsme se pohybovali spíše v obecné rovině a o tématech absurdního divadla hovořili 

jaksi zdálky. Nyní, když víme, kde se témata jako úzkost, nesmyslnost či zbytečnost 

v absurdním dramatu objevila, půjdeme přímo k hrám samotným. 

Jak Havel připomíná, „hrdina“ absurdního dramatického kusu obelhává sám sebe i své okolí 

iluzí, že dojde kamsi, kde zpátky nalezne svůj úděl, svou identitu. Chce něco sdělit, ale nemá 

co, myslí si, že zná všechny své blízké i sám sebe, ale nezná nic.
44

  

Jak již bylo řečeno, náměty her jsou často prosté výjevy ze života, banální příhody, které však 

předvedeny ve své nahotě a posléze dohnány do extrému odhalují zbytečnost a prázdnotu 

života jejich aktérů: návštěva známých (Plešatá zpěvačka), soukromá pedagogická lekce 

(Ionescova Lekce), dáma se zahrabe na pláži do písku (Beckettovy Šťastné dny). „V těch 

hrách se nefilozofuje, jako třeba u Sartra, říkají se v nich naopak banality. Svým smyslem 

jsou to však vždy filozofémata. Často se v nich mlčí a často se v nich stupidně žvaní (…). 

Myslím, že absurdní divadlo svým osobitým způsobem tématizuje základní otázky moderního 

lidského bytí. Svůj úkol spatřuje v plastické formulaci toho, čím se trápí všichni… “
45

 

                                                 
42

 ESSLIN, Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Kapitoly z knihy Absurdní divadlo), cit. d., s. 6.  
43

 Tamtéž, s. 9. „Absurdní drama nikdy nebylo žádným programovým proudem, systematicky se prosazující 

názorovou vlnou nebo koordinovanou rebelií. Jeho slovutní otcové, byť o sobě navzájem věděli a do jisté míry 

na sebe reagovali (ostatně všichni v té době žili a tvořili v Paříži), nechávali zrát svůj styl spontánně a nezávisle. 

Netvořili semknutou skupinu, ale množinu individualit s podobným vkusem a zřejmě i podobnou citlivostí vůči 

duchu doby, i s jeho chorobami.“ (DUBEC, cit. d., s. 7.) 
44

 Srv. HAVEL, Dálkový výslech, cit. d., s. 49. 
45

 Tamtéž, s. 50. 
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Po zhlédnutí Havlovy hry Zahradní slavnost ve Stavovském divadle kamarád autora této 

práce zoufale poznamenal: „To byla tedy absurdita se vším všudy… ale já potřebuju vědět, 

jak z toho ven!?“ 

Tuto odpověď však hry nenabízejí. Pouze předvádějí naši existenciální situaci ve vší její 

syrovosti a krutosti. Je řešením zabít se, jak o tom polemizují Vladimír a Estragon, postavy 

čekající na Godota? Či naopak vyhlásit boj proti absurditě lidského života, který nás může 

osvobodit od utrpení, jak nabízí existenciální filosof Albert Camus? Či je řešením humor a 

naprostý výsměch životu? Havel a jeho kolegové nás v odpovědi nechávají samotné. 

„Absurdní divadlo je analytické, a chcete-li, chladně diagnozující. Zásadně neposkytuje 

řešení. Ale tato zásadovost, řekl bych, nevychází z jistoty, že řešení neexistuje, ale spíš 

z přesvědčení, že řešení nám nebude nikdy a nikde nikým a nijak dáno. Jestliže je divadlo 

lékařem, nechce léčit obligátními recepty, ale tak, že pacienta konfrontuje co nejdrastičtěji 

s jeho kdykoliv možnou zkázou. Ne aby zkázu přivolalo, ale aby jí zabránilo.“
46

 

2. 3 Nová forma divadla 

O absurdním divadle stále opakujeme jedno a totéž: život v něm představený je tragický a 

postrádá smysl, člověk je osamocen, trpí úzkostí, nedokáže komunikovat. Jak ale vlastně 

vypadá absurdní drama po stránce formální? 

2. 3. 1 Vyprázdnění jazyka 

Havel ve výše uvedeném citátu
47

 upomíná na důležitou charakteristiku absurdních dramat, a 

to na vyprázdnění jazyka. Dochází zde bez nadsázky k popření jazyka jako prostředku 

dorozumívání, k jeho devalorizaci. Postavy spolu sice vedou dialog, vyměňují si repliky 

stejně jako v klasickém dramatu, avšak kvůli tomu, že jim autoři do úst vkládají nicneříkající 

fráze, které se navíc mnohdy opakují či různě překrucují, nejsou s to se navzájem pochopit. 

Mnohdy se pak dialog zvrtne v pouhé výkřiky nijak nesouvisejících blábolů.
48

 

                                                 
46

 GROSSMAN, cit. d., s. 141. A dále: „Absurdní divadlo důsledně opouští koncepci divadla, které svět 

ilustruje, vykládá nebo kritizuje. Absurdní divadlo chce šokovat a klást provokativní otázky. Ujímá se funkce 

advocata diaboli. Staví se na ďáblovu stranu, aby ďábla, „který se odkryl“, odhalilo.“ (Tamtéž, s. 141).  
47

 Viz pozn. 43.  
48

 „V poválečných letech, kdy se tento druh divadla zrodil, začal dosahovat svého vrcholu jeden z obludných 

fenoménů. Tím bylo zneužívání jazyka, vedoucí k jeho deformování a ponižování, coby prostředku mezilidské 

komunikace i prostředku k přemýšlení o světě, k jeho popisování a k zachycování jeho smyslu. Na válečnou 

propagandu a byrokracii vůbec navázal také bující reklamní průmysl a bulvární masmédia, infikující lacinou 

povrchností vše, včetně umění. Spisovatelé vycítili, že pokud ke svému vyjádření využijí standardní prostředky, 

zapletou se tím jen do pavučiny, proti které chtějí bojovat. Jejich sdělení, bude-li vyjádřeno běžně užívaným 

jazykem, bude jím z prostého důvodu utlumeno – jazyku již málokdo důvěřoval, málokdo jej bral vážně. 
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Každý z absurdních dramatiků však s popřením komunikační funkce jazyka naložil jinak. 

V Iónescově Nosorožci je kladen důraz na úzkost a osamění člověka bojujícího s pohlcující 

mocí a devalorizace jazyka zde není zásadní. Naopak Čekání na Godota je jednou velkou 

jazykovou hrou. Fráze a nesmyslné „kecy“ jsou zde nositelem humoru i smyslu hry. 

Absurdita situace, kdy dva muži čekají na neznámého Godota, jenž má dodat jejich životu 

smysl, je obsažena v každé replice.
49

  

Vůdčí roli pak hraje jazyk a jeho záměrné „komolení“ u Václava Havla. Už v Zahradní 

slavnosti (1963), hře, která položila základy českému absurdnímu dramatu, je jedním 

z dominantních prvků fráze, podle Grossmana je fráze dokonce „hlavním aktérem celé hry“.
50

 

Havel dokonce pro Zahradní slavnost vymyslel několik vlastních nesmyslných přísloví: 

„Žabinec brčkem neusmažíš!“, „Kdo se hádá o komáří řešeto, nemůže tančit s kozou u 

Podmokel!“, „Ani kolínští husaři nechodí do lesa bez obojku!“, to jsou jen příklady z plejády 

Havlových frází, které dokonale reprezentují práci jazykem v absurdním dramatu. Tyto věty 

svou formou totiž připomínají známá rčení, která každý den používáme, jsou sestavena ze 

slov, jimž všichni rozumíme, ale poskládaná takto vedle sebe nic neznamenají. 

Dramaturg a režisér Jan Grossman k tomu ve slavné analýze Zahradní slavnosti píše: „Fráze 

(…) je v Zahradní slavnosti tradicionalistická, opřená o věčnost lidové moudrosti, historicky 

sebevědomá a zároveň amorfně eklektická – a tak se stává arsenálem argumentace. Tento 

arsenál je bohatý. Začíná pádnými citacemi přísloví a rčení, které jsou ovšem jen chaotickým 

spletencem nesouvislých folklórních útržků, motivů a obratů: podobu přísloví a rčení jim 

                                                                                                                                                         
Obvyklé metody tedy bylo nutno opustit, a nejlépe je rovnou obrátit naruby. Dramatici začali proto jazyk 

všemožnými způsoby lámat, drtit a rozbíjet.“ (DUBEC, cit. d., s. 8).  
49 

Nezapomenutelný je dlouhý monotónní dadaistický monolog postavy jménem Lucky: „Vzhledem k existenci 

osobního kvakva Boha jak vyplývá z nedávného veřejného průzkumu Poinconova a Wattmannova s kvakvakva 

bílým vousem mimo čas prostoru jenž shůry své božské apatie, své božské atambie, své božské afázie shlíží a 

miluje až na několik výjimek z důvodů nám neznámých prozatím nás všechny a trpí po vzoru božské Mirandy 

s těmi kdož z důvodů nám neznámých máme však sdostatek času v mukách v ohni jehož plameny za okamžik na 

okamžik zažehnou trámy budiž řečeno a ohně pekelné vysoko v oblacích tak blankytných chvílemi ještě dnes a 

klidných tak klidných v míru a pokoji který ač nestálý přichází proto o nic méně vhod leč nepředbíhejme a 

očekávaný ostatně až po dokončení nedokončeného výzkumu již však nicméně oceněného…“ (BECKETT, 

Samuel. Čekání na Godota (Program k premiéře). Praha : Národní divadlo, 2010, s. 102). 

50
 GROSSMAN, Jan. Cit. d., s. 131. „Fráze osnuje a komplikuje zápletku, posunuje příběh, a odtržena od 

jedinečné skutečnosti, vyrábí a prosazuje skutečnost novou a vlastní. Tato skutečnost je samozřejmě 

schematická, ale přece jen dramaticky „hmotná“, viditelná, faktická: přeskočila z oblasti psychologie do oblasti 

fabule. (…) Autor nás zavedl do světa, kde lidé nepoužívají fráze, ale kde fráze používá lidi.“ (Tamtéž, s. 131.). 
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dodává jenom dikční a gestická struktura žánru, tedy ustrnulá forma, která je tím patetičtější a 

apodiktičtější, čím je bezobsažnější.“
51

  

Více než nekonkrétní rozbor toho, jak Havel s frází (a jazykem obecně) pracuje a jak díky ní 

buduje domeček absurdity i bezvýchodnosti, pak pro ilustraci poslouží například tento dialog 

mezi hlavním hrdinou Zahradní slavnosti Hugo Pludkem a postavou Zahajovače Plzáka: 

Hugo: Nesnáším fráze a ostře se stavím proti každýmu planýmu řečnění! 

Plzák: Tohle říkám naprosto upřímně, fakt! Jako bys mě neznal, kocoure! 

Hugo: A to nemluvím o suchaři, jenž strkají hlavu do písek před palčivými problémami! 

Plzák: já se pravdy nikdy nebál! Když jde o věc, musí osobní zájmy stranou! 

Hugo: Jistě mi vyjde vstříc – vždyť jsem všichni, sakra, tak nějak z jedný český mámy! 

Plzák: Absolutně souhlasím! Nesmíš nás ale všechny házet, jak se říká, do jednoho pytle! I při 

likvidaci je nutný tak nějak rozlišovat! Například takovej já- 

Hugo: No nic-jsem rád, že se mi tu podařilo vytvořit takovou přátelskou, neoficiální 

atmosféru – teď už ale vážně musím jít! Vždyť se nevidíme naposled, kdo ví, jestli už zítra 

nebudu mezi váma jako doma! 

Plzák: S náma budeš rychle hotovej! 

Hugo: Tak, a teď se tu bav tak nějak beze mě- 

Plzák: Chápu tě! Je bouřlivá doba, všechno je v pohybu- 

Hugo: Odpočiň si- 

Plzák: Všechno se překotně vyvíjí- 

Hugo: Uklidni se- 

Plzák: Co je dnes nové, bude zítra staré- 

Hugo: Uvolni se- 

Plzák: Hledáme nové cesty-
52

 

                                                 
51

 GROSSMAN, Jan. Uvedení zahradní slavnosti. In: Jan Grossman: texty o divadle (usp. Miloslav Klíma, Jan 

Dvořák, Zuzana Jindrová), Praha : Pražská scéna, 1999, s. 136. 
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… 

Jazyk, jeho devalorizace a nebezpečí číhající za frází jsou hlavním námětem i Havlovy další 

hry pro Divadlo Na zábradlí, Vyrozumění. Tomuto absurdnímu dramatu se budeme věnovatv 

samostatné kapitole. 

2. 3. 2 Popření děje 

Co je na absurdním dramatu zcela nového, revolučního? Oproti klasickému divadlu, jehož 

kořeny sahají do antiky a jež popsal už Aristoteles v první části své Poetiky, „antidrama“ 

relativizuje či dokonce ruší děj, konflikt, jako hybnou sílu divadelního představení.
53

 I když to 

neplatí stoprocentně a i u absurdních her vždy můžeme o nějakém ději hovořit, zdá se, že 

stavba dramatu podle schématu expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa (katarze) u 

absurdních her neplatí.  

„Děj“ totiž často nemá žádné rozuzlení a katarzi, ale předvádí pouze holé situace a točí se 

jaksi v kruhu. Situace postav je mnohdy stejná na konci hry jako na jejím začátku, jak je tomu 

například u Havlova Vyrozumění.
54

  

Esslin k nedějovosti absurdního dramatiky říká: „Absurdní divadlo je divadlem situačním, 

nikoli dějovým, a používá jazyka konkrétních obrazů, nikoli jazyka důkazů a rozprav.“
55

 

Spíše než k vyprávění příběhu zde sledujeme jakousi jevištní kompozici básnických obrazů.
56

  

Grossman k tomu, jak absurdní divadlo pracuje s dějem, v roce 1964 napsal: „Východiskem 

opravdového dramatu, psávalo se ve starších poetikách, je významná událost. V Zahradní 

slavnosti, právě tak jako v mnoha současných hrách, významná událost schází. Přesně řečeno, 

není tu událost žádná.“
57

 Podle Grossmana se děj, nebo jak autor píše „zevní příběh“, v tomto 

tehdy novém typu her posouvá nikoliv „objektivní“ zápletkou, ale lavinou pouhých 

interpretací a výkladů skutečnosti, které navíc mnohdy neodpovídají realitě a odkazují na děj 

                                                                                                                                                         
52

 HAVEL, Václav. Zahradní slavnost. Brno : Větrné mlýny, 2010, s. 46. 
53

Absurdní drama potvrzuje, že konflikt (střet dvou či více stran s protichůdnými zájmy) není nutnou podmínkou 

divadelní hry. „Nezbytné je pouze dramatické napětí, předpokládáme-li, že dramatik chce udržet divákův 

zájem.“ (HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo bez Děje?. Divadlo. Praha : Orbis, 1966, s. 27.) 
54

 Naopak v Zahradní slavnosti dojde u hlavní postavy Hugo Pludka k radikální proměně – Hugo se pod vlivem 

fráze stane mechanickou loutkou, kterou po návratu domů nepoznají ani jeho rodiče.  
55

 ESSLIN, cit. d., s. 53. 
56

 „Fabule není jediným možným způsobem organizace hry. Dramatický děj může být uspořádán i podle zcela 

odlišných zákonitostí, např. montáž nebo kompozice témat a motivů. (HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo bez 

Děje?. Divadlo. Prosinec. Praha : Orbis, 1966, s. 27.  
57

 GROSSMAN, cit. d., s. 135. 
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pouze předpokládaný. Právě v oné nezastavitelné lavině mnohdy absurdních interpretací 

falešně viděné skutečnosti se odehrává černá komedie.
58

 

Zajímavým prvkem, který je důležitou součástí stavby absurdního dramatu a který souvisí 

s jeho jakousi kruhovitostí, je také automatismus. Hry často předvádí běžné situace, 

automatické činnosti, nad nimiž se v běžném životě nepozastavujeme, avšak opakováním a 

často extrémním vyhrocením z nich dělá dramatický činitel. „Absurdita vzniká nadsázkou,“ 

píše Grossman, „ale nadsazovat je možné jen to, co je nejprve přesně posazeno. V tom smyslu 

má absurdita kořeny realistické: rodí se vystupňováním reality velmi konkrétní, současné a 

obyčejné.“
59

  

Velmi trefným se pak zdá Grossmanovo přirovnání absurdní dramatiky k loutkovému 

divadlu.
60

 

Přímo ukázkový je automatismus Čekání na Godota: dvě bezprizorní postavy se den co den 

potkávají na stejném místě – křižovatce cest – a tlachají pořád o tom samém. Z banální situace 

se jejím opakováním stane nosný prvek, který odhaluje absurditu hry i jejích postav. Laicky 

řečeno - z pohledu klasického divadla by tento námět na celovečerní hru nestačil. 

2. 3. 3 Charakter postav 

Absurdní drama potlačuje, ne-li ruší charakterové vykreslování postav. V antidramatu není 

podstatné, jakou má postava na jevišti za sebou minulost, jaké má motivace pro své jednání či 

jaké jsou její vztahy s okolím. Podstatné je to, co právě teď dělá a hlavně říká. 
61

V souvislosti 

s tím, že v absurdním dramatu děj není vůbec podstatný, postavy zde neprojdou žádným 

vývojem. Stejně jako u všech charakteristik antidramatu to ale samozřejmě neplatí 

stoprocentně.  

                                                 
58

 Srv. GROSSMAN, cit. d., s. 135. 
59

 Tamtéž, s. 139. 
60

 „Zevní příběh absurdního divadla bývá prostý a jakoby „nedějový“. Dynamika a pohyb absurdního divadla 

jsou spíš v řečové a mimické gestice, v metamorfózách lidí a věcí, ve viditelné hyperbolizaci, jaké je spíš 

schopné loutkové divadlo.“ (GROSSMAN, cit. d., s. 138). Grossman upozorňuje také na podobnost absurdního 

dramatu a anekdoty: vtip vychází také z denní zkušenosti a běžných situací, které však vkládá do nových a 

nepravděpodobných kontextů. Teprve takto vytržená realita odhaluje deformovanou skutečnost, které nezbývá 

než se zasmát. (Srv. tamtéž, s. 139).  Josef Švejk z Haškova románu je podle Grossmana právě takovým 

vyvolávačem absurdity: „Švejk s daným světem nepolemizuje, naopak mu přitakává a velmi konformně splňuje 

jeho normy. Tím jeho protiklady zveličuje, zdůsledňuje a dovádí je ad absurdum. Nutí realitu, aby se dovršila tak 

dokonale, až sama svou vlastní silou praskne.“ (Tamtéž, s. 139). 
61

 Vladimír Just ve sborníku k obnovené premiéře Zahradní slavnosti píše: „Havlovy ‚neosoby‘ svou frazeologií 

nejsou regulérní dramatické postavy, nýbrž ‚tiskoví mluvčí‘ postav.“ (JUST, Vladimír. Zahradní slavnost – 

model 2013. In: Zahradní slavnost. Klíčová událost moderního českého divadla. (Sb.). Praha: Knihovna Václava 

Havla, 2015, s. 46. 
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S tím, že v absurdním dramatu je upozaděn děj i vykreslování postav, souvisí i forma, jakou 

bývá pojato jeviště.
62

 Strohost, jednoduchost scény a často dokonce absence kulis pouze 

zvýrazňují, že o příběh a prostředí, v němž by se odehrával, zde opravdu nepůjde. 

Na závěr této podkapitoly by bylo správné říci, že někteří kritici, například Eva Uhlířová, 

tvrdí, že absurdní drama zrušení děje, charakterů postav i konfliktu, tedy základních prvků 

klasického divadla, pouze předstírá. Podle Uhlířové jde pouze o jakousi taktiku matení: 

v absurdní dramatice jde o nové a záměrně zmatečné pojmenování známých věcí – děj, 

konflikt i charaktery postav jsou zamaskovány novou terminologií, ale jsou zde stále 

přítomny. 

„Negací normálních dramatických postupů vznikají nové. Samo popření dějové "klenby", k 

níž se dostředivě sbíhají detaily, má už funkci dějotvornou.“
63

 S tím souhlasí i Jan Grossman, 

jenž upozorňuje na to že každá nová tvůrčí epocha se nutně vymezuje vůči té předešlé „a 

svým způsobem přichází s antirománem nebo antidramatem. Popírání románu nebo dramatu 

je však jen jedním ze způsobů formulace nových prozaických a divadelně dramatických 

principů: formulace zaměřené polemicky proti starým principům, které jsou tu parodovány 

zesměšňovány.“
64

 

2. 4 Tradice absurdního dramatu v Divadle Na zábradlí 

Tato nová divadelní forma se ale z Paříže do Prahy dostala pochopitelně se zpožděním.  Svou 

roli v tomto zpomalení sehrála hlavně železná opona, „přes kterou se myšlenkové a umělecké 

vlivy nepřenášely právě snadno.
65

  

Jak připomíná kritik Josef Dubec, rozhodujícím faktorem pro to, aby se tento nový typ 

divadla prosadil i na našich jevištích, byla vlna zakládání menších – studiových - divadelních 

                                                 
62

 Autoři absurdních dramat si pohrávají nejen se čtenáři/diváky, ale i s potenciálními režiséry. Svědčí o tom 

mnohoznačnost a nesmyslnost některých jevištních poznámek. „Tištěné pokyny režisérovi skýtají možnost 

volby: Hodiny odbíjejí, kolik chtějí. Než se zvedne opona, vyzkouší se mnohoznačnost: Buď políbí, nebo 

nepolíbí paní Smithovou.“ (KERR, Walter. Mnohoznačnost absurdního divadla. Divadlo, 1965, ročník 16,  

Praha : Orbis, , str. 13. Citace z jevištních poznámek k Plešaté zpěvačce.) 
63

 UHLÍŘOVÁ, Eva. Vývoj jedné konfese. In: IONESCU, Eugen. Hry. 1. vyd., Praha : Orbis, 1964, s. 290.  
64

 GROSSMAN, cit. d., s. 137. Inovativní postupy absurdního divadla shrnuje ve své studii Josef Dubec a za 

výchozí téma považuje „rozbití” jazyka jako komunikačního prostředku: „S jazykem je drceno a rozbíjeno vše, 

co na něm závisí, co je formulovatelné a na co se tedy přenáší jazyková koroze. Ověřené narativní struktury 

dostávají vale: rozpadá se příběh a děj, mizí postavy s psychologickým profilem, logické souvislosti se stávají 

nežádoucím vetřelcem. Absurdní dramatik střemhlav vpadá do svérázného mrazivého lyrična, v němž nic 

nepopisuje, ale snaží se přímo zprostředkovat na kost obnažený pocit existenciální bezvýchodnosti a ztracenosti, 

neschopnosti zahlédnout byť střípek životního smyslu.” (DUBEC, cit. d., s. 9). 
65

 DUBEC, cit. d., s. 10. 



21 
 

scén, tzv. divadel malých forem.
66

 Takové bylo i pražské Divadlo Na zábradlí, které se u nás 

jako první absurdnímu dramatu začalo věnovat. Na jeho jevišti Havel premiéroval všechny tři 

hry, o nichž tato práce pojednává, tedy Zahradní slavnost, Vyrozumění a Ztíženou možnost 

soustředění. 

Divadlo Na zábradlí, jež svoje jméno získalo podle uličky vedoucí z Anenského náměstí 

k nábřeží Vltavy na Starém Městě, bylo založeno v roce 1958 Helenou Philipovou, Ivanem 

Vyskočilem, Jiřím Suchým (ten odešel v roce 1959, aby založil Divadlo Semafor) a 

Vladimírem Vodičkou, prvním představením bylo 9. 12. 1958 divadelní hra 

prokládaná písničkami Kdyby tisíc klarinetů.
67

  

Tradice absurdní dramatiky začala už za prvního ředitele činohry Ivana Vyskočila. Byl to 

právě Vyskočil, kdo dal šanci mladému a neznámému kulisákovi, příležitostnému osvětlovači 

a stěhovákovi Václavu Havlovi, aby se podílel na programu divadla.
68

 Havel pomáhal 

s dramaturgií, zkoušel režírovat a pro Vyskočilovu „napůl improvizovanou revue“ 
69

 s prvky 

absurdity Autostop (premiéra 19. 3. 1961) napsal skeče Ela, Hela a Stop o dvou stopařkách a 

Motomorfózu-hříčku (nesporně inspirovanou Kafkovou Proměnou)
70

 o setkání Společnosti 

nepřátel aut, během něhož se řečník i posluchači postupně proměňují v automobily.
71

  

                                                 
66

 Tzv. divadla malých forem vznikala už od počátku 20. století jako alternativa k divadlům oficiálním. Hrály se 

zde často autorské hry, charakteristické byly i dialogy na předscéně. Prvním z těchto divadel byl kabaret Červená 

sedma založená v roce 1909, mezi nejvýznamnější se řadí Osvobozené divadlo, později Divadlo Na zábradlí či 

Semafor. Fenomén divadel malých forem významně přispěl k formování kulturní scény v 60. letech. Srv. 

Divadla malých forem. Wikipedia.org [on-line], 26. 12. 2014, [cit. 2016-05-08], dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadla_mal%C3%BDch_forem.  
67

 Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, Praha : Divadelní ústav, 2000, s. 120. Hra Jiřího Suchého a 

Ivana Vyskočila se dočkala v roce 1964 filmového zpracování s předními tehdejšími herci, zpěváky a hudebníky 

v hlavních rolích (Jiří Menzel, Jana Brejchová, Karel Gott, Eva Pilarová, Hana Hegerová, Waldemar Matuška). 
68

 Havel v roce 1960 zveřejnil v časopise Kultura 60 článek o svých sympatiích k divadlům malých forem a 

absurdní poetice (HAVEL, Václav. Na okraj mladých pražských scén. Kultura, 1960, ročník 4, č. 2, s. 109-111), 

v němž citoval I tehdejšího šéf činohry Divadla Na zábradlí Ivana Vyskočila. Havel byl pak pozván do redakce 

časopisu na diskusi o divadle, kde se s Vyskočilem osobně seznámil. Zejména díky tomu, že Havel půjčil 

Vyskočilovi rukopis absurdní jednoaktovky Rodinný večer (která měla premiéru až v roce 2004 v Divadle na 

Vinohradech), bylo výsledkem setkání obou mužů to, že Havel 1. října 1960 stanul Na zábradlí jako kulisák s 

příslibem podílu při divadelní tvorbě. (Srv. JUNGMANNOVÁ, Lenka. Jak to vlastně bylo? Geneze Zahradní 

slavnosti (1960 - 1963). In: Zahradní slavnost. Klíčová událost moderního českého divadla. (Sb.). Praha : 

Knihovna Václava Havla, 2015, s. 11-17). 
69

 ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. Praha: Argo, 2014, s. 72.   
70

 Srv. Tamtéž, s. 72. V Motomorfóze se poprvé objevuje postava Zahajovače, „funkcionářského příživníka, 

který za nic neručí“ (Srv. JUNGMANNOVÁ, cit. d., s. 11), později tak zásadní pro Zahradní slavnost. Některé 

repliky Zahajovače z Motomorfózy jsou dokonce shodné s replikami Ferdy Plzáka ze Zahradní slavnosti.  
71

 Havel je u Autostopu uveden jako spoluautor, ale ani jeden ze skečů se na jeviště nedostal kvůli zásahu 

režiséra Václava Hudečka. Ela byla vyškrtnuta úplně a Motomorfózu Vyskočil změnil na monolog (oba skeče 

vyšly knižně: HAVEL, Václav. Motomorfózy. Praha : Galén, 2011).  Vyskočil také tvrdil, že myšlenky na obě 

scénky pocházely od něj, stejně jako motiv Zahradní slavnosti. Jak ale připomíná Žantovský, většina nápadů 

vzešla z dlouhých večerů a debat obou mužů nad sklenkami vína, tudíž už nelze autorství přesně vypátrat. (Srv. 

ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 72). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadla_mal%C3%BDch_forem
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Opravdový zlom však pro absurdní dramatiku nejen Divadla Na zábradlí (dále jen DNZ), ale 

českého divadla vůbec, znamenal rok 1962, kdy na postu ředitele činohry vystřídal Ivana 

Vyskočila (který později založil Nedivadlo) režisér, dramaturg a teoretik Jan Grossman.  

Oproti improvizační volnosti Vyskočilovy éry
72

 nastolil Grossman přísný řád a činohru brzy 

přeorientoval od „malých žánrů“ - za zmínku stojí hudebně-divadelní pásmo Nejlepší rocky 

paní Hermanové (1962)
73

 či „scénický grenóbl“ Vyšinutá hrdlička (premiéra 8. 2. 1963)
74

 - ke 

klíčovým dílům tehdejší světové absurdní dramatiky. Za Grossmanovy éry uvedlo DNZ 

v Čechách poprvé žánrové klasiky, například Ionescovu Plešatou zpěvačku (premiéra 1963) či 

Lekce a Beckettovo Čekání na Godota (premiéra 1965). 

K těmto klasikám přibyly na program DNZ v šedesátých letech ještě díla považovaná za 

předchůdce absurdní dramatiky: Král Ubu Alfréda Jarryho (prem. 1964) a Kafkův Proces 

(prem. 1966) a DNZ se tak stalo opravdovou baštou tohoto nového divadlního směru v našich 

zemích.  

Význam přímo světový malému pražskému divadlu přinesla Zahradní slavnost Václava 

Havla. Jan Grossman setrval ve funkci ředitele činohry DNZ do roku 1969, kdy kvůli novým 

politickým poměrům po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel funkci i veřejný život 

opustit. Václav Havel opustil Divadlo Na zábradlí v létě 1968, aby se věnoval svobodnému 

povolání spisovatele.  

Předokupační Divadlo Na zábradlí mezi ostatními tehdejšími pražskými scénami nevynikalo 

jen orientací na soudobou absurdní dramatiku. Výjimečné bylo i systematickým obnovováním 

tradice československé pantomimy. Soubor kolem zakladatele moderní československé 

pantomimy Ladislava Fialky, příznačně pojmenovaný Pantomima Na zábradlí, během své 

činnosti mezi lety 1959-1992  (Fialka zemřel v roce 1991) nastudoval a premiéroval desítky 

představení, namátkou Pantomima Na zábradlí (1959), Devět klobouků na Prahu (1960), 

Cesta (1962), díky nimž si vydobyl domácí i zahraniční respekt. 

                                                 
72

 Srv. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, cit. d., s. 121. 
73

 Havel je zde uveden jako spoluautor se skladatelem Milošem Macourkem, ale tohoto díla si pravděpodobně 

příliš nevážil, protože jej neuvedl ani ve své bibliografii. Srv. ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 73. 
74

 Jak i sám Havlův životopisec Žantovský přiznává, nemá tušení, proč se tomuto pásmu veršů, prózy a písní říká 

podle města ve Francii. Srv. ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 73. Havel do pásma přispěl třemi přednáškami, které 

Jungmannová rovněž řadí mezi kořeny Zahradní slavnosti: „Přednášky parodovaly takzvanou dialektickou 

metafyziku, která podle Havla představuje takovou syntézu dvou odlišných názorů, že se navzájem vybíjejí a 

výrok pozbude smyslu: první přednáška ve Vyšinuté hrdličce proto grenóbl přijímá, druhá jej odmítá a třetí je 

směsicí obojího. Forma výpovědi tedy předjímá Hugovu (hlavní postava Zahradní slavnosti, pozn. aut.) 

„šachovou dialektiku“.“ (Srv. JUNGMANNOVÁ, cit. d., s. 12). 
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3. Havlovo absurdní drama v 60. letech 

Všechny tři divadelní hry, jimiž se tato práce zabývá, tedy Zahradní slavnost, Vyrozumění a 

Ztížená možnost soustředění, měly premiéru v Divadle Na zábradlí (dále DNZ) v 60. letech.  

3. 1 Zahradní slavnost 

Zahradní slavnost je Havlovou první celovečerní hrou, která měla premiéru v DNZ 3. 

prosince 1963, a první hrou premiérovanou v Čechách vůbec, kterou lze nazvat „absurdním 

dramatem“.
75

 Tento pro československé publikum první poloviny šedesátých let zcela nový 

zážitek nastudoval přední režisér Národního divadla Otomar Krejča ve spolupráci s 

věhlasným scénografem a spolutvůrcem Laterny magiky Josefem Svobodou.
76

 Rozborem hry 

nás povede opět Grossmanův text Uvedení Zahradní slavnosti a také již citovaná Žantovského 

kniha o Havlovi.
77

 

(Anti)hrdinou Zahradní slavnosti je mladý muž jménem Hugo Pludek, jemuž se od 

středostavovských rodičů dostává ryze praktické až oportunistické výchovy. Nemohou snést, 

že Hugo netuší, jak naloží se svým životem, a místo aby přemýšlel, co napíše do své životní 

knihy, hraje šachy sám se sebou: 

PLUDEK: Vidíš to, Božka? Než by jednou vyhrál úplně a podruhé úplně prohrál, raději 

vždycky trochu vyhraje a trochu prohraje.  

PLUDKOVÁ: Takový hráč se neztratí!
78

 

Rodiče, kteří syna vybaví schopností perfektně reprodukovat nesmyslné tlachy a fráze, jimiž 

se u Pludků hovoří, proto vyšlou Huga na Zahradní slavnost tzv. Likvidačního úřadu, aby tam 

potkal jakéhosi Kalabise.
79

 Právě Kalabisovu úspěšnou kariéru by měl Hugo následovat.
80
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 Srv. DUBEC, cit. d., s 10. 
76

 „Silnější autorskou sestavu si Havel snad ani nemohl přát.“ (DUBEC, cit. d., s. 11).  
77

 Jan Grossman je u Zahradní slavnosti uveden jako dramaturg a hra mu byla Havlem věnována, ale jak 

zdůrazňuje Žantovský, Grossmanův podíl na tom, jak hra nakonec vypadala, je obrovský. Grossman byl Havlovi 

„ozvučnou deskou, kritikem, ďáblovým advokátem, prvním čtenářem ale i jakousi chůvou.“ (Srv. 

ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 75). Známá je historka o tom, jak Havel s Grossmanem díky konexím Havlova otce 

odjeli na čtrnáct dní do harrachovského zařízení pro vrcholové sportovce, kde Havel po nocích na Zahradní 

slavnosti intenzivně pracoval a každou napsanou stránku podstrkával do vedlejšího pokoje pod dveřmi 

Grossmanovi ke kontrole. (Srv. tamtéž, s. 75). 
78

 HAVEL, Zahradní slavnost, cit. d., s. 25. Podle historičky Aleny Štěrbové je motiv šachovnice velice 

důležitým i pro kompozici celé hry: „Stejné repliky se v různých sekvencích opakují v rozšířených, zrychlených 

nebo k absurditě dovedených verzích. (…) Hra na obou stranách šachovnice znamená pro Hugo Pludka zajištěné 

dialektické vítězství vždy a za každých okolností… “ (Srv. ŠTĚRBOVÁ, Alena. Modelové hry Václava Havla. 

Olomouc : Univerzita Palackého, 2002, s. 15). 
79

 Žantovský upozorňuje na to, že motiv čekání na neznámého dobrodince Kalabise připomíná čekání na Godota 

ze stejnojmenné hry Samuela Becketta. (Srv. ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 75). 
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Na zahradní slavnosti se ale místo tajemného dobrodince Hugo seznamuje s Tajemníkem a 

Tajemnicí – úředníky Likvidačního úřadu, kteří slavnost organizují, ale hlavně Plzákem, 

vtíravým a úlisným mužem, jenž se pyšní titulem „zahajovač“. Všichni tito lidé, úředníci 

z Likvidačního úřadu i Plzák ze Zahajovačské služby, spolu komunikují pomocí soustavy 

nicneříkajících a zcela nesmyslných vět a přesto, že ztělesňují vyprázdněnost byrokracie, 

neustále své jednání zastřešují žvásty o přátelské atmosféře a „teplých lidských vztazích“.
81

 

Hugo se mezi úředníky díky své schopnosti reprodukovat fráze, které okolo sebe zaslechne, 

rychle zorientuje, a přesto, že před svým příchodem na slavnost o zahajování ani likvidování 

nic nevěděl, u Zahajovače Plzáka vzbudí dojem, že se jeho instituce bude likvidovat. Plzák se 

Hugovy sebejistoty a obratnosti ve vyjadřování (i když ve skutečnosti „mele“ neskutečné 

nesmysly) zalekne a najednou stojí náš hrdina tváří v tvář řediteli Zahajovačské služby. Na 

něj opět zapůsobí svým slovním ekvilibrismem a během hovoru plynule přebírá jeho místo, 

když nejprve vzbudí dojem, že Likvidační úřad má být zlikvidován. Absurdní změť frází mezi 

všemi aktéry má za důsledek to, že je nakonec ustavena nová instituce, Ústřední komise pro 

zahajování a likvidování, do jejíhož čela se dosadil sám Hugo. 

Hugo je natolik schopným (a zároveň bezpáteřním) opakovačem frází a tím, kdo se perfektně 

dokáže přizpůsobit svému okolí, že v průběhu hry zcela ztrácí svou původní osobnost. Ztráta 

identity je u nového ředitele Ústřední komise pro zahajování a likvidování tak fatální, že po 

návratu domů jej nepoznají vlastní rodiče a neznámého muže se ptají, jak se má Hugo. Hugo 

ale nepozná ani sám sebe.  

Co chtěl Václav Havel touto vrcholnou absurditou říci? 

„Obecenstvo samozřejmě rozpoznalo parodii na nekonečné zápasy a proměny v institucích 

komunistického režimu, jeho čistky a odsuzování následované rehabilitacemi a 

napravováním. Lidé se přirozeně smáli absurditě, s jakou byly spontánní lidské impulsy, jako 

je odvaha, schopnost se vyvíjet či tvořivost, nařizovány seshora. Nepochybně se svíjeli 

smíchy nad pracnou snahou jednotlivých postav najít ty správné jazykové obraty pro 

zdůvodnění nejnovější likvidace či zahájení, a pak použít tytéž obraty pro zdůvodnění 

pravého opaku.“
82

 

                                                                                                                                                         
80

 U Likvidačního úřadu jde stejně jako v případě později uvedené Zahajovačské služby o fiktivní instituce, 

Havel do nich ale projektoval rysy úřadů, s nimiž měli lidé v socialistickém Československu reálnou zkušenost.  
81

 HAVEL, Zahradní slavnost, cit. d., s. 33. 
82

 ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 77. 
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Konstatovat, že Havel pouze parodoval tehdejší byrokracii a úřední komolení jazyka, však 

není správnou interpretací.
 83

 O čem tedy hra pojednává?  

Podle Grossmana je Zahradní slavnost (dále jen ZS) primárně o kariéře, respektive 

kariérismu. Příběh o tom, jak mladý člověk na cestě k vysněnému cíli sahá k nekalým 

prostředkům, snadno sklouzne do oportunismu a nakonec se sám stane zlým, není v divadle 

ničím novým. Tento motiv, upozorňuje Grossman, však Havel v ZS vyhnal do extrému: Hugo 

také hledá vlivné konexe, přizpůsobuje se stanoviskům ostatních, ale trestem mu není pouze 

rozklad mravní, ale faktický, totální. Hugo se vlivným lidem nejen přizpůsobuje, on se v ně 

převtěluje. Postupně ztrácí čím dál víc svou původní identitu a definitivně je od ní odtržen, 

když se proměňuje v osobu ze všech nejvlivnější – ředitele zmíněného nově ustaveného 

úřadu. Svou kariéru završí tím, že jde na návštěvu sám k sobě domů, kde jej nikdo nepozná.
84

 

Zcela přelomová je však ZS v Grossmanově interpretaci v tom, že jejím hlavním hrdinou není 

Hugo ani jiná z postav, ale fráze.
85

 Není zde pouhým prostředkem určeným k manipulaci 

s druhými, ale je přímo „dějotvorná“: „Fráze osnuje a komplikuje zápletku, posunuje příběh, a 

odtržena od jedinečné skutečnosti, vyrábí a prosazuje skutečnost novou a vlastní. Tato 

skutečnost je samozřejmě schematická, ale přece jen dramaticky „hmotná“, viditelná, 

faktická.“
86

 

Havel totiž podle Grossmana zve diváky do světa, kde lidé nepoužívají fráze, ale naopak fráze 

manipuluje lidmi. Svět fráze, mezi jehož atributy patří strnulost, pasivita a touha umrtvovat, 

však musí stát na něčem velmi živém – schopnosti pružně zpracovávat neustále nové podněty 

a jejich aktivitu potlačovat. Tím je fráze nesmrtelná a nenapadnutelné, protože sama nic 

pozitivního netvoří, pouze adaptuje a přetvořuje.
87

 Jediný způsob, jakým lze frázi napadnout a 

ovlivnit, je další fráze. Přesně to se stane, když do děje ZS vstoupí Plzák a úroveň nesmyslné 
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 V Havlově Audienci (1975) však lze najít tento dialog Sládka s Vaňkem, alter egem Václava Havla, jenž se 

nedlouho před tím přiznal k minulosti dramatika: „SLÁDEK: O čem byly ty vaše hry? VANĚK: Hlavně o 

úřednících.“ (HAVEL, Václav. Audience. In: Hry, Praha : Torst, 1999,  s. 526). 
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 Srv. GROSSMAN, cit. d., s. 129. „Hugův rozklad se neodehrává pouze v oblasti psychologie, ale přímo v 
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 „Jednat frázovitě znamená řešit vztah ke skutečnosti ne věcně, subjektivně a angažovaně, ale aplikací 
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neosobnosti, funguje mechanicky, automatizuje člověka a lidské vztahy.  
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 Tamtéž, s., 131. 
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 Nejlépe to ilustruje Grossmanem popsaná situace těsně po Hugově příchodu na zahradní slavnost, kdy se zde 

ještě plně neorientuje: „Hugo odkryje ve „zpracování“ zahradní slavnosti logickou chybu, týkající se poměru 

dvou parketů. Hugova věcná argumentace však ihned ztroskotá. Neotřesitelná a dokonale fungující soustava 

frází obou úředníků (Tajemník + Tajemnice Likvidačního úřadu, pozn. O. K.) věcnou argumentaci bleskově 

„zpracuje“. Převede ji do vlastní nevěcné roviny, a tam ji lehce vyvrátí.“ (Tamtéž, s. 132).  
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a prázdné komunikace úředníků pozvedne na další úroveň. Tím, že na společenském žebříčku 

stojí výše než Tajemník s Tajemnicí, mají i jeho fráze vyšší „cenu“.  

Plzákem přednesené „pravdy“ sice nabourávají schéma frází Tajemníka s Tajemnicí, ale 

úředníci je dokáží zapracovat a později vydávat za pravdy své. V tomto bludném a děsivém 

kruhu nemá racionální argumentace šanci a Hugo to velmi brzy pochopí. Později dosahuje 

úspěchu právě díky tomu, že je „typem reprodukčním, nikoliv produkčním“.
88

 Poučení je 

zřejmé: ve světě, kde si lidé nerozumí jinak než pomocí nesmyslných řečí a absurdit, je 

potlačení vlastní identity a schopnost „papouškovat“ cennější než střídmá racionalita. Čím 

méně rozumu a více stádovitosti, tím lépe.
89

 

Dalším motivem ZS, který stál za popularitou hry a nadšenými reakcemi tehdejších diváků a 

posledním, na který zde chceme upozornit, je tvrdá kritika maloměšťáctví.
90

 Hugovu cestu 

životem totiž podle Grossmana výrazně ovlivňuje maloměšťácké rodinné prostředí, z něhož 

vychází do světa. Tato sociální třída, jak ji předvádí Havel v ZS, je totiž třídou neobyčejně 

historicky sebevědomou a až komicky považující samu sebe za ostatním nadřazenou: 

„Žádná epocha nemůže existovat bez středních vrstev, kdežto střední vrstvy mohou naopak 

existovat nezávisle na všech epochách. A třeba i bez nich,“ se zálibou vypráví Hugův otec.
91

 

Jak je vidět na tomto úryvku, je zároveň maloměšťáctví Pludkových primárním zdrojem 

fráze. Nejde jen o zkomolená lidová moudra, které Pludkovi neustále chrlí a o nichž již byla 

řeč, ale také vědomí síly adaptace, která se tolik bude Hugovi hodit na zahradní slavnosti. 

Pludek starší vytváří celou filosofii středních vrstev, která tuto třídu považuje za hybnou sílu 

dějin.  

Ve skutečnosti je to právě maloměšťácká nátura, která podle Grossmana zakládá „nedějovost“ 

hry. „Zde, v rodině, se začíná rozvíjet děj proto, že se nic neděje – vlivný Kalabis nepřichází. 

A jestliže se nic neděje, děje se určitě něco důležitého pro nás – tak zní pludkovská 
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 Srv. tamtéž, s., 135. Jak upozorňuje Štěrbová, v replikách ZS pozorný a příslušných děl znalý divák nalezne 
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Havla, Olomouc : Univerzita Palackého, 2002, s. 22). 
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refrénovité – zařazování do textu navozuje pocit absolutní nekomunikace.“ (ŠTĚRBOVÁ, cit. d., s. 16). 
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 Žantovský vzpomíná, že po premiéře ZS v roce 1963 nebylo pro mnohé diváky nenormální navštívit hru i 

desetkrát za sebou. On sám se přiznává k sedmi či osmi zhlédnutím. (Srv. ŽANTOVSKÝ, cit. d., s. 76).  
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 HAVEL, Zahradní slavnost, cit. d., s. 25. Literární historička a teatroložka Alena Štěrbová ve své monografii 

však upozorňuje na to, že chápání maloměšťáctví se od šedesátých let do současnosti pochopitelně posunulo a 

jeho význam rozvolnil, takže „s odkazem na tradičního poláčkovského maloměšťáka dnes nevystačíme.“ 

(ŠTĚRBOVÁ, Alena, cit. d., s. 13).  
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interpretace. Prázdný prostor a čas se stávají největším nebezpečím; člověk, který přestává 

dostávat zevní podněty, přestává existovat. Komplex neexistování – jakási hmyzí parodie 

metafysického děsu z nicoty – je kompenzována zvýšenou aktivitou, jejímž motorem je 

strach.“
92

 

Havel si zde vzal na mušku maloměšťáctví nikoliv ve smyslu ekonomicko-sociologickém, ale 

„maloměšťáctví jako stav ducha“.
93

 ZS předvádí myšlení středních vrstev jako synonymum 

pro „malost“. Chorobná adaptabilita, zjednodušování v názorech, průměrnost, omezenost, 

„blbost“ a strach z velkých činů, to jsou lidské vlastnosti, kterým Zahradní slavností nastavuje 

zrcadlo. 

Na závěr je třeba říci, že někteří interpreti ze zásady na otázku o „čem je Zahradní slavnost?“ 

odmítali odpovědět. „Hra zdánlivě končí naučením, ale čtenář (divák) je zároveň zneklidněn 

nejistotou, jak to vlastně bylo myšleno. Berme tedy i nadále v úvahu, že Zahradní slavnost je 

hra polemická, provokativní, že jde o výzvu k divákovi, že v nejednom případě Václav Havel 

klade otázky nejen vnímateli, ale i sám sobě. Cílem naší studie není tedy odpovědět na otázku 

„co chtěl dramatik říci“, dokonce nehledáme ani jednoznačnou odpověď na strukturalisticky 

formulovanou otázku „co dílo říká“, ale zajímá nás, jaké otázky nám autor klade.“
94

 

3. 2 Vyrozumění 

Druhou Havlovou celovečerní hrou napsanou pro DNZ bylo Vyrozumění. Premiéru mělo 26. 

července 1965, režie se tentokrát ujal sám Jan Grossman. 

Hra je situována do blíže neurčeného úřadu, jehož ředitelem je Gross. Ten poté, co se mu na 

stole ocitne dopis v nesrozumitelném jazyce, zjišťuje, že tento nový jazyk nazvaný ptydepe je 

bez jeho vědomí zaváděn do celého úřadu. Je zde dokonce zřízeno ptydepové učiliště pro 

zaměstnance úřadu a také překladatelské středisko, kde si zájemce může nechat texty v tomto 

novém jazyce napsané přeložit. Gross zjišťuje, že celý tento cirkus má na starosti jeho 

náměstek Baláš, který za pomoci intrik postupně zaujímá Grossovo místo ředitele. 

Gross se snaží nechat si přeložit vyrozumění psané v ptydepe, zjišťuje ale, že je to logicky 

nemožné: aby mu byl text přeložen v překladatelském středisku, potřebuje k tomu povolení 

od „ptydometa“ (vědce zabývajícího se ptydepe), který však nesmí vydávat povolení, pokud 

nedostane od předsedkyně osobně-evidenční materiály o osobě, která si chce nechat text 
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přeložit. Předsedkyně však může osobně-evidenční materiály poskytnout jenom tehdy, pokud 

nejsou v rozporu se závěry uvedenými ve vyrozumění, které má být přeloženo.  

Z tohoto bludného kruhu nevede cesta, což si následně uvědomuje i zprvu pro ptydepe 

zapálený Baláš. Grossovi navíc jeho vyrozumění tajně přeloží Marie, pracovnice úřadu. 

V textu se praví, že Gross má s ptydepe na úřadě okamžitě skoncovat a potrestat všechny, kdo 

se na jeho zavedení podíleli. Sesazuje tak Baláše a ujímá se opět funkce ředitele. Baláš však 

svou výmluvností způsobí, že jej Gross nevyhodí, ale ponechá v původní roli náměstka.  

Na konci hry zjišťujeme společně se staronovým ředitelem, že ptydepe sice bylo odstraněno, 

ale na úřadě se již vyučuje nový umělý jazyk chorukor. Vracíme se opět na začátek hry, vše je 

při starém, nic se nezměnilo, jediný, kdo je potrestán vyhazovem, je Marie.  

Jak Havel sám přiznává, nápad s umělým jazykem pochází od jeho bratra Ivana.
95

 Co je 

podstatou tohoto jazyka a proč jej Havel ve Vyrozumění použil? 

Ptydepe je uměle vytvořený jazyk, který má ve hře zpřesnit a zjednodušit úřední komunikaci 

tím, že omezí podobnosti mezi slovy. V jazycích přirozených, vysvětluje ve Vyrozumění 

učitel Perina, dochází často k nedorozumění, protože slova znějí podobně: kůl-vůl. „Smyslem 

ptydepe je zaručit cílevědomým omezením všech vzájemných podobností mezi slovy 

každému sdělení takový stupeň přesnosti, spolehlivosti a jednoznačnosti, který je 

nedosažitelný v žádném přirozeném jazyce (…). Toho ptydepe dosahuje tak, důsledně 

uplatňuje tzv. princip šedesátiprocentní nepodobnosti, což znamená, že kterékoliv ptydepové 

slovo se musí nejméně šedesáti procenty svých písmen lišit od kteréhokoliv ptydepového 

slova své délky.“
96

 

Spíše než to, jak je ptydepe (a později chorukor) konstruováno, nás však zajímá, proč na něm 

Havel postavil celou divadelní hru, jaký je jeho smysl. Vyrozumění mělo premiéru v Divadle 
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Na Zábradlí v roce 1965, tedy sice uprostřed „seismické anomálie let šedesátých“,
97

 ale přesto 

ne v době nikoliv zcela svobodné. Podobně jako Zahradní slavnost je tak nejen výsměchem 

(socialistickému) úřednictví, ale hlavně kritikou tehdejších politických poměrů obecně a 

lidských vlastností, které tváří v tvář režimu selhávají.  

Úsměv na tváři nám vykouzlí, když slyšíme, že ptydepe má „omezit citově zabarvené projevy 

v úřednické komunikaci“, když tato bývá považována za prototyp komunikace strohé, unylé a 

„objektivní“. O nic méně než v případě Zahradní slavnosti zde však platí, že Havel chtěl 

formou- včetně použití umělého jazyka, a vyzněním své hry karikovat praktiky totalitní 

ideologie. Upozornit na její každodenní absurditu tím, že si vybere jeden z jejích mocenských 

nástrojů a vyžene jej do extrémní podoby. U rozboru ptydepe proto má smysl ještě jednou 

hovořit o Havlově frázi. 

Důvod, proč v Havlových hrách hraje tak důležitou roli fráze, je zcela jistě totalitní zkušenost. 

Záměrně omezený slovník režimu, který u nás tehdy fungoval, pracoval s frází každodenně a 

vyprázdnil smysl i mnoha běžně používaných slov či přísloví.
98

 Demagogie a propaganda se 

zmocnily českého jazyka a okleštily jej tak, aby fungoval jako nástroj státní moci a neumožnil 

veřejné svobodné projevy těch, kdo se rozhodli nebýt zločinnému režimu po vůli.  

Totalitní zkušenost byla dlouhá a represe přísné, a tak došlo k dlouhodobému poškození 

vyjadřovacích prostředků českého jazyka. Byla utvořena jakási jazyková dogmata – 

nezpochybnitelné pravdy (významy), které však kriticky myslícímu jedinci neříkají nic: 

„Buduj vlast, posílíš mír“, „V jednotě je síla“, „Sovětský svaz - mírová hráz“.  Upozornit na 

absurditu a vyprázdněnost těchto „blábolů“, to byl jeden z motivů tvorby Václava Havla. 

Proto se liší od ostatních, „západních“ autorů absurdního dramatu, kteří nemuseli 

s předstíranou vážností denně čelit poučkám tohoto typu a nést následky jejich případného 

zpochybňování. Jazyk a jeho moc jsou v absurdních dramatech Václava Havla na prvním 

místě.  
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„Co vlastně je socialismus? U nás, kde můžeme číst o socialistické železnici, socialistickém 

obchodě, socialistické matce či socialistické poezii, neznamená to slovo nic jiného než 

loajalitu k vládě,“ říká k tomu Havel.
99

 

Havlův vztah k frázi a důvody, které jej vedly k napsání Vyrozumění, pak nejlépe vysvětluje 

tento jeho výrok:  „Chovám tradiční odpor k příliš pevným (a právě proto sémanticky dost 

prázdným) kategoriím, ideologickým floskulím a zaříkadlům, jimiž tuhne myšlení 

v neprodyšnou strukturu statických pojmů, čím neprodyšnější, tím vzdálenější životu.“
100

  

Absurdita režimu byla pro Havla velkou inspirací. Jak sám přiznává,
101

 svými hrami pouze 

vyjadřoval atmosféru, která „byla ve vzduchu“ a kterou pociťovala většina lidí v jeho okolí. 

Politické ideologie mají v sobě nutně něco absurdního, protože svobodné myšlení nahrazují 

bezobsažnými sděleními, a protože možnosti člověka - místo aby je rozšiřovaly či 

usměrňovaly - potlačují. Jenže lidský rozum podle Havla nejde jednoduše popřít a režim, 

který takovou ideologii přijal za svou a který buduje svou identitu za pomocí lží, intrik, 

omezování a konstruování nesmyslů, nutně narazí.  

Takový konflikt „vyšší moci“ a jedince, který s ní zcela nesouzní, vidíme i ve Vyrozumění. 

Gross si je absurdity ptydepe vědom, vidí bludný kruh úřednických nařízení, domnívá se 

dokonce, že tento mechanismus řízený „ze shora“ přelstil a nechal zvítězit zdravý rozum, ale 

v závěru zjišťuje, že „vyšší moc“ měla přichystáno záložní řešení v podobě nového umělého 

jazyka chorukoru (který, tak příkladně pro totalitní ideologii, byl založen na zcela opačných 

základech jako jazyk předchozí) a jeho snaha byla celou dobu marná.
 102

 Nad rozumem 

zvítězila absurdita (a fráze) a není těžké představit si, jak silně tento námět zapůsobil na 

tehdejší diváky. Byl jim velice povědomý, stejně jako Grossovo „kapitulantství ducha a 

přizpůsobivost ze strachu,“ jak píše ve své recenzi Vyrozumění Sergej Machonin.
103

  

Program, jaký Divadlo Na Zábradlí v polovině šedesátých let nabízelo, tedy Jarryho Král 

Ubu, Havlova Zahradní slavnost, Vyrozumění a později Ztížená možnost soustředění, Beckett 

a Čekání na Godota, Ionescova Plešatá zpěvačka i dramata Harolda Pintera, to je opravdu 

                                                 
99

 HAVEL, Dálkový výslech, cit. d., s. 12. 
100

 Tamtéž, s. 13.  
101

 Tamtéž, s. 50. 
102

 Grosse nicméně nelze považovat za hrdinu, neboť je to také jeho zbabělost a neprozřetelnost, která mašinérii 

pomáhá v tom, aby uspěla. Gross plácá o humanitních ideálech, ale v momentě, kdy Marii, jedinému „lidskému“ 

pracovníkovi úřadu, hrozí vyhazov, odmítne se jí zastat jen proto, aby se zavděčil slizkému Balášovi a udržel se 

ve své funkci.   
103

 MACHONIN, Sergej. Vyrozumění Václava Havla. Literární noviny, 1965, ročník 14, č. 40, s. 5. „Z Havlovy 

hry jde mráz po zádech, jak úděsně připomíná a pranýřuje ještě příliš čerstvé dějiny (a často i přítomnost) – 

dějiny osobních i masových adaptabilit a ztráty cti, rozumu a charakteru.“ (Tamtéž, s. 5). 



31 
 

„the best of antidrama“. Je však docela dobře možné, že pokud by se všechny tyto kusy Na 

Zábradlí hrály dodnes, ve společnosti, která může vedle programových absurdit chrlit téměř 

cokoliv, setkaly by se sice s úspěchem, ale  nikoliv s takovým nadšením jako v polovině 

šedesátých let. Každý z těchto mistrovských kousků měl v sobě něco z atmosféry tehdejší 

doby a pomáhal divákovi pohlédnout na nesmysly, jimiž byl obklopen.
104

  

3. 3 Ztížená možnost soustředění 

Třetí a poslední hrou, kterou Havel napsal pro DNZ, a zároveň poslední, jíž se bude zabývat 

tato práce, byla Ztížená možnost soustředění. Hostující režisér Václav Hudeček ji zde 

premiéroval 11. dubna 1968. Dvouaktová hra vznikla rozpracováním jednoaktovky Eduard, 

kterou v roce 1966 Václav Havel podal během dálkového studia na Divadelní fakultě AMU 

jako diplomovou práci. 

Přesto, že je Ztížení možnost soustředění řazena do jedné linie s předchozími dvěma 

absurdními dramaty, po formální i obsahové stránce se značně liší. Podle Aleny Štěrbové je 

Ztížená možnost soustředění (dále jen ZMS) význačná v kontextu Havlovy tvorby už tím, že 

zde poprvé jako hlavní postava vystupuje intelektuál.
105

 Je jím sociolog Eduard Huml, jenž 

má problém se ženami. Je ženatý za paní Humlovou, ale pravidelně se schází s milenkou 

Renatou. Obě ženy o sobě vědí a obě se snaží Humla tlačit k tomu, aby vztah se sokyní 

ukončil. Huml se však rozhodně k radikálnímu kroku nechystá a obratně se vykrucuje. 

Pokrytectví a zbabělost, jimiž Huml oplývá v kontaktu s Humlovou i Renatou, jsou v ostrém 

kontrastu s tím, jak na první pohled ctihodné a košaté myšlenky diktuje mladé a atraktivní 

stenografce Blance: o lidském štěstí, ctižádosti, životních hodnotách atd. Ve skutečnosti se 

jedná o celkem primitivní úvahy, které sklouzávají k banálnosti. 

„U Humla je zásadní rozpor mezi abstraktně vyjadřovanými ušlechtilými záměry a absolutní 

neschopností tyto záměry alespoň minimálně uskutečnit,“
106

 o čemž svědčí i to, že tváří v tvář 

Blance opět podlehne chtíči a sexuálně ji napadne.  

Důležitým tématem hry je věda, vědeckost a pseudovědeckost. Tuto linii ve hře reprezentuje 

kromě hlavního „hrdiny“ hlavně skupina vědců z blíže neurčené instituce, kteří navštíví 

Humla s tím, že jej chtějí zkoumat. Pomocí „vědeckých“ metod mají za cíl abstrahovat 

individualitu jeho osobnosti, psychologickou odlišnost od ostatních. Pomoci jim k tomu mají 
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nesmyslná měření v Humlově bytě (vážení peřin, měření vlhkosti zdí či výšky schodů), ale 

hlavně Puzuk. Tento speciální počítač (pojmenovaný podle skautské přezdívky Havlova 

mladšího bratra Ivana, jenž se jako vědec zabývá mj. robotikou a umělou inteligencí)
107

 má ve 

výzkumu dr. Balcárkové, vedoucí projektu, za úkol pomocí přesných otázek zjistit, jaké je 

výjimečnost zkoumaného dr. Huml. 

Puzuk však nefunguje, neustále se přehřívá nebo chladne, a po mnoha opravách je schopen ze 

sebe vysoukat jen nesmyslné otázky typu: „Který je váš oblíbený tunel? Kolikrát ročně větráte 

náměstí? Čuráte veřejně, nebo občas?“ Huml, který zprvu s experimentem na své osobě 

souhlasí a zcela v souznění s vlastními myšlenkami diktovanými Blance s dr. Balcárkovou 

nachází shodu o potřebě takového výzkumu, nakonec celý projekt zkritizuje a odsoudí a dr. 

Balcárkovou tak přivede k slzám. Nakonec z ní udělá další ze svých milenek. A jelikož se 

neustále úspěšně vyhýbá řešení situace s Humlovou a Renatou, nacházíme našeho hrdinu na 

konci hry přesně ve stejném stavu, jako byl na začátku. 

Na první pohled je po formální stránce ZMS celkem „normální“ hrou o mileneckých 

pletichách stárnoucího muže a zajímavých pokusech se vyhnout jejich definitivnímu vyřešení. 

Je to však pouze zdání a zejména druhá část hry nás utvrdí v dojmu, že se tento kus od 

předchozích dvou Havlových her zase tolik neliší. Kde tedy hledat absurditu ZMS? 

Nejnápadnějším prvkem stavby ZMS je ignorace časové posloupnosti scén, kterou lze chápat 

jako Havlův inovativní pokus o předvedení dalšího z možných atributů absurdního dramatu. 

Nelze ani říci, že se děj točí v kruhu, vlastně ani nevíme, ve které scéně hra opravdu končí. 

Spíše jde o nahodilé pořadí, které filosof Josef Šafařík v doslovu ke hře přirovnal k natáčení 

filmu:  

„Je zcela jedno, v které chvíli jeho života se s Humlem setkáme a v které ho opustíme: 

v jednom dni zvíme o něm všecko o nic míň než v průběhu třeba padesáti let, neboť se to 

dozvídáme o nikom. Každá hodina jeho života může být stejně koncem jako začátkem a na 

chronologii jeho běhu vůbec nezáleží, protože tu není růstu ani upadání. (…) Je to film, běžící 

jak byl natočen - nerozestříhán a uměle neslepen v souvislý děj, ale tak, jak vnější zřetele, 
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mašinerie natáčení a nejbanálnější nahodilosti - jako třeba rozmary počasí – donutily herce 

hrát jednotlivé scény na přeskáčku v nejnesmyslnějším řazení…“
108

 

Touto formou zobrazení času je v ZMS podtrženo jedno z Havlových ústředních témat – 

ztráta autenticity. Tím, jak Huml neustále lže svým ženám, zároveň plácá o morálních 

ideálech, kriticky se mu nedostává opravdovosti. Nemá žádné spočinutí a charakter, který 

paradoxně přijela zkoumat Balcárková s Puzukem a svým týmem. Šafařík nazval Humla 

„sumou jevů bez substance, kolekcí masek bez tváře a existencí bez identity,“
109

 takže 

očekávat u takové osoby nějaký vývoj nelze. Proto se zadrhl i vývoj hry a s jistou nadsázkou 

lze říci, že absence identity u Humla mohla způsobit i neustálé poruchy u Puzuka, který se 

jeho osobností měl zabývat. 

Se záměrně rozbouranou strukturou dramatu souvisí i motiv stereotypu. Jednotlivé postavy 

ZMS je těžké odlišit způsobem, jakým se vyjadřují, protože repliky jsou (hlavně u Renaty a 

Humlové) stejné a tudíž zaměnitelné a opakují se. Havel s motivem zaměnitelnosti promluv 

pracoval už u ZS i Vyrozumění a zde jej povýšením na dějotvorného činitele dovedl 

k dokonalosti, respektive k naprosté absurditě. Důkazem je scéna, tak příznačná pro Havlovy 

pozdější hry včetně Odcházení, v níž si všechny postavy vyměňují dříve vyřčené repliky a 

komolí je tak, že vznikne naprostý chaos. Maximální vystupňování zmatku pak divákovi 

dovolí nahlédnout do mysli hlavní postavy Humla, který nepochybně kvůli těmto peripetiím 

prožívá ztíženou možnost soustředění. 

Žantovský píše, že ZMS oproti předchozím dvěma Havlovým hrám postrádala jasný autorský 

záměr. Téma střetu člověka se strojem, respektive kritika rigidnosti a omezenosti vědy, je 

přebíjeno „fraškou o člověku, jenž se snaží balancovat mezi požadavky a očekáváními své 

ženy, milenky a dalších potenciálních sexuálních partnerek.“
110

 Tato druhá linie je podle 

Žantovského důvodem toho, že ZMS je ze všech tří absurdních dramat Havlovou hrou 

nejosobnější. „Je to tak trochu Havlova osobní úvaha o nenadálé slávě a množství z ní 

vyplývajících požadavků na jeho čas a pozornost stejně jako o milostných příležitostech, které 

taková sláva nabízí, a morálních dilematech, která z toho vyplývají.“
111

 Rozpor mezi 

Humlovými vznešenými řečmi a zbabělostí v osobních vztazích je podle Žantovského 
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uměleckým ztvárněním vzrůstajícího vnitřního napětí mezi Václavem Havlem - bohémem a 

Václavem Havlem - moralistou. 

Využívá zde však ironii. „Zatímco v Dopisech Olze a dalších esejích formuluje Havel svoje 

morální a filosofické názory metodicky, důkladně a smrtelně vážně, místy až málem 

pedanticky, ve svých hrách tytéž názory ironizuje a zesměšňuje, často tím, že vkládá tatáž 

slova do úst slabých, nedokonalých a chybujících postav. (…) Jakoby se snažil testovat svoje 

přesvědčení v reálných životních situacích, anebo ještě osobněji, jakoby se pokoušel smířit 

svoje chování na veřejnosti se svým vnitřním já. (…) Žádná z Havlových postav, které jsou 

většinou jakési vystřihovánky spíš než skuteční lidé, morálně neobstojí, a tím cosi říká i o 

autorově pohledu na sebe sama.“
112

 

Na závěr rozboru ZMS zbývá zastavit se u dalšího důležitého tématu hry, který by se dal 

nazvat „věda jako novověký problém“. Filosof Josef Šafařík, jemuž je hra dedikována, 

v doslovu ke knižnímu vydání píše: „Věda se stala modernímu člověku osudem. (…) Vědec 

byl – a mnohý dosud je – přesvědčen, že věda je jedinou pravou cestou k rozuzlení člověkovy 

životní šarády, a víra že byla pouhé fantasma, stav člověkovy nedospělosti, a vedla ho do 

slepé uličky. Ale ukazuje se, že maxima ‚vědět a umět‘, ‚vědět a moci‘, platí jen omezeně: že 

ve vědě vědět neznamená vždy umět, jako ve víře nevědět neznamená vždy neumět. “
113

 

Tento rozpor a snaha o zvědečtění a zaškatulkování toho, co je považované za 

nezaškatulkovatelné, jsou hnacím motorem vědecké skupiny vedené dr. Balcárkovou, s nimiž 

Huml zprvu nachází společnou řeč a jásá nad možností „vědecky“ podchytit lidskou 

jedinečnost, ale ve finále odhaluje absurditu tohoto snažení a praví: „Základní klíč k člověku 

není uložen v mozku, ale v srdci.“
114

  

Člověk není stroj a nelze ho strojem poznat, mohlo by znít poučení z této Havlovy hry. 

Objektivnost, citová chladnost, technický přístup, to jsou přístupy, které k člověku, pokud jej 

máme brát jako jedinečnou bytost, nepatří. Havel divákovi předvádí mechanický svět bez 

emocí - „podřídit člověka řádu stroje znamená vydat ho na pospas chaosu.“
115

 - ale právě tím 

nechává vyniknout vlastní názor na věc, který se později ustaví v často proklamovaném hesle: 

pravdu o člověku odhalíme jen skrze lásku. 
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3. 4 Je Havlovo drama absurdní? 

Přesto, že Zahradní slavnost, Vyrozumění i Ztížená možnost soustředění bezesporu vykazují 

atributy absurdního dramatu, Havlův rukopis se od Becketta či Ionesca výrazně lišil. Jak 

připomíná Josef Dubec, „absurdní drama se nevyvíjelo nijak centralizovaně a každý autor si 

pěstoval svébytný styl.“
116

 A styl dramatiků z tzv. východního bloku se pochopitelně musel 

zásadně lišit od těch západních.  

Západní autoři (Beckett, Ionesco, Adamov), jejichž centrem byla Paříž, se podle Dubce 

obraceli ve svých hrách spíše k tématům obecným. Snažili se zformulovat problémy, které 

trápí celou poválečnou společnost, artikulovali „transcendentální prádnotu“.
117

 Havel, i když 

měl pochopitelně pařížské dramatiky načtené a inspiroval se jimi, však postupoval jinak a 

spíše než hledání obecných jevů se soustředil na každodenní prožitek, a to zcela konkrétní 

prožitek tzv. komunismu.
118

 Právě každodenní absurdity života v tehdejším Československu 

byl pro Havla bohatým inspiračním zdrojem. Zjednodušeně řečeno – Beckett a spol. v Paříži, 

ráji tvůrčí svobody, na rozdíl od Havla potřebu karikovat každodenní souboje s tupou a 

ubíjející socialistickou realitou neměli.  

„Václav Havel beckettovskou metodou nezpracovává metafyzické pocity, ale věcně paroduje 

běžnou zkušenost pokřiveného fungování socialistického režimu. Není v prvé řadě abstraktní 

filosof, ale adresný satirik s citlivým vnímáním reality.“
119

 

Podle Dubce je navíc otázkou, zda máme vůbec Havlovy hry z 60. let nazývat absurdními, 

protože mnohem více připomínají extrémní grotesky. Příkladem je práce s jazykem, klíčová 

charakteristika absurdních dramat. Havel se totiž, připomíná Dubec, na rozdíl od svých 

pařížských „kolegů“ s dobovým „faktem“ vyprázdněnosti jazyka nevyrovnává tak, že by jej 

úplně zavrhl a odsoudil jako nevyužitelný, ale vypíchnutím vybraných jazykových jevů, které 

vyhání do extrémů „v groteskní nadsázce“.
120

 Příkladem je ptydepe ze hry Vyrozumění - 

umělý úřednický jazyk, který svou nesmírnou složitostí a nesmyslností znemožňuje chod 
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úřadu, v sobě sice obecné téma „konec jazyka jako prostředku dorozumívání“ obsahuje, ale 

mnohem více s sebou přináší sérii komických až bláznivých situací. 

Stejně tak Hugo Pludek, hlavní postava Zahradní slavnosti, nečeká jako Vladimír a Estragon 

v Čekání na Godota na zásah shůry, který by mu odkryl smysl jeho života, „neprovází nás 

zákoutími transcendentálních horizontů a metafyzických laskomin,“
121

 ale je na první pohled 

běžným človíčkem ze socialistického světa, který diváka provází po zrádnostech každodenní 

reality. Dubec dokonce neváhá hledat paralelu mezi Hugem a poutníkem z Komenského 

Labyrintu.
122

 

Žantovský však namítá, že i Havlův konkrétní výsměch byrokratickému aparátu a životu 

v komunismu lze zobecnit a aplikovat jej na jakýkoliv výsměch rigidní moci: koneckonců 

mezi inspirační zdroje Zahradní slavnosti řadí Žantovský např. anonymní policejní aparát 

v Kafkově Procesu či vojenskou mašinérii v Hellerově Hlavě XXII.
123

  

Havel nicméně přiznává, že to nebyla pouze zkušenost absurdity komunistického režimu či 

četba klasiků, které jej donutily psát hry jako Zahradní slavnost či Vyrozumění. Důležitým 

faktorem byla u Havla také zkušenost z dětství. Jako syn rodiny, jejíž členové byli 

prvorepublikoví architekti, filmoví magnáti, podnikatelé či novináři, odmalička chápal, že se 

od svých vrstevníků liší.  

Jeho buržoazní původ - Havlovi byli bohatou a vlivnou rodinou, která zaměstnávala 

služebnictvo - zapříčinil, že se ve škole mezi ním a okolím vytvořila „sociální přehrada“
124

 či 

„neviditelná zeď“.
125

 Havel ji dobře vnímal a také těžce nesl, protože svou odlišnost od 
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běžných dětí chápal jako handicap. Byl osamělý, izolovaný a přemýšlel, jak se výhod, o něž 

se nikomu neprosil, zbavit.  

„Cítil jsem se zkrátka být „mimo“, vyřazen, svým povýšením ponížen. Přičtěte k tomu, že 

jsem byl vypasený tlouštík a že se mi všichni, jak je mezi dětmi zvykem, za mou tloušťku 

posmívali. Já si dnes opravdu myslím, že ta dětská zkušenost ovlivnila celý můj budoucí život 

včetně mého psaní: můj dětský pocit vyřazenosti z celku či lability mého zakotvení v něm 

nemohl neovlivnit úhel mého pohledu na svět – pohledu, který je vlastně i klíčem k mým 

hrám.“
126

 

Jak Havel dále připomíná, pohled vyřazeného, tedy pohled „zvenčí“, je právě tím, co 

umožňuje „nezaujatě“ spatřit absurditu světa i vlastní existence. „Těžko bych nějak silněji 

vnímal absurdní obrysy světa, kdyby ve mně nebyla dřímala ta výchozí existenciální 

zkušenost, o níž tu mluvím.“
127
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4. Havlovo absurdní drama v tištěných periodicích 

Druhá část práce se bude zabývat mediálním ohlasem tří sledovaných Havlových her 

v recenzích, kritikách a odborných textech a výběrově také v denním tisku. Bude rozdělena do 

tří celků podle časových období: nejprve budeme sledovat, jaký byl ohlas Zahradní slavnosti, 

Vyrozumění a Ztížené možnosti soustředění v 60. letech, tedy době premiér všech tří her.
128

 

Dalším obdobím bude tzv. normalizace a v třetím oddíle se zaměříme na mediální přijetí her 

od tzv. Sametové revoluce roku 1989 do současnosti.  

Hypoteticky můžeme očekávat, že největší mediální ohlas budou mít Havlovy hry v 60. 

letech, a to hlavně kvůli tomu, že i kultura - se stále populárnějšími divadly malých forem - 

zažívala „uvolňování poměrů“, a také tomu, že absurdní divadlo bylo v Československu 

novinkou. V tomto období také Havlovy hry pronikly do zahraničí a také zde se setkaly 

s velkým ohlasem, a to zejména v Německu, ale i v dalších evropských zemích a USA. 

V době normalizace se dá očekávat radikální útlum inscenování Havlových her, respektive 

jejich úplné vymizení, neboť Václav Havel se stal zakázaným autorem a jeho dílo včetně 

dramatické tvorby nesmělo být veřejně prezentováno. V tomto období se proto zaměříme na 

to, jak si Zahradní slavnost, Vyrozumění a Ztížená možnost soustředění vedly v zahraničí a 

podíváme se také na to, jak a zda vůbec o těchto hrách informovala samizdatová a exilová 

literatura. Po revolučních událostech roku 1989 je přirozené, že o osobu Václava Havla a jeho 

dílo bude u nás obnoven velký zájem a tento zájem se promítne i do četnosti inscenací 

Havlových her z 60. let.  

Zaměříme se především na odborné články v divadelních a kulturních časopisech, sáhneme po 

dobových kritikách a výběrově pak k dennímu tisku. 

4. 1 Inscenace Zahradní slavnosti v 60. letech 20. století 

Zahradní slavnost měla premiéru 3. prosince 1963 v Divadle Na zábradlí v režii Otomara 

Krejči a kromě Havlovy domovské scény tuto hru do svého programu zařadily další tři velká 

městská divadla v Československu:  

 Státní divadlo Brno (Mahenovo divadlo, premiéra 17. dubna 1964),  

 Divadlo pracujících, Gottwaldov (premiéra 30. dubna 1965), 

 Slovenské národné divadlo, Bratislava (premiéra 5. září 1964) 
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a tři amatérské soubory:  

 Divadelní soubor Julius Zeyer Parku kultury a oddechu, České Budějovice (premiéra 

17. srpna 1964), 

 Kolár, ochotnický spolek Závodního klubu ROH Automobilové závody, n. p., Mladá 

Boleslav (premiéra 28. května 1965), 

 Jesenická scéna Petra Bezruče (Jeseník, premiéra 17. května 1965). 

Od roku 1964 se Zahradní slavnost začala objevovat také na největších scénách v Německu, 

Rakousku, Švédsku, Francii, Velké Británii a dalších zemích Evropy.  

Divadlo Na zábradlí, premiéra 3. prosince 1963 

O premiéře Zahradní slavnosti v prosinci 1963 vyšlo v československých periodicích 27 

článků. Této události se věnovaly přední časopisy s divadelní a kulturní tematikou (Divadlo, 

Divadelní noviny, Tvář, Host do domu, Literární noviny, Plamen, Kulturní tvorba) i denní tisk 

(Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, Práce, Smena a další). 

Věnovat se zde budeme primárně periodikům odborným, z tisku denního ocitujeme Rudé 

právo. 

Stěžejním textem k premiéře Zahradní slavnosti v Divadle na Zábradlí je Uvedení Zahradní 

slavnosti od Jana Grossmana, které vyšlo jako doslov k prvnímu knižnímu vydání hry v roce 

1964.
129

 Díky tomu, že kniha vyšla několik měsíců po premiéře ZS, může Grossman, jenž byl 

v té době dramaturgem DNZ a o jehož velkém vlivu na konečnou podobu hry už byla řeč, 
130

 

ve svém rozboru napsat, že „po zveřejnění vzbudila Zahradní slavnost mimořádný ohlas u nás 

i zahraniční kritiky.“
131

 Hlavními důvody tohoto úspěchu hledá Grossman v tom, že ZS se 

celou svou strukturou vymykala všemu, co bylo na československých jevištích v té době 

k vidění. 

Grossmanův text jsme již analyzovali, a tak zde jen krátce připomeneme některé prvky 

avizované „novosti“. Na rozdíl od dosavadních her zabývajících se kariérismem (Grossman 

uvádí Moliérova Tartuffa či hry Ibsenovy a Čechovovy), jejichž hlavní postavy používáním 

pochybných prostředků k dosažení svého cíle – vybudování kariéry - docházejí ke svému 
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mravnímu úpadku, Havlův Hugo dochází k úpadku úplnému, „faktickému“.
132 

Je to vlastně 

spíše přeměna vrcholící v závěrečné tragikomické scéně hry, v níž Hugo přichází sám k sobě 

na návštěvu, a vlastní rodiče jej nepoznají. 

Činitelem této proměny byla podle Grossmana fráze. Právě ústřední role fráze – autor textu jí 

totiž přisuzuje povahu hlavní „postavy“ ZS – je dalším specifikem hry. Používání 

bezobsažných a absurdních promluv zde není jako u mnoha jiných her vlastností jedné 

z postav, vedle níž by vystupovaly i postavy „normální“, kterém by nebezpečí frázovitosti 

odhalovaly, ale sama fráze zde ovlivňuje jednání všech postav. Celá Zahradní slavnost stojí 

na frázi. 

Na publikum pak musel silně zapůsobit prvek neomylnosti fráze. „Fráze nikdy nevejde ve 

vztah s věcným stanoviskem, nikdy toto stanovisko nepřipustí jako partnera vývoje. Přiznává 

nutnost vývoje, ale vývoj „zpracuje“ tak, aby se jevil jako její vlastní, organický a samočinný 

vývoj: na takovém „zpracování“ spočívá neomylnost a věcnost fráze jako soustavy.“
133

 Není 

těžké představit si, jak živou měli tehdejší diváci zkušenost s podobným potíráním pravd a 

jejich rozmělňováním v nicneříkajících blábolech, podobně jako když Hugo odhalí nepoměr 

ve velikosti tanečních parketů určených pro zahradní slavnost. 

Grossman v této souvislosti upozorňuje na další formální specifičnost ZS, totiž použití tzv. 

dialektické metafysiky.
134

 V článku cituje text, který Havel napsal přibližně ve stejné době 

jako svou první celovečerní hru: 

„Každý z nás zná tuto situaci: někdo vysloví názor A, někdo jiný vysloví názor B, načež 

přijde někdo třetí, kdo řekne, že názor A má „jisté pozitivní rysy“ a že „za určité situace“ jej 

lze skutečně „do jisté míry“ akceptovat, že má však i své „jisté negativní rysy“ a že „za určité 

situace“ může vést k „jistým nesprávným závěrům“, protože přehlíží okolnosti vyslovené 

názorem B, který má nesporně své „jisté pozitivní rysy“ a který je nutno „za určité situace“ 

„do jisté míry“ akceptovat, dokážeme-li ovšem jeho pozitivní rysy oddělit od jeho „jistých 

negativních rysů“, které by „za určité situace“ mohly pravděpodobně vést k „jistým 

nesprávným závěrům“; a že tedy „správného názoru“ se lze dobrat jedině tak, dovedeme-li si 

vzít to pozitivní z názoru A i B a odstranit z obou názorů to negativní, a dovedeme-li takto 
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prověřený názor A i B spojit v názor C, který z obou původních názorů vychází a zároveň oba 

překonává. Oběma původním diskutérům nezbude po této šalamounské syntéze než 

syntetikovi zatleskat, neboť diskusi je konec a vše bylo s konečnou platností vyřešeno.
135

 

Přesně tato logika, jejímž důsledkem je likvidace dvou sice jednostranných, ale cenných 

názorů a vytvoření jednoho bezobsažného žvástu, stojí podle Grossmana v pozadí 

myšlenkového světa postav ZS. Nejen že odhaluje pocit prázdnoty, který se skrývá za frází, 

ale tento pocit pomáhá vytvářet. „Havlovo pojetí Zahradní slavnosti (…) odkrývá širší 

souvislosti, které se týkají otázek velmi současných a velmi obecných.“
136

 

Pozoruhodné je, že Grossman píše o ZS jako o komedii,
137

 komické prvky hry však 

nerozebírá. Není ale těžké uhodnout, že těmi prvky byla do té doby neobvyklá nedějovost, 

práce s jazykem a zejména parodování maloměšťáctví v čele s originálně nesmyslnými 

pořekadly. Havlova hra však především demaskuje zlo. „Zlo, které je nebezpečnější, protože 

je ‚zobyčejnělé‘, proniká do světa bez výstrahy a nenápadně, pracuje prostředky na první 

pohled bezvýznamnými – navyklou šablonou, frází, konvencemi, dogmaty. Středem 

pozornosti není zlo ve svém výsledku, ale zlo počáteční a rodící se, zlo ve stádiu 

nepozorovatelné inkubace,“
138

 uzavírá svůj rozbor Grossman. 

Na premiéru Zahradní slavnosti z prosince roku 1963 reagoval i divadelní a literární kritik, 

dramaturg a překladatel Sergej Machonin. Jako redaktor Literárních novin zde 7. prosince 

zveřejnil článek Satira má na vybranou, kde v základních bodech rozebral čtyři divadelní hry, 

které měly v Praze premiéru ve stejnou dobu: Lov na mamuta Oldřicha Daňka (v Komorním 

divadle), Akci H aneb město má žízeň brněnských herců a dramatiků Lubomíra Černíka a 

Vladimíra Fuxe, kterou uvedlo Divadlo ABC, Občana Čančíka Otto Zelenky a Havlovu 

Zahradní slavnost.
139

  

Satira, jak dokazují tyto hry spolu s divadelními aktivitami Miroslava Horníčka a Miloše 

Kopeckého či již zavedenou Vyšinutou hrdličkou v DNZ, se opět stává samozřejmou součástí 

dramatického repertoáru, což je podle Machonina „jedním ze zřetelných symptomů 

obrodného procesu, jímž prochází společnost, a doklad o tom, jak se zásady vyslovené na 

dvanáctém sjezdu (XII. sjezdu Komunistické strany Československa v roce 1962, pozn. O. 
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K.) postupně konkretizují v nových a nových oblastech společenského života.“
140

 Uvědomění 

si vad charakterů i společnosti a jejich nemilosrdné zesměšňování je podle Machonina 

znakem zdraví veřejného života. Satira má v Machoninově interpretaci dokonce „šanci stát se 

vysoce konstruktivním pomocníkem politiky a všech tvořivých sil společnosti právě tím, že 

ve jménu cílů socialismu povede ničivý, destruující útok proti všemu, co maří, cizopasí, 

umrtvuje, odcizuje a znelidšťuje. 

Pod tímto bojovným úhlem pak Machonin rozebírá výše uvedené čtyři satirické hry. Jediná 

Zahradní slavnost ale naplňuje kritikovy představy o společenské funkci satiry a prochází 

„zkouškou hodnoty“.
141

 Machonin začíná tvrzením, že ZS vlastně není hra, neboť vším, co je 

v ní řečeno, samu sebe popírá, a zdůrazňuje téma byrokratismu. ZS je „demonstrací 

nesmyslnosti a absurdity všeho, co se v naší společnosti vyvinulo jako její mrtvý chod, co v ní 

funguje jako automatismus byrokracie, fráze, zmechanizovaného úřednictví.
142

 Byrokracii 

přirovnává k mytickému hadu, který požírá sám svůj ocas, ale nikdy se nemůže pozřít celý.
143

 

Dávno prý zapomněla na svůj úděl - sloužit lidem, jimž se zcela odcizila a vystačí si sama se 

sebou. Havel podle Machonina neukazuje na konkrétní osoby a instituce, nýbrž mu jde o 

„prapříčinu tohoto odlidštěného fungování, jež tkví v psychickém a charakterovém 

‚středostavovství‘ lidí, kteří nejsou schopni ‚zpracovat‘ v sobě potřebu společnosti 

organizovat se v rozumný řád jinak, než že tuto rozumnou potřebu zvrátí podle představ své 

morálky v řád naruby, v antiřád, v samoúčelné, naprázdno fungující a lidem nepřátelské 

úřednictví.“
144

 

Takovéto podhoubí pak v Machoninově interpretaci plodí „konkrétní ‚socialisty‘ soustavně 

mrzačící socialismus.“
145

 Hugo Pludek tak nemůže být vinen, neboť je podle Machonina obětí 

takto pojatého světa. Nedostatečná morální kvalita Huga je rozhodujícím způsobem 

podmíněna jeho maloměšťáckým původem, který jej neustále postrkuje na domnělé cestě 

vzhůru nevěda, že je ve skutečnosti pádem. 

Machonin pokračuje v interpretaci pateticky: absurdita našeho světa je podle něj „vyhrocena 

k nesnesitelnosti,“ fráze zde vyrůstá v „děsivou konstrukci jazyka“ a „jed konvence 
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byrokratického vztahu k lidem je koncentrován do smrtelné dávky.“
146

 Nejděsivější je podle 

Machonina to, že Havlem nabízený obraz světa je koláží každodenních situací, nad nimiž se 

v běžném životě ani nepozastavujeme – právě v momentě tohoto uvědomění je Havlův 

satirický model nejsilnější. „Není to lehká a legrační lekce, naopak. Ale je to satira napsaná 

s mučivou zlobou proti zlobě frází, konvenci a každé umrtvující mechanice.“
147

 

Podle divadelní kritičky, pedagožky a překladatelky Evy Uhlířové je ústředním tématem 

Zahradní slavnosti, této „politické frašky ionescovského typu a prvního českého 

antidramatu“, kritika české „obludné malosti“ a průměrnosti.
148

 V této souvislosti Uhlířová ve 

své recenzi v Divadelních novinách zdůrazňuje hudební a výtvarnou složku Krejčovy 

inscenace, totiž odkazy na lidovou tvorbu (záměrně komolené fanfáry z opery Libuše a lidové 

písně) v čele s mytickou věštbou kněžny Libuše: „Český národ nikdy neskoná, on všecky 

bědy světa slavně překoná.“ Tuto věštbu si Havlův hrdina Hugo vyložil po svém jako výzvu 

k přizpůsobivosti, k tomu „za určité situace do jisté míry nebýt, aby za jiné situace bylo 

možné o to lépe být.“
149

 Tento přístup je dle Uhlířové typický pro „malého českého člověka“ 

a Havlovu hru je třeba chápat hlavně jako „boj proti neblahé tradici malosti v našich dějinách, 

proti typické české charakterové křivici.“
150

  

Témata odcizení, zpředmětnění člověka či společenské přizpůsobivosti však v Divadle Na 

zábradlí nebyla zcela nová a Uhlířová považuje ZS za vyvrcholení jeho určité názorové 

kontinuity.
151

 Podobně jako Machonin považuje Uhlířová Havlovu celovečerní prvotinu za 

dílo kvalitativně výrazně převyšující podobně zaměřenou soudobou dramatiku, avšak 

upozorňuje na rozpor v Havlově autorské metodě. Jde o způsob, jakým je konstruována 

postav Huga. V hlavním „hrdinovi“ se snoubí dva rozdílné prvky: prvkem reálným Uhlířová 

nazývá Hugovu středostavovskou výchovu, která jej naučila přizpůsobovat se názorům 

ostatních a kterou dovedl k absurdní dokonalosti. „Potud má být Hugo představitelem 

generace, kterou dospělí zdeformovali až k anulování vlastní osobnosti.“
152
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Na druhou stranu je však Hugo oživlým strojem na zpracování informací. Jeho schopnost 

absorbovat a účinně použít naučenou frázi je v interpretaci Uhlířové hybnou silou aktivní, 

která hýbe dějem hry. Do absurdity vyhrocená realita (výchova) tak naráží na reálné 

předvedení absurdity, člověka-stroje. „Ve výsledku se jeden postup oslabuje druhým: vzniká 

poloreálná, polofiktivní postava, ani satirická karikatura (jako ostatní postavy), ani filosofická 

metafora, která by přidala hře hlubší významotvornou dimenzi.“
153

 

Ve hře tak vlastně existují dvě linie, z nichž Uhlířová za nosnější považuje linii všech postav 

mimo Huga, kterou nazývá „satirickou hyperbolizací skutečné bezpáteřnosti“, zatímco Hugo 

plní spíše úlohu rozehrávače partie a přihrávače.
154

 S rozporností Havlovy autorské metody 

tak souvisí i stavba hry: „Schéma šachu (Hugo) nutí k vypočítání všech ‚tahů‘, linie parodie 

žádá stručnou demonstraci, nemá-li působit jako opakování.“
155

 To se podle Uhlířové Havlovi 

ne zcela podařilo, a tak je podle ní čtyřaktová ZS vlastně dvouaktovou hrou, která se odehraje 

dvakrát. Krejčovu inscenaci však Uhlířová chválí za poskytnutí možnosti divákovi 

spolupracovat na významu hry. Režisér tento efekt podpořil tím, že „dobývá absurditu 

z reality:“ absurdita textu a směšnost jednání postav vznikne jen zcela vážným a realistickým 

herectvím. „Čím vážněji berou svou nesmyslnou situaci, tím jsou, pochopitelně, absurdnější.“ 

156 
 

Tento přístup se ale podle Uhlířové nesetkal s plným pochopením u všech herců DNZ a 

odhaluje i některé jejich slabiny. Kritice se nevyhnul hlavně představitel hlavní postavy 

Václav Sloup. „Co se Václava Sloupa (Huga) týče, jsem upřímně na rozpacích: není jasné, 

zda jeho ‚přítomná nepřítomnost‘ je záměr, nebo projev herecké bezvýraznosti. Zdá se mi 

však, že zejména v expozici bylo možné určit přesněji Hugův vztah k situaci. Závěrečný 

monolog, traktovaný proti celé výstavbě role najednou jako satirická ‚diskuse‘ s publikem, 

postavu dále znejasňuje, třebaže je jistě efektní tečkou představení.“
157

 

Jestliže Sergej Machonin ve své kritice počastoval divácký zážitek z témat předvedených v 

ZS slovy jako „děsivý,“ „mučivý“ či „sžíravý“, na teatrologa, publicistu a kritika Viktora 

Kudělku zapůsobila Havlova hra zcela jinak. „Třebaže se od začátku až do konce hry 

pohybujeme v odlidštěném světě automatů, třebaže se tu napořád argumentuje jen a jen 
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negací, není výsledný dojem deprimující, ale úlevný. Absurdita byla pojmenována a odhalena 

ne jako trvalá a nezměnitelná vlastnost životní reality, ale jako něco, co do ní nepatří.“
158

 

Kudělkův pohled oproti mnoha ostatním ohlasům na premiéru Zahradní slavnosti vidí naději 

na nápravu stavu věcí a absurditu života nepovažuje za definitivní. V tom podle Kudělky 

spočívá Havlova výjimečnost oproti inspirátorům absurdního divadla ze Západu v čele 

s Ionescem, kteří docházejí „ke generálnímu důkazu, že dnešní svět je životní a společenské 

absurditě vydán napospas.“
159

 Havel není Ionescovým epigonem a metody antidramatu 

používá podle Kudělky nově a jinak: například nechává zcela na divákovi, aby provedl 

konfrontaci jevištní absurdity se stavem „normálním“
160

 a mezi řádky vyčetl výzvu: „Dejte si 

práci být lidmi!“
161

 Je to pracná cesta, ale podle Kudělky má smysl. 

Jeden z dramatických motivů, který z pochopitelných důvodů nemůže být obsažen v dílech 

autorů západních, je důraz na tzv. český národní charakter. Zásadní přínos Havlovy hry ale 

spatřuje Kudělka v tom, že se Havel úspěšně pokusil o syntézu tohoto samo o sobě nosného 

tématu s dalším celkem běžným prvkem české satiry, totiž kritikou středních vrstev. Právě 

v propojení typizovaných charakterových chyb českého národa a maloměšťáctví, „které pořád 

přežívá, všelijak se modifikuje, modernizuje, jsouc s to zvulgarizovat i ty nejsprávnější 

myšlenky a zásady, a jakoukoliv skutečnou hodnotu zvrátit v protiklad,“
162

 spatřuje Kudělka 

Havlův pokus o „celistvou diagnózu“ stavu naší společnosti. 
163

 

Kudělka ve své kritice ZS také reaguje na výše citovaný text Evy Uhlířové a zamýšlí se nad 

její výtkou vůči nejednotné autorské metodě. Uhlířová spatřovala v postavě Huga (a v něm se 

mísící se prvky realistické maloměšťácké výchovy a strojovosti) rozpor, který oslabuje 

plánované vyznění hry, Kudělka naproti tomu tuto rozpornost vítá a považuje ji za zcela 

vhodnou. Huga pak přirovnává ke Švejkovi:  

„Je ztělesněním určitého postoje ke světu – v tomto případě postoje životní přizpůsobivosti, 

‚schopnosti asimilace‘, jež vede nakonec ke ztrátě sebe sama, k ‚odcizení‘ – jednak je Hugo 

svého druhu epický hrdina, který obstarává především průřez celým světem hry: 
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maloměšťáckého zátiší (…) i onoho labyrintu zbyrokratizovaných úřadů a neosobně 

fungujících vazeb.“
164

 

Teatrolog a novinář Rudého práva Jan Kopecký v článku s názvem Čtyři divadelní večery
165

 

v úvodu textu vyzdvihuje význam a kvalitu produkce DNZ, které se velmi rychle 

transformovalo z „kapesního divadélka“ na „naprosto neminiaturní iniciativu tak zajímavou, 

že stačila za pět roků zasáhnout téměř sedm set tisíc diváků a do svého akčního rádia vtáhla 

celé území republiky i velký kus světa od Moskvy po Havanu.“
166

 

Také Kopecký spatřuje v Havlově prvotině dílo metodicky hlubší a inteligentnější než jiné 

soudobé satirické hry, které „už začínají unavovat svým vytrvale jen glosátorským 

charakterem.“
167

 Stejně jako například Kudělka zdůrazňuje, že inspiraci ZS západními „otci“ 

absurdního dramatu nejde přehlédnout, ale cíle sledované Havlem jsou zcela originální. 

S Kudělkou souhlasí také v tom, že z absurdní situace vede východisko: svět je smysluplný a 

má své zákonitosti, které byly pouze kontaminovány absurdními jevy (na jejichž existenci se 

hra snaží upozornit), ale aktivním lidským zásahem je možná náprava. 

„Mechanika postupů absurdního divadla slouží jako nástroj, jak najít příčiny všeho, co je 

v našem životě zmechanizovaného, odlidštěného a co funguje proti svému smyslu.“
168

 

Taková hra podle Kopeckého vyvolává smích, ten je ale „obsažný a těžký“.
169

 I přes děsivost, 

kterou vyvolávají jevištní odhalení přizpůsobivosti člověka a středostavovské pseudofilosofie, 

má v sobě hra „filosofii humanismu a nezapře, že vznikla v zemi Osvobozeného divadla a 

Švejka…“
170

 

Také článek divadelního kritika Jaroslava Opavského v měsíčníku Plamen
171

 vyzdvihuje 

Havlovu hru jako něco v československých divadlech zcela výjimečného, překvapivě 

uceleného a dospělého,
172

 také on považuje Havlovu metodu za zcela originální. I podle 

Opavského nepovažuje Havel absurditu za neměnnou vlastnost světa, nýbrž vlastnost určitých 

postojů, vztahů a mechanismů, tedy jako něco, co lze pojmenovat a posléze odstranit. 

Opavský vyzdvihuje - ač to zní paradoxně – racionalitu a „nemilosrdnou věcnost“ Havlova 
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textu, který je podle něj precizní analýzou stavu věcí a srozumitelným způsobem 

pojmenovává nešvary socialistické společnosti. „Havlova hra je názorná. Pomáhá (…) 

myslícímu rozumu pronikat k podstatě rozporů (…) a v našem životě odhalovat, co ztratilo 

lidský smysl.“
173

  

Takový druh satiry považuje Opavský za velice potřebný a vyjadřuje touhu, aby na 

československých jevištích byl čím dál častěji dáván prostor takovému společensky 

kritickému tónu, který je navíc předveden v kvalitním uměleckém zpracování, jako ukázal 

Havel ve své Zahradní slavnosti. Trend tomu podle Opavského nahrával: společenská 

kritičnost se pochopitelně objevovala na českých jevištích již dříve (autor její počátky datuje 

k sezoně 1954/1955 a atmosféře po XII. sjezdu KSČ v roce 1962), ale až nyní „nabyla nových 

rysů, její společenský záběr se rozšířil, stala se političtější a v repertoárové skladbě zaujala 

zřetelnější místo.“
174

 Tento stav souvisí podle Opavského s oním celkovým „ozdravujícím 

pohybem, který energicky odstraňuje z cesty, co přežilo a ztratilo smysl, co deformovalo nebo 

deformuje představu o socialistickém životě.“
175

 

Poslední kritikou reagující na premiéru Zahradní slavnosti v roce 1963, kterou se zde budeme 

zabývat, je obsáhlý text divadelní kritičky Evy Kacetlové s názvem Nezatajili nic, který vyšel 

v únoru 1964 v Tváři.
176

 Kdo nebo co mělo být zatajeno? 

Kacetlová se ve své kritice zaměřila na sociálně-kritický aspekt Havlovy hry a tvrdí, že autor i 

tvůrci představení v čele s režisérem Krejčou poskytli divákovi hloubkovou analýzu 

současnosti, v níž „s odvahou řekli zcela nevšední pravdu o určité části skutečnosti.“
177

 Ta 

pravda zní asi takto: v naší společnosti je mnoho lidí, kteří žijí své malé životy, mají strach o 

své přežití, a tak raději potlačí svou lidskost a přizpůsobí se oficiálnímu názoru, vůdčí pravdě. 

„Redukce myšlení na pochod sem či tam podle toho, kde je to výhodné, činí z nich typy dnes 

neojedinělé.“ Kacetlová je, stejně jako Hugovy rodiče, nazývá „ultraměšťáky.“
178

 

I když to pochopitelně neříká přímo, nastavuje Havel podle Kacetlové zrcadlo všem svým 

spoluobčanům, kteří právě svým přehnaným strachem a charakterovou malostí pomohli 

vzniknout „odlidštěnému světu, kde lidé přestali mít schopnost vnímat nesmysl jako nesmysl, 
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zrůdnost jako zrůdnost a krásu jako krásu.“
179

 Za zvlášť společensky trefný považuji 

Kacetlové postřeh o tom, že „zvyknout si na nesmysl jako na nutnost není problém, je-li 

nesmysl dlouho veřejně uznáván.“
180

 

Takový svět pak řídí obludná mašinérie, podle Kacetlové nekonkrétní a kafkovsky 

neuchopitelná. „Jakási ‚nejvyšší moc‘, o níž se nemluví, se rozprostírá za událostmi, jež se 

vyvíjejí nezávisle na ní s mechanickou setrvačností.“
181

 K tomu, aby autor předvedl divákům 

mechanicky odlidštěný svět a jeho hrůznost, slouží podle Kacetlové Havlovi hlavně metoda: 

„rytmická stavba hry, která připomíná stroj“
182

 a s tím související kruhový pohyb, dále 

záměrně „nový“ jazyk plný frází,
183

 prostý děj a také „okatá“ přehnanost či naopak unylost 

hereckých výrazů. Ze všech postav vyzdvihuje Ředitele Jana Libíčka, jehož repertoár mimiky 

a gest považuje za nevyčerpatelný a tudíž vhodný pro napodobení funkce stroje: „Pod 

nánosem institučních konvencí se (u Libíčka, pozn. O. K.) projevuje bleskurychlá hbitost 

reagovat na protichůdnosti, hbitost, připomínající kybernetický stroj – zmáčknutím páčky A 

se objeví A.“
184

  

Kritická je Kacetlová naopak k Václavu Sloupovi, jenž je prý v roli Huga výrazově nepřesný, 

což více než v jiných hrách znamená v ZS „nevěrohodný“. V prvním obraze, kdy má Hugo za 

úkol pouze pasivně přijímat rady (a bláboly) rodičů, všimla si kritička „ironického záblesku 

v očích“, který prozrazuje, že Hugo už má nějaký svůj názor a boří Havlem zamýšlenou 

„nepopsanost postavy“.
185

 Kacetlová pak upozorňuje na nelogičnost (patrně Havlem 

zamýšlenou) v závěrečném čtvrtém obraze, kde Hugo monologem promlouvá k divákům: 

„Měla by před námi stát zmechanizovaná bytost bez známky lidského. Místo toho vystupuje 

snad druhotný záměr – Hugo dává návod, jak s úspěchem žít.“
186
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Absurditu, která sálala z jeviště a která měla diváka upozornit na absurditu světa skutečného, 

tedy Havel v interpretaci Kacetlové i přes přítomnost kafkovského prvku nekonkrétní 

mašinérie nechápe jako neměnnost, danost. „Prapříčina tkví v systému institucí Zahradní 

slavnosti, které shodou okolností vytvořili lidé,“
187

 a lidé ji taky mohou odstranit. Havlovu 

prvotinu také staví do opozice k ostatním autorům absurdního divadla v tom, že na rozdíl od 

klasických dramat
188

 připisujících podle autorky velkou úlohu náhodě, má ZS „železnou 

logiku“ přesně směřující k odhalení - skutečnost je absurdní.  

Tomuto cíli (a výslednému dojmu z představení) je podřízena i scéna: architekt a scénograf 

Josef Svoboda pojal výzdobu jeviště jako velké atomové jádro (prvek pravidelnosti, logiky), 

které v jednotlivých obrazech tematicky doplňují například malá kredenc (reprezentující 

středostavovskou malost a pohodlnost), košík s květinami (kýčovitost samotné zahradní 

slavnosti) a ve třetím dějství busta bez obličeje, kterou Kacetlová chápe jako „jemný náznak 

svrchované moci, která ani ve hře nemá jméno ani tvář.“
189

 

Kacetlová končí svou kritiku konstatováním, že Zahradní slavnost je jednou z nejlepších 

současných her. 

Na závěr této kapitoly ještě ocitujeme dva články, které o premiéře Zahradní slavnosti 

v Divadle Na zábradlí vyšly v zahraničním tisku. Prvním je článek v novinách The Sunday 

Times, v němž se kritička Kathleen Haltonová zabývá osobou režiséra Otomara Krejči.
190

 

Autorka popisuje nadšení, s jakým se vrátil z cesty do Československa uznávaný kritik Peter 

Brook, jenž v Čechách zhlédl Krejčovu úspěšnou inscenaci (110 repríz, pozn. O. K.) Romeo a 

Julie v Národním divadle. Haltonová dále připomíná vysoce ceněné Krejčovy inscenace 

Hamleta v Bruselu a zejména Uhdeho Krále Vávru, „jednu z nejkontroverznějších her 

současnosti, která je ostře kritická vůči prezidentovi Československa a parlamentu.“
191

  

Havlovu Zahradní slavnost, Krejčovu další režii, hodnotí Haltonová ve srovnání s Králem 

Vávrou jako „méně otevřeně kritickou“, ale zároveň za „geniální útok na relativismus 

                                                                                                                                                         
je odsuzován jako něco škodlivého.“ (KACETLOVÁ, Eva. Nezatajili nic, cit. d., s. 37). Není těžké představit si, 

že do popisu postavy Petra a stesku ostatních nad tím, že je intelektuál (čili zbytečný příživník) vložil Havel 

drobné autobiografické rysy. 
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stranického myšlení provedené absurdní cestou.“
192

 Upozorňuje také na to, že v Polsku byla 

Zahradní slavnost zakázána, a přičítá to odlišnému politicko-kulturnímu vývoji v obou 

zemích v 60. letech a výraznější „političnosti“ československého divadla. V té souvislosti 

připomíná, že sám Krejča byl v době svého režírování ZS členem KSČ (vyloučen ze strany 

byl v roce 1970, pozn. O. K.) a mohl tak kritizovat z odlišných pozic než jeho polští 

kolegové.
193

 

O pražské premiéře ZS píše i Eugéne Delmas v novinách Der Tagesspiegel Berlin.
 194

 Delmas 

si všímá, že podobná hra ještě v československém divadle nebyla. Podivuje se nad tím, jak 

prvotina mladičkého autora, kterou nazývá „východním příspěvkem k jinak hlavně západní 

absurdní dramatice“, může být tak vyspělá, že se svým západním vzorům po formální stránce 

vyrovná. Havlovo bohaté využití „marxistické dialektiky“ k budování absurdity z dialogu 

považuje kritik za nečekané, ale „vzrušující“; důsledkem této dialektiky je pak podle Delmase 

pocit, že postavy „nemají veškeré dění ve svých rukou“ a spíše než subjekty jsou pasivními 

objekty.
195

 

Úředníci z „hypotetického totalitního světa“ mají sice nasazené klaunské nosy, ale přitom je 

popadá vztek, nerozumí si a tím pádem si navzájem nedůvěřují. Jako příslušníci odlidštěné 

instituce jsou přesvědčeni, že jednají se vší lidskostí a přirozeností, dokud se mezi nimi 

neobjeví Hugo, jenž je začne poučovat o „pravé lidskosti“ a „vezme jim tak půdu pod 

nohama“.
196

 

Delmas chválí Havla za to, že hru prošpikoval překvapivým a absurdním humorem, a odmítá 

„přilepit na autora etiketu ‚antimarxista‘“ jen kvůli tomu, že hra vznikla v komunistickém 

státě a za jedno z hlavních témat si vzala (i když jen slovní) dialektiku. Upozorňuje na 

prokazatelný vliv Kafky a jeho „souboje individua s anonymní byrokratickou mocí“ a také 

samozřejmě na vliv zkušenosti s „typickými jevy režimu jedné strany“.
197

 S tím souvisí 

Delmasovo překvapení, že za stávajících politických poměrů Havel vůbec mohl tento kus 

v Praze uvést. 

                                                 
192 

HALTON, Kathleen, cit. d. Autorka to sice přesně nevyjadřuje, ale z kontextu článku lze vyvodit, že má na 

mysli myšlení komunistické strany.  
193 

Tamtéž. 
194 

DELMAS, Eugène. Sozusagen ad absurdum geführt. Ein aufsehenerrgendes Theaterstück in Prag. Der 

Tagesspiegel Berlin, 1964. Více informací se nepodařilo dohledat, dostupnost článku viz Použitá literatura. 

Cizojazyčné články cituji ve vlastním překladu.  
195 

Srv. tamtéž. V postřehu, že Havlovy postavy jsou spíše pasivními objekty než lidmi, se Delmas shoduje 

s Grossmanem. 
196 

Tamtéž. 
197 

Tamtéž. 



51 
 

Státní divadlo Brno (Mahenovo divadlo), premiéra 17. 4. 1964 

Druhým profesionálním divadlem, které u nás do svého repertoáru zařadilo Zahradní 

slavnost, bylo Státní divadlo Brno. Na scéně Mahenova divadla měla hra premiéru 17. dubna 

1964 v režii Rudolfa Jurdy.
198

 K premiéře této inscenace vyšlo v tehdejším tisku 10 článků, 

oproti představení pražskému bylo článků v odborných periodicích méně a převažovaly 

zmínky v tisku denním. I v nich lze však nalézt zajímavé postřehy nejen k brněnské inscenaci, 

ale Havlově hře a jejímu významu obecně. 

Například teatroložka Jaroslava Suchomelová se v Mladé frontě
 199

 pustila do komparace 

obou představení ZS, pražského a brněnského. Největší rozdíly v interpretaci Havlova 

„výsměšného antidramatu“
200

 vidí v hereckém pojetí dvou hlavních postav – Huga a Plzáka, 

jejichž podoba podle Suchomelové určuje charakter představení: 

Hugo Václava Sloupa z pražské inscenace je, v rozporu s tím, jak jeho výkon popsala Eva 

Kacetlová v Tváři,
201

 podle Suchomelové přísně mechanický. Nemá žádný vlastní názor ani 

pocit, je pouze vtažen do „mlýna“, kde je pasivně vybaven frázemi a pseudomoudrostí a tímto 

strojem na konci hry vyplivnut jako „nečlověk“.
202

 Naopak u brněnského Huga Josefa 

Husníka lze podle Suchomelové pozorovat záblesky toho, že si o situaci myslí své. Přejímá, 

přizpůsobuje se, ale „jakoby byl nad věcí a zachovával si ironický nadhled.“
203

  

Husníkův Hugo je dokonce podle Suchomelové jedinou postavou hry, která o „mlýnu“, 

odlidšťujícímu stroji na nesmysly, ví, vědomě z něj dokáže vystoupit, rozhlédnout se po 

ostatních postavách a vysmát se jejich absurdnímu pitvoření. Jako jediný je ještě schopen 

racionálního úsudku a dokonce nutí své kolegy k absurdním zvratům a vyhání jejich jednání 

do krajnosti.
204

 Sama Suchomelová uznává, že toto pojetí postavy Huga je vzdálené (ne-li 

přímo opačné) záměru Václava Havla, tvůrce představení nicméně chválí za objevování 

nových a hlubších rozměrů interpretace Zahradní slavnosti. 

U Zahajovače Ferdy Plzáka je to pak ve srovnání pražské a brněnské inscenace, kterou 

provádí Suchomelová, přesně naopak. Plzák Rudolfa Jurdy (který byl rovněž režisérem 

brněnské inscenace) je robot – „odlidštěný automat, který se mechanicky a v určitých 
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intervalech vrací na scénu a mechanicky pronáší svůj součet frází, které bez obtíží aplikuje na 

kteroukoliv situaci.“
205

 Představě Václava Havla se ale podle kritičky více blíží Plzák Zdeňka 

Procházky z DNZ, protože se snaží působit laskavě a „lidsky“. Zlo podávané s úsměvem je 

hrůznější, zdůrazňuje Suchomelová.
206

 

I přes výrazové nepřesnosti (pravděpodobně související s nevyrovnaností hereckého souboru) 

hodnotí autorka představení v Brně kladně. Vyzdvihuje, že „soubor má vůli, chuť i schopnosti 

vyjadřovat se k otázkám, které ještě nebyly rozřešeny a dekretovány a které produkují smích 

jiné kvality než drobné žertíky na předscénách.“
207

  

Článek Milana Trávníčka z časopisu My 64 se zaměřil na jazykovou stavbu Zahradní 

slavnosti. Na příkladech přísloví Hugova otce (např. „Kdo ví, kde má čmelák žihadlo, tomu 

nejsou kalhoty nikdy krátké! Nebo si myslíš, že je možné střílet káňata a mít přitom maštal 

v Berouně?“) tu Trávníček demonstruje ztrátu dorozumívací funkce jazyka, což považuje za 

prvek propojující Havlův styl s ionescovským antidramatem. Úkol takto zobrazeného 

deformovaného jazyka je však u Havla jiný: „Demonstrovat fakt, že ‚zdravá filosofie 

středních vrstev‘, jejíž vznik se datuje až do obrození, vede k úplnému odlidštění.“
208

 

Pludkovy rady jsou podle Trávníčka nesmyslné, ale hlavně škodlivé. 

Trávníček také poukazuje na komické použití dvou vzájemně si odporujících institucí – 

Zahajovačské služby a Likvidačního úřadu. „Jedni stále něco zahajují a druzí zase likvidují-již 

to je neobyčejně vtipné postižení skutečnosti.“
209

 Tímto propojením dvou prvků, které by 

samy o sobě nestály za pozornost, buduje podle kritika Havel celou hru včetně výše zmíněné 

jazykové stránky. Havlova logika tedy podle Trávníčka zní: komika vynikne teprve při 

spojení dvou protikladů v nesmyslný celek. 

Trávníček rozvíjí názor, že některé postavy nejsou ani tak vypočítavě mechanické, jako spíš 

hloupé. Jako příklad uvádí tento dialog Tajemníka s Plzákem: 

TAJEMNÍK: Četl jsem nedávno Dvacet tisíc mil pod mořem. 
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PLZÁK. A my dokážeme brzo číst ještě hlouběji pod mořem!
210

 

Hugo však má i záchvaty logiky, to když například na začátku zahradní slavnosti odhalí, že 

Velký parket A je skutečně větší než Malý parket C. Podle Trávníčka je v této prosté 

skutečnosti, jež je ve hře vzápětí převálcována a popřena frázemi Tajemníka a Tajemnice, 

pečlivě skryta Havlova celoživotní výzva: říkat pravdu za všech okolností a nepodléhat 

mechanismům, které produkují absurditu a vše živé v člověku umrtvují. 

Premiérou Zahradní slavnosti v Brně se zabývala rovněž Rovnost – deník vydávaný 

Komunistickou stranou Československa.
211

 Text autora Dušana Jeřábka však nikterak 

nevybočuje z úrovně ostatních kritik a i on považuje ZS za jednu z nejvýznamnějších 

tehdejších her. Shoduje se s nimi i v tom, že Havlova hra mistrně využívá prostředků 

absurdního divadla (Jeřábek hovoří o „francouzské dramatice“, autorech v čele s Beckettem a 

Ionescem) k svým originálním účelům a že autor vtiskl tomuto druhu divadla tvář přísně 

spjatou se společenskou situací, v níž vznikla. „Myšlenková linie Havlovy komedie vyrůstá 

z citlivého a aktivního zaujetí pro skutečnost našich dnů. Z čehož ovšem plyne, že jakákoliv 

společenská lhostejnost je jí zcela vzdálená.“
212

 

Havlova kritika podle Jeřábka míří hlavně tam, kde přežívá morálka a myšlení maloměšťáků, 

tedy tam, kde „chybí schopnost uplatňovat zásady socialismu v jejich nezkreslené podobě.“
213

 

I autor Rovnosti tedy chápe Havlem předvedenou absurditu jako stav nepřirozený, který 

přežívá kvůli apatii, lhostejnosti a poddajnosti některých jedinců či skupin společnosti. Stejně 

jako Hugo, jenž tváří v tvář absurdním situacím místo, aby proti nim bojoval, sklápí oči a 

raději volí pohodlnou cestu přizpůsobení. Tento přístup vyhání Havel do krajnosti a nechává 

Huga podstoupit totální rozpad osobnosti doprovázený popřením normálních lidských vztahů.  

I Jeřábek však v Havlově hře vidí zároveň naději na změnu k lepšímu: „Hugův závěrečný 

monolog je přímo gogolovsky krutá persifláž všeho oportunismu a charakterové lability; a 

právě v ostrosti tohoto myšlenkového vyhrocení hry je skryt její kriticky pozitivní smysl, její 

osvobozující účin na diváka.“
214

 Tomuto autorově záměru podle Jeřábka odpovídá i pojetí 

brněnské inscenace, které jí vtiskl režisér Rudolf Jurda. V souladu s dříve napsaným 
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vyzdvihuje zejména realističnost „obludného chameleónství“
215

 Huga alias Josefa Husníka, 

„které daleko přerůstá rámec grotesknosti a stává se společenskou výhrůžkou, ale i 

varováním.“
216

  

Divadlo pracujících, Gottwaldov, premiéra 30. dubna 1965 

Třetí a poslední inscenací Zahradní slavnosti na půdě profesionálních divadel před okupací 

v roce 1968 bylo představení v tehdejším Gottwaldově, jehož premiéra se uskutečnila 30. 

dubna 1965. K premiéře této inscenace vyšly v tehdejším tisku pouze čtyři články v denním 

tisku a žádné odborné periodikum se konkrétně touto inscenací už nezbývalo.
217

 

Již dříve citovaná teatroložka Jaroslava Suchomelová v kritice pro Mladou frontu
218

 

poukazuje na obtíže, s jakými se zákonitě setkává inscenování hry tak náročné a formálně 

nové, jako je Havlova Zahradní slavnost, v oblastním divadle. Zatímco u diváků v Praze, 

Brně či Bratislavě divák absurdní divadlo zná (hlavně díky předchozí produkci Divadla Na 

zábradlí), a čeká na něj, „v oblasti zastihuje absurdní hra diváka ve většině nepřipraveného a 

bezradného.“
219

 To pro tvůrce představuje značnou výzvu. 

Divadlo pracujících v Gottwaldově podle autorky tuto výzvu zvládlo, i když za cenu 

občasného zjednodušování a možná až přílišné „polopatičnosti“. Režisér Zdeněk Hruška i 

scénograf Josef Vališ podřídili vše tomu, aby v náročných pasážích hry byl divák „uchopen za 

ruku“ a složité téma mu bylo vysvětleno. Některé postavy byly upraveny směrem k lepší 

divácké pochopitelnosti – např. manželé Pludkovi (které hráli Václav a Zlata Jeřábkovi) 

v úvodním obraze sice metají fráze „v strojovém tempu“ a od první chvíle „dokládají 

nepřítomnost jakékoliv myšlenky“, ale kvůli této strojovosti není prostor třeba pro otcovo 

vysvětlení dějinné úlohy středních vrstev. Suchomelová připomíná, že to je dost podstatná 

chyba na cestě pochopení významu celé hry.  

Závěrečný monolog Huga (Zdeněk Hradilák) je pak problematický v tom, že Hugo namísto 

démonického vyvrcholení jakoby záměrně vystupuje z role a divákům vysvětluje, jak mají hru 
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chápat. Tento úmysl motivovaný snahou přiblížit publiku náročné absurdní drama však zcela 

odporuje Havlovu záměru.
220

 

Článek Bedřicha Hekla v deníku Naše pravda, listu krajského výboru KSČ v Gottwaldově, 

chválí Divadlo pracujících za to, že se jako první oblastní divadlo v republice rozhodlo uvést 

tak náročnou hru, jíž Zahradní slavnost je. Hekl připomíná, že prvotina Václava Havla se 

s velkým úspěchem hraje v Praze, Brně i zahraničí, a hledá důvody tohoto úspěchu.
221

 

Hlavním je podle Hekla aktuálnost. Havel kritizuje neduhy současnosti, respektive veřejného 

života: „Prázdné myšlenky, obalované do pozlátka mnohomluvných slov; nebezpečí plynoucí 

z frází a mnohých zmatků v myslích lidí, chiméra přizpůsobivosti malého českého člověka 

poměrům,“ vypočítává kritizované neduhy Hekl, proti nimž Zahradní slavnost „neformálně, 

ale důsledně bojuje“.
222

 

Kvůli tomu, že hra pracuje s frázemi různého druhu, se podle Hekla bude zdát návštěvníkovi 

oblastního divadla složitá. Berličkou měl být mimo jiné program k představení, v němž jsou 

přehledně a jednoduše (včetně obrázků a ilustrací) nastíněny základní myšlenky hry, citované 

z Grossmanova doslovu k prvnímu knižnímu vydání hry. Největší přínos ZS spatřuje Bedřich 

Hekl v tom, že tato hra nutí diváka přemýšlet.  

O roli diváka v Zahradní slavnosti píše i Vít Závodský v článku s přiléhavým názvem Chyť 

zajíce, ať ho máš (jedna z „hlášek“ ze hry).
223

 Podle něj je divák jediným kladným hrdinou 

hry, v jehož mozku by mělo docházet ke konfrontaci mezi absurdním a neabsurdním. I 

Závodský totiž považuje Havlem předvedený svět za absurdní nikoliv z nutnosti (jak je tomu 

např. u Becketta), ale kvůli lidským chybám, a záleží opět jen na lidech, jestli bude 

odstraněna. 

„Absurdita Havlovy Zahradní slavnosti je sice v životě potenciálně přítomna, ale nepřerůstá 

v absurditu absolutní: je do značné míry tvořena a zaviněna lidmi samotnými, kteří se stali 

pouhými kolečky v jakémsi obrovském a odcizeném společenském mechanismu, jenž plodí 

nové a nové absurdity.“
224
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Podobně jako Eva Kacetlová v kritice pražské inscenace zde Závodský píše o jakési nefyzické 

síle, která jakoby stála v pozadí celého mechanismu dějů a promluv. „Nitky k lidem-loutkám 

nesmlouvavě ovládá neznámý principál kdesi nahoře.“
225

 Otázkou pak ale zůstává, zda tento 

pocit z působení neznámé „kafkovské“ síly není v protikladu s tvrzením, že absurditu lze 

odstranit „pouhou“ lidskou aktivitou, snahou o humanitu. 

Závodský ve své kritice zdůrazňuje společenský rozměr Zahradní slavnosti: Havel se sice 

inspiruje absurdním divadlem, ale jeho prvky aplikuje na současnou (tehdejší) společenskou 

situaci a jeho satira působí „jako aktivní rentgen a lupa zároveň“.
226

 Špatnosti, které pod 

lupou vidí (maloměšťácká malost, strojovost, automatizované jednání, přetvářka, fráze) by 

podle Závodského více než u jiných her měly v divákovi vyvolat pocit, že „něco je třeba 

podniknout.“ Něco se skutečně podniknout dá, ale divák musí začít sám u sebe. Proto podle 

Závodského je to, co se děje na jevišti, méně důležité než to, co v hledišti.
227

 

Divadelní soubor Julius Zeyer při Parku kultury a oddechu v Českých 

Budějovicích, premiéra 17. srpna 1964 

Kromě třech výše zmíněných představení na profesionálních scénách se Zahradní slavnost 

v 60. letech objevila ještě v repertoáru tří amatérských divadelních souborů. První z nich byli 

ochotníci z Českých Budějovic, jejichž verze ZS režírovaná Antonínem Baštou měla premiéru 

17. srpna 1964 na 34. ročníku festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Hra 

v provedení Divadelního souboru Julius Zeyer získala na tomto tradičním festivalu Cenu 

novinářské kritiky za vynikající dramaturgický počin a mimořádný společenský dosah a 

zejména díky tomu se stala významnou divadelní událostí, což dokazují i dobové kritiky.
228

 

Žádná ze zkoumaných kritik tohoto ochotnického představení se však již nezabývá smyslem 

hry či společenskou funkcí, jakou by měla Zahradní slavnost podle Havla plnit. A tak pouze 

telegraficky zde ocitujeme několik článků dokumentujících přijetí ZS v podání Divadelního 

souboru Julia Zeyera na přehlídce v Hronově. 

Dagmar Šafaříková v deníku Práce považuje představení budějovického souboru za vrchol 

festivalu. Chválí ochotníky za citlivost, s níž přistoupili k těžkému textu, a také poctivost, 

s níž si podle Šafaříkové během zkoušek snažili ve hře najít více než to, co je v ní výslovně 
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řečeno. Předjímali nepřipravenost diváka a hru vhodně zjednodušili (zejména v hereckém 

pojetí) tak, že jejich úsilí může být vzorem pro všechny ostatní ochotnické soubory, které by 

se rozhodly ZS nastudovat. Autorka se však domnívá, že jiné soubory se této výzvy zaleknou, 

zvlášť s vědomím toho, jak kvalitní představení předvedl Divadelní soubor Julius Zeyer. 
229

 

Toto představení se dostalo i na stránky Zemědělských novin. Autorka Věra Benšová 

porovnává tři hry, které se na 34. ročníku festivalu představily – Sprchu Vladimira 

Majakovského, Havlovu Zahradní slavnost a úpravu románu Marka Twaina uváděnou pod 

názvem Tom Sawyer od řeky Mississippi. Za nejkvalitnější považuje hru Havlovu a 

vyzdvihuje především režii Antonína Bašty, jehož výklad Havlova textu „i méně 

připraveného diváka maximálně orientoval ve hře, přenášející na scénu u nás neobvyklé prvky 

absurdity.“
230

 Díky „technické i psychické vybavenosti“ českobudějovického souboru, 

„celistvosti představení“ a hereckým výkonům považuje Benšová toto představení za vrchol 

hronovského festivalu.
231

 

Sprchu a Zahradní slavnost porovnává i Josef Schnabel v Mladé frontě a i když jeho text 

vyšel teprve třetí den pětidenního festivalu, dospívá k závěru, že tyto dvě hry pravděpodobně 

vymezily mantinely festivalové kvality: šlo o nejhorší (Sprcha) a asi i nejlepší (ZS) 

představení Jiráskova Hronova.
232

 Schnabel vypozoroval v představení Divadelního souboru 

Julius Zeyer inspiraci Krejčovou inscenací v DNZ, ale chválí zároveň amatérský soubor za to, 

jak originálně a kvalitně se mu podařilo intelektuálně náročný kus zjednodušit.
233

 „Havlova 

hra je v jejich podání proti zmíněné inscenaci na Zábradlí také „vylehčena“, absurdnost není 

dováděna až k tomu bodu, kdy směšné začíná být příšerné. Zůstává směšné. I to je znakem 

promyšlené práce souboru…“
234

 

Divadelní soubor Julius Zeyer po úspěchu v Hronově zavítal v říjnu 1964 také do Prahy, kde 

měl možnost zahrát Zahradní slavnost přímo na prknech Divadla Na zábradlí. Recenzent 

Jaroslav Vedral napsal ve Večerní Praze: „I když pohostinské vystoupení souboru v Divadle 

Na zábradlí se mi zdálo méně průrazné než hronovské, našlo ve vyprodaném sále příznivý 

ohlas diváků, kterým nevadila trochu zjednodušující koncepce (ostatně reálně vycházející ze 

zatímních možností souboru) a kteří především ocenili režii A. Bašty a nesporný rys 
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českobudějovické inscenace: totiž že jde o skutečnou tvořivost.“
235

 V závěru pak uděluje 

českobudějovickým ochotníkům pochvalu otázkou: „Není to příklad také pro pražské 

ochotnické soubory?“
236

 

Kolár, ochotnický spolek Závodního klubu ROH Automobilové závody, n. p., Mladá 

Boleslav, premiéra 28. května 1965 

Mladoboleslavští ochotníci ze spolku Kolár, jenž v roce 1965 slavil již 122 let své existence, 

uvedli Havlovu Zahradní slavnost nejprve na festivalu ochotnického divadla s názvem 5. 

Divadelní žatva Rakovnicka (20. - 28. 5. 1965) a poté v létě téhož roku rámci festivalu 

českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka.  

Premiéra ZS na Žatvě (představení festival 28. května uzavíralo) se podle Jaroslava Vedrala 

setkala s rozporuplnými reakcemi, což je ale pochopitelné vzhledem k různorodosti publika a 

náročnosti hry, převažoval však prý nadšení. Vedral považuje provedení Havlovy prvotiny 

spolkem Kolár za „nejvýraznější úspěch amatérského divadla v kraji“
237

 a soubor chválí 

hlavně za to, že v jejich verzi ZS nebyla patrná inspirace předchozími inscenacemi v Praze či 

Brně a představení zdobila spousta vlastních chytrých nápadů. 

„Cena inscenace je také v tom, že i přes určité zjednodušení jí nechybí síla k tomu, aby 

pobavila i popudila – aby provokovala a nutila k zamyšlení. Jestliže dnes některé divadelní 

představení tohle dokáže, domnívám se, že to není právě málo.“
238

 

Devátý ročník festivalu Šrámkova Sobotka se konal ve dnech 10. – 17. července 1965 a jeho 

tématem bylo „Umění řečnit“. Není proto náhodou, že si organizátoři festivalu vybrali pro 

zahájení Havlovu Zahradní slavnost. Jak připomíná Jiří Valenta v článku v Osvětové práci,
239

 

na Šrámkovu Sobotku se v tomto roce „sjeli ti, jimž záleží na kráse a čistotě jazyka“, a tak hra 

o frázi a celkové devalvaci jazyka rezonovala obzvlášť silně: „Autor se svébytnými 

prostředky pustil do boje s frází. A stejný boj - pro který je ovšem potřeba jiné výzbroje – 
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sváděli posluchači soboteckého semináře o umění řečnit a měli by ten boj svést i všichni 

ostatní referenti, lektoři a přednášející.“
240

  

Valenta poznamenává, že Havlův boj proti frázi mohl být ještě údernější, kdyby ochotníci ze 

spolku Kolár uměli při hraní Zahradní slavnosti lépe vycítit podstatu absurdního dramatu, 

nechali pracovat fantazii a nezůstali u pouhé popisnosti.
241

 

Jesenická scéna Petra Bezruče, Jeseník, premiéra 17. května 1965 

Dalším a posledním amatérským souborem, který se v 60. letech rozhodl nastudovat a veřejně 

uvést Havlovu Zahradní slavnost, byli ochotníci z Jeseníku zastřešující své snažení jménem 

Petra Bezruče. 17. května 1965 uvedli hru v Jeseníku v režii Karla Froňka a o jejich snažení 

vyšlo v dobových periodikách několik zmínek. 

V Našem slově Pavel Lenda oceňuje odvážnost, s níž ochotníci sáhli po tomto náročném kusu 

a hlavně s jakou grácií jej zvládli odehrát. Lehkost, s jakou se se ZS popasovali herci, kteří 

„ještě před rokem měli co dělat, aby zahráli slušně obvyklou repertoárovou veselohru,“ by 

podle Lendy mohla konkurovat profesionálním souborům. Důkazem kvality je i to, že 

publikum reagovalo na všechny „vtipy“ ve hře ukryté a pochopilo vše, s čím se na něj 

dramatik obrací.
242

 Autor vyjadřuje lítost, že toto představení nebude k vidění i mimo Jeseník 

(hrálo se pouze zde a to 17. a 18. května 1965). 

Pavel Lenda psal i do Amatérské scény, kde mu na otázku „proč zrovna Zahradní slavnost?“ 

odpovídá režisér jesenických představení Karel Froněk: „Protože jsou tu vysloveny názory, se 

kterými se náš mladý kolektiv ztotožňuje.“
243

 Lenda vyzdvihuje, že se představení uskuteční 

(text je psán v dubnu, tedy ještě předpremiérou) i přes mnoho nepříznivých vlivů - 

nezkušenost souboru, vyrábění kulis „na koleni“, absenci důstojných prostor na zkoušení – ale 

k samotnému smyslu Havlovy hry či názorům, které tak zaujaly režiséra Froňka, se vůbec 

nevyjadřuje. 

Zahradní slavnost v zahraničí244 

Havlova prvotina se brzy po úspěchu v Praze dostala i na zahraniční pódia. Mezi lety 1964 a 

1968 se Zahradní slavnost objevila na pódiích těchto zemí (pořadí, v jakém proběhly 
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premiéry): Německo, Itálie, Srbsko, Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Francie, Nizozemsko, 

přičemž nejvíce inscenací zhlédli diváci v tehdejší Spolkové republice Německo (10 inscenací 

v 10 městech). 

Premiéra Zahradní slavnosti mimo území Československa se díky autorově spolupráci 

s nakladatelství Rowohlt
245

 uskutečnila 2. října 1964 v západoberlínském Schiller-Theater 

(respektive jeho komorní scéně Werkstatt-Theater („Dílna“), kde mělo světovou premiéru mj. 

Beckettovo Čekání na Godota), režisérem byl Hansjörg Utzerath.
246

 V Západním Berlíně, 

stejně jako ve většině dalších německy mluvících měst nejen v 60. letech, ale i v následujících 

desetiletích, se ZS inscenovala v překladu Augusta Scholtise.  

Ohlas premiéry ZS v západoněmeckém tisku shrnuje článek Úspěch s ostudou, který vyšel 

v Divadelních a filmových novinách 11. listopadu 1964 a který z němčiny přeložil Jan 

Procházka.
247

 V úvodu autor
248

 upozorňuje na skutečnost, že Václavu Havlovi a Janu 

Grossmanovi nebylo tehdejšími československými úřady dovoleno se premiéry zúčastnit, což 

označuje jako ostudu, která však neměla vliv na kladné přijetí hry. „Vyznění inscenace 

dopadlo pro nás v kulturně-politickém smyslu jednoznačně pozitivně. Nikdo se potutelně 

neušklíbá, imponuje síla obrodného procesu, jehož je Havlova hra i její uvádění u nás 

výrazem a součástí.“
249

 

Autor perexu dále píše, že Němci snadno ve hře rozpoznávali narážky na problémy, které 

trápí i je samotné. Tak třeba v článku citovaný berlínský korespondent hamburského deníku 

Die Welt píše, že s Havlovou hrou přijel na Západ svěží tón kritiky a vyzdvihuje kritičnost, 
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s jakou se autor hry obrátil proti „východní frazeologii.“ Vyjadřuje přání, aby něco 

podobného, totiž „vyrovnání s vlastní hantýrkou“, provedla i společnost německá.
250

 

Heidemarie Herizerová z deníku Abend píše o zhlédnutí Zahradní slavnosti jako o „převážně 

zábavném večeru“, Havel je podle ní, originální, hořký a veselý a ve své hře „postavil z frází 

svět.“
251

 Kritička chválí Havla za práci se slovy a režiséra inscenace Utzeratha za to, že 

„nechal většinu herců záměrně ustrnout v chtěné komické loutky.“
252

   

Ilse Urbachová z deníku Kurier se podivuje nad tím, že Zahradní slavnost, tento „výstřel 

originality, umělecké modernosti, dráždivého a příjemně náročného vtipu“ přišel zrovna 

z Prahy. Hru osmadvacetiletého Havla nazvala „geniálním kouskem“
253

 a vyjádřila své 

nepochopení nad tím, že autorovi nebylo dovoleno se představení v Západním Berlíně 

zúčastnit. 

Hellmut Kotschereuter z deníku Abend-Zeitung
254

 považuje Zahradní slavnost za opožděný 

umělecký vrchol berlínského kulturního festivalu Slavnostní týdny (Berliner Festspiele). 

Berlínské publikum podle něj přijalo Havlovu hru s jednoznačnou chválou, i pro 

Kotschereutera je však nepochopitelné, že autorovi nebylo československými úřady 

umožněno se premiéry zúčastnit. 

Podle Waltera Karsche z deníku Tagesspiegel
255

 by bylo mylné z českého původu autora hry 

usuzovat, že „se svou skvělou persifláží funkcionářského žargonu“ kritizuje pouze země 

východního bloku. „Havel chce víc, mnohem víc…“
256

 Karsch varuje, že Hugo je prototyp 

člověka, jenž ve své „lstivé hlouposti“ je velmi komický ale také velmi děsivý ve své 

ctižádosti, kterou ukrývá v každém slově. Hugův přístup „zakuklené zlomyslnosti a vtíravé 

dobromyslnosti“, jímž postupně nenápadně vytlačuje ostatní z jejich míst, je podle kritika 

„zábavný a příšerný zároveň.“
257

 Walter Kersch na závěr upozorňuje, že jméno tohoto 

mladého dramatika bude nutné si zapamatovat. 
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Největší prostor věnuje článek v Divadelních a filmových novinách kritice Dory Fehlingové 

z deníku Telegraf.
258

 Autorka neskrývá údiv nad tím, že teprve osmadvacetiletý dramatik 

mohl napsat tak zralou hru (kterou Fehlingová nazývá „tragikomickým žertem“)
259

, ale 

zejména nad tím, že tato hra byla vůbec uvedena v jeho vlasti a že se dokonce setkala 

s velkým úspěchem. S touto „otevřeně prokázanou tolerancí“ podle Fehlingové ostře 

kontrastuje nepochopitelný zákaz účasti Havla na německé premiéře. Kritičce je líto, že Havel 

nemohl zažít velkou pochvalu, kterou se inscenaci Hansjörga Utzeratha v čele s „Hugem“ 

Stefanem Wiggerem v Berlíně dostalo.  

Fehlingová píše, že není pochyb o tom, že Zahradní slavnost se odehrává v „komunistickém 

státě,“
260

 avšak Havlovo hlavní téma – hrozba degradace člověka na stroj na fráze – má 

platnost celosvětovou. Stejně jako většina ostatních kritiků berlínského představení vynáší 

Fehligová do nebes překlad Augusta Sholtise a „bouřlivý potlesk“ považuje za zcela 

adekvátní.
261

 

Premiéra Zahradní slavnosti v Západním Berlíně neunikla ani novinářům z londýnského 

deníku The Times
262

. Autor si všímá, že „hra talentovaného 28letého Václava Havla je 

napsána divadelním jazykem, který leží někde mezi Ionescem a Mrożkem“, avšak kritizuje 

režiséra Utzeratha za to, že do ZS vložil „polovinu energie než do svých předchozích 

inscenací.“
263

 

Hugo Pludka popisuje autor jako „zprvu nevinného a zatvrzelého“ mladého muže, jenž však 

brzy zjišťuje, že k tomu, aby se ve světě prosadil, si s poctivostí a jednoduchostí myšlenek 

nevystačí. Mnohem účinnější zbraně nachází ve falešných a neupřímných frázích a 

„stranickém žargonu“.
264

 Havlova hra je sice podle redaktora deníku The Times absurdní, 

avšak má kořeny v reálných situacích. Nadšené přijetí v Berlíně a ohlas v dalších západních 

zemích pak podle něj značí, že tyto situace jsou povědomé i lidem v demokratických státech. 

„Přesto, že hra může leckomu připadat lehkovážná a kvůli příliš častému opakování lze 

                                                 
258 

FEHLING, Dora. Unerlaubt köstlich. Telegraf, 4. 10. 1964. 
259 

Tamtéž. 
260 

Tamtéž. 
261 

FEHLING, Dora. Unerlaubt köstlich. Telegraf, 4. 10. 1964. 
262 

Two Playwrights New to Berlin. The Times, 20. 10. 1964, podepsáno pouze „Od našeho berlínského 

zpravodaje“, překlad citací O. K. 
263 

Tamtéž.  
264 

Tamtéž. 



63 
 

pochybovat o tom, že bude pro každého plnohodnotnou celovečerní zábavou, je evidentní, že 

tento mladý autor je pro divadlo velkým příslibem.“
265

 

Havlovo absurdní divadlo se však v deníku The Times objevilo už dříve v článku z července 

1964.
266

 Autor vyzdvihuje pantomimický soubor Ladislava Fialky a popisuje „vládnutí 

absurdity“ v Divadle Na zábradlí: úspěšnou inscenaci Jarryho Krále Ubu, Čekání na Godota, 

Kafkův Proces, ale zejména chválí „kmenového autora“ DNZ, „nadějně vyhlížejícího“ 

Václava Havla. Odhodlání mladého a nadějného souboru vedeného Janem Grossmanem plně 

se oddat absurdní poetice považuje autor vzhledem k politickým poměrům za „v Praze velice 

odvážné“.
267

 

Ze zahraničních inscenací Zahradní slavnosti v 60. letech bych se zde ještě rád krátce zmínil 

o inscenaci rakouské, slovenské a švýcarské. Zahradní slavnost ve Vídni měla premiéru 26. 

září 1965 v divadle Volkstheater Wien a režíroval ji Georg Lhotzky. O této inscenaci se 

kromě čtrnácti německy psaných kritik zmiňuje i jeden článek v Rudém právu, jehož autor 

František Černý vídeňskou inscenaci sám navštívil.
268

 Černý nejprve popisuje, co jej do Vídně 

původně přivedlo: zúčastnil se zde prvního zasedaní divadelních vědců ze střední a východní 

Evropy, kteří řešili zejména možnosti užší spolupráce národních divadelních souborů.
269

  

Černý byl překvapen, že kolegové z vídeňské dramaturgie jsou o českém divadle skvěle 

informováni, a posteskl si: „Já jen záviděl, že soukromo-kapitalistická Vídeň se umí 

pravidelně scházet k řešení svých divadelních otázek, a Praha to nedokáže.“
270

 Podle Černého 

byl ve Vídni o socialistické divadlo patrný ohromný zájem.
271

 Havlovu Zahradní slavnost, 

která v té době měla premiéru ve Volkstheater, prý vídeňští inscenují jako hru o životě 
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v Československu, „avšak zároveň všemožně dávají najevo, že autor mluví o problému 

světovém.“
272

 

Černý upozorňuje v této souvislosti na poznámku z programu k vídeňské inscenaci, která 

zněla: „I Vídeň má své Hugo Pludky,“ čemuž odpovídá i vřelé a chápavé přijetí místních 

diváků. Inscenaci chválí za výkony herců, avšak podotýká, že tito neumí tolik pracovat 

s divákem, jak se to povedlo tvůrcům inscenace v Divadle Na zábradlí, a že proto bude hra 

pravděpodobně z této velké scény přesunuta na komornější pódium.
273

 

Slováci mohli poprvé vidět Zahradní slavnost 5. září 1964, kdy Havlovu hru v režii Petera 

Mikulíka uvedlo na své malé scéně Slovenské národné divadlo v Bratislavě. Tuto inscenaci 

viděla i česká kritička Eva Uhlířová a napsala o ní text s lehce zavádějícím názvem Potřetí 

méně než poprvé.
274

 

Kritička totiž po Praze a Brně tuto hru viděla v Bratislavě již potřetí a ve své kritice 

konstatuje, že „opakovaný divácký zážitek Zahradní slavnosti nebude – nezávisle na její 

inscenační podobě – gradovat, ale naopak klesat úměrně s počtem zhlédnutých realizací.“
275

 

Důvodem je podle Uhlířové to, že Havel není „dramatický básník“, ale „dramatický 

demonstrátor“. A zatímco u básně můžeme stále objevovat něco nového, „demonstraci buď 

chápeme, nebo nechápeme.“
276

 

Vinit z navození těchto pocitů přímo bratislavskou inscenaci Petera Mikulíka by však podle 

Uhlířové bylo nespravedlivé, kritička ji co se profesionality zpracování staví téměř na roveň 

pražské inscenaci a vysoko nad tu brněnskou. Největším kladem je Mikulíkova snaha o 

fyzické divadlo, snaha o „zkonkrétnění slovní abstrakce divadelní metaforou“, tedy vzhledem 

k povaze Havlova textu krok odvážný. Na příkladu Likvidační tajemnice (kterou ztvárnila 

Viera Topinková) však Uhlířová ukazuje, že „postup o rozhýbání jeviště na úkor smyslu 

mluveného dialogu objeví někdy naopak za slovní abstrakcí její konkrétní základ.“
277

 Kritička 

Tajemnici popisuje jako „nesnesitelnou, a proto směšnou symbiózu svazáckého nadšení 
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jakýmikoliv idejemi a ženské agresivní naivity,“ ženu, jež se neustále staví do „plakátových 

pozic“, „radostně buduje“ a pateticky vykřikuje vždy to „heslo“, které zrovna platí.
 278

 

Tento originální přístup k Havlovu textu se podle Uhlířové vydařil u jednotlivců, v celku však 

už pokulhává – divák, jenž vidí ZS poprvé, si pravděpodobně z divadla zapamatuje spoustu 

vtipných výstupů jednotlivých postav, avšak hrozí, že tyto skeče zastíní celkový smysl.
279

 To 

má podle Uhlířové na svědomí i překlad do slovenštiny (jeho autory jsou Milan Lasica a 

Július Satinský) a slovenských reálií. Uhlířová zde reaguje na kritiku Kataríny Hrabovské,
280

 

jejíž tezí je, že na Slovensku „neexistuje adekvátně kodifikovaná ‚filosofie středních vrstev‘, 

jakou zná český divák, připravený proto přesně rezonovat na její podobu v dramatu.“
281

 

Uhlířová vyjadřuje obavu, že pokud je skutečně ZS „pouze česká“ a problémy s pochopením 

celkového smyslu panují i na Slovensku, bude takřka nemožné uvádět hru na zahraničních 

pódiích. 

Režiséra Mikulíka považuje Uhlířová za talentovaného tvůrce, jenž dobře pracuje s postavami 

a jednotlivými nápady, jemuž se však v Zahradní slavnosti nepodařilo dobrat toho, co tyto 

postavy a nápady spojuje. „Havlovo drama nemá – na rozdíl od inscenace – humor za cíl, ale 

za prostředek k vyslovení věcí velice vážných.“
282

 

Eva Uhlířová se snažila na bratislavské inscenaci najít pozitiva a celkově ji hodnotila spíše 

smírně, zato slovenská kritička Katarína Hrabovská z časopisu Kultúrny život představení 

tvrdě kritizuje.
283

 „Inscenace Petera Mikulíka bohužel nešokuje, pouze baví. Nechce námi 

otřást a přivést nás ke katarzi, skoro nám dává pocit sebeuspokojení: nemáme pocit, že se 

hovoří o nás, ale za nás, co se sami bojíme povědět.“
284

 Hrabovská žasne nad tím, co se také 

dá provést s hrou, po jejímž zhlédnutí v Divadle Na zábradlí „jsme zůstali přemoženi a 

zahanbeni němě sedět.“
285

 Hlavním důvodem je to, že režisér pojal hru jako soubor 

komediálních výstupů, které ničím nedrží pohromadě. Divák tak podle Hrabovské odchází 
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z divadla bez „jakékoliv úhony na duši“, protože to, co právě zhlédl, by se dalo přirovnat 

k troše nevinné studentské recese v podání „zasloužilých veteránů estrádního humoru“.
286

 

Jenže cílem Havlovy hry nejsou salvy smíchu a potlesk po každém komediálním výstupu, je 

jím předvádění dehumanizovaného člověka, jenž je původcem nesmyslnosti. Zveličení 

takového člověka, píše Hrabovská, je určitě i k smíchu, ale mělo by být hlavně cítit tragičností 

a kromě smíchu vyvolávat soucit. Režisér toto nepochopil.
287

 

Velkým problémem bratislavské Zahradní slavnosti je již zmiňované „poslovenštění“. 

Kritička upozorňuje na to, že ve hře tolik zesměšňované měšťáctví je na Slovensku velice 

diferencovaným fenoménem a že krok pánů Lasici a Satinského přiblížit českou hru 

Slovákům pomocí zobrazení slovenských středních vrstev je velice matoucí. „Situace režiséra 

a herců se tak značně komplikuje. Rozhodnout se pro konkrétní (podobu měšťáctví) znamená 

zkreslující redukci. Nerozhodnout se znamená slepit umělého měšťáckého homunkula 

neschopného vyvolat ty správné asociace.“
288

 

Hrabovská uzavírá svou kritiku konstatováním, že absurdní hry zatím slovenským 

divadelníkům dělají velké potíže, čehož důvodem je pravděpodobně to, že „i běžná divadelní 

konvence, to, co považujeme za běžné a přirozené, obsahuje mnoho vyloženě absurdního.“
289

 

Nebýt tohoto pozadí, Mikulíkovo zpracování Zahradní slavnosti by podle Hrabovské jistě 

vzbudilo větší ohlas.  

Premiéra Zahradní slavnosti ve francouzštině se konala 3. května 1967 ve švýcarské Ženevě, 

kde ji nacvičil soubor Théâtre de l’Atelier. Hru do francouzského jazyka přeložil François 

Kérel a není bez zajímavosti, že ke spolupráci na této inscenaci byl přizván režisér Václav 

Hudeček, scénograf Miloš Ditrich a kostýmní výtvarník Jan Skalický. Přijetí Zahradní 

slavnosti v Ženevě v místním tisku shrnuje celkem neexaktně článek, u nějž se nepodařilo 

zjistit autora ani periodikum, ve kterém vyšel, a který je dostupný jen v dokumentačním 

centru Knihovny Václava Havla.
290

 „Zahradní slavnost je nejlepším představením, které lze 

toho času zhlédnout v románském Švýcarsku,“ zní podle autora článku jeden z titulků ve 

švýcarském tisku.  
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Další noviny prý píší o „rozverné satiře, téměř ve stylu cirku a kabaretu,“ která se však 

zabývá „obludnou byrokracií, jejíž hlava není nikdy odhalena.“
291

  Jiná kritika píše 

v souvislosti s absurditou Havlových dialogů o pocitu, „jako kdybychom byli o dvacet let 

zpátky v krásném období Tardieua a Ionesca… jenže děj se odehrává dnes.“
292

 Autor článku 

podezřívá švýcarské publikum, že „je jako diváci Listů z Persie,“ kteří si smějí tomu, co na 

jevišti vidí, ale netuší, že se smějí sami sobě, a v závěru vyzdvihuje přesnou, ale zároveň 

inovativní režii hostujícího Václava Hudečka.
 293

 

4. 2 Inscenace Vyrozumění v 60. letech 20. století 

Havlova druhá celovečerní hra Vyrozumění měla premiéru 26. července 1965 v Divadle Na 

zábradlí, režíroval ji Jan Grossman. V 60. letech Vyrozumění uvedly v Československu ještě 

tyto profesionální scény: 

 Divadlo F. X. Šaldy, Liberec, (premiéra 12. 12. 1965), 

 Státní divadlo Ostrava, Ostrava (premiéra 12. 12. 1965), 

 Východočeské divadlo, Pardubice (premiéra 18. 12. 1965), 

 Divadlo J. K. Tyla, Plzeň (premiéra 6. 2. 1966), 

 Satirické divadlo Večerní Brno, Brno (premiéra 17. 2. 1966), 

 Slovenské národné divadlo, Bratislava (premiéra 19. 2. 1966), 

 Městské divadlo Kolín, (premiéra 5. 3. 1966), 

 Krajové divadlo Nitra (premiéra 24. 3. 1966), 

 Divadlo Slovenského národného povstania, Martin (premiéra 28. 5. 1966), 

a také jeden amatérský soubor: 

 Divadelní soubor Vrchlický ZK Mír, Jaroměř (premiéra 14. 5. 1966). 

 

V této kapitole se budeme stejně jako u Zahradní slavnosti věnovat tomu, jak bylo 

Vyrozumění přijato v dobovém tisku. Kromě pražské premiéry vybereme ohlasy ještě tří 

profesionálních inscenací.  
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Divadlo Na zábradlí, Praha, premiéra 26. července 1965 

„Nesmyslnost institucí je tak říkajíc jeho generálním tématem,“ píše o Václavu Havlovi 

divadelní kritik, dramaturg a pedagog Jan Císař v Divadelních a filmových novinách.
294

 Jenže 

zatímco v Zahradní slavnosti instituce existovaly a priori a postavy do jejich nesmyslných 

bran pouze vstupovaly, ve Vyrozumění používají úředníci z blíže neurčeného úřadu umělý 

jazyk ptydepe – největšího nositele absurdity – zcela dobrovolně.  

A tak i Gross, hlavní postava Vyrozumění, musí na rozdíl od Hugo Pludka, jenž v Císařově 

interpretaci byl pouhým mechanickým přebíračem frází, zaujmout aktivní postoj k situaci, kdy 

bez jeho vědomí byl do jím ovládaného úřadu zaveden umělý jazyk. „Havel tu nejenom 

absurditu demonstruje, ale také zkoumá její poměr k lidské činnosti. A opačně.“
295

  

Aktivitou je pak hlavně Grossův boj s náměstkem Balášem. Podle Císaře však podstatou 

jejich boje nejsou už pouze absurdní fakta jako v Zahradní slavnosti - ani osudy ptydepe 

v příběhu hry nejsou absurdní, jeví se tak jen v souvislostech. Mnohem silněji než u ZS se zde 

začíná prosazovat motiv boje o moc, a to boje jakýmikoliv prostředky. „Baláš klame, fixluje, 

překrucuje fakta, používá úskoku a násilí – a zase se patřičně sebekritizuje, svádí vinu na 

spolupracovníka Kubše. (…) Vyrozumění není už jen modelem, konstrukcí absurdity. Zná 

také fakta, v nichž se projevuje nepředvídanost a mnohostrannost lidského jednání.“
296

 

Některé prvky však podle Císaře jako by do Havlova textu zabloudily z „obyčejného“ 

kabaretu. Například Grossův závěrečný monolog k Marii, v němž se pseudohumanisticky 

ohání řadou módních pojmů, je podle kritika příliš okatě aktuální, „příliš časově realistický, a 

proto zbytečný.“
297

 Zvýšená míra společenského apelu ve Vyrozumění je podle Císaře dána 

hlavně již zmíněným „zlidštěním“ – osobní vztah Grosse k absurdní situaci je pro diváka 

mnohem konkrétnější než putování Hugo Pludka-stroje.  
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Grossův marný souboj s Balášem jako „vpád člověka do absurdity“ je sice neustále 

konfrontován se strnulostí systému ptydepe (text v ptydepe, překladatelské centrum, 

ptydomet,…), ale tento souboj aktivního a pasivního prvku, který v Zahradní slavnosti nebyl 

(a proto ji Císař považuje za komplexnější a formálně vybroušenější) podle Císaře nelze 

považovat za metodickou chybu, protože je to souboj vědomý. Režisér Grossman správně 

odhadl, že právě v tomto konfliktu spočívá novost Havlovy hry a patřičně jej ve své inscenaci 

rozvinul.  

Císař v závěru zdůrazňuje právě společenský apel hry: „Není dnes důležité konstatovat, že 

absurdita existuje. Je závažnější zjistit, že absurditu spoluvytvářejí lidé, kteří nedorostli svých 

úkolů a pro něž znesmyslňování jevů je nutným prostředkem boje o moc – a záchranu. Reálný 

pohled na věci by totiž ukázal, že společenským nesmyslem jsou oni sami.“
298

 

„Vyrozumění je portrét kapitulantství ducha a přizpůsobivosti se strachu, stejně jako portrét 

beztvaré cynické adaptability,“ píše ve své kritice Vyrozumění Sergej Machonin.
299

 Hra 

rozvíjí základní témata ZS, ale s novým typem hrdiny: oproti naprosto nelidskému Hugovi, 

stojícímu ve své mechaničnosti jaksi mimo čas a prostor, je tu Gross, jenž je schopen své 

jednání domyslet se všemi souvislostmi. Opět je jeho hlavní zbraní fráze, ale už nikoliv tak 

viditelně proklamovaná, neboť je skrývaná za lidskost. To činí na první pohled sympatického 

a lidského Grosse ještě nebezpečnějším.  

„Dnes koketuje s odcizením, zítra s totalitou a pozítří ještě s něčím dalším; je aktivní, jde 

s dobou ve svém vnějším projevu a zůstává obludně stejný svou podstatou.“
300

 Machonin 

poznamenává, že tyto vlastnosti, stejně jako prostředí úřadu, musí být všem divákům velmi 

dobře známé z každodenní zkušenosti.  

Machonin dále poukazuje na to, že Vyrozumění se točí v kruhu – bludném a děsivém; jeden 

umělý jazyk je na konci nahrazen jiným a není tak zde žádná změna, v případě Grosse pak 

pozorujeme bludný kruh zbabělosti – šanci stát se hrdinou a z kruhu vstoupit zahazuje svým 

kapitulantstvím v závěrečné řeči. Brutalita, s jakou jsou divákům předváděny případy „ještě 

příliš čerstvé dějiny (a často i přítomnost) osobních i masových adaptabilit a ztráty cti, 

rozumu a charakteru.“
301
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I zde, stejně jako u Havlovy prvotiny, je podle Machonina šance na záchranu: hlavně díky 

talentu autora rozpoznat a pojmenovat aktuální společenské zlo a nacházet jeho příčiny, dávají 

taková umělecká díla možnost společnosti „uvědomit si sebe sama, ohmatat a napřímit svou 

páteř, protože se jimi (uměleckými díly, pozn. O. K) svobodně myslí, což znamená, že se 

dobírá možnosti žít pravdivý život.“
302

 

Vyrozumění podle Machonina sice míří své šípy na „tady a teď“, tedy československou 

společnost 60. let, má však ambici být výstrahou pro jakoukoliv společnost v jakémkoliv 

období dějin a je tedy i přes historický kontext svého vzniku naprosto univerzální.  

 

Apel Havlovy hry ještě zvýrazňuje výprava inscenace, kterou vedle Grossmana obstaral 

hlavně scénograf Boris Soukup. Machonin si všímá, že autorův scénický pokyn – aby scénu 

tvořila neurčitá kancelář v neurčitém úřadě jako sídlo šedivě neurčitého kancelářského života 

– je zde dokonale splněna a zároveň dokonale popřena. Na první pohled je to opravdu 

obyčejná kancelář, při bližším ohledání je zde však „něco špatně“ – v cestě ke stolu překáží 

minimax, skříňky jsou tak hloupě rozestavěné, že navzájem nejdou otevírat, na kraji skříně 

balancuje láhev s mlékem, ze stropu kape do plechovky voda. Podle Machonina se Soukupovi 

naprosto podařilo navození atmosféry, kterou nazývá „havlovská situace“: nic tu nefunguje, 

jak má, a je na hrdinech hry, aby se pokusili tuto situaci změnit. Stejný boj s absurditou má 

pak podstoupit i divák.
303

 

Zdeněk Hořínek ve své studii pro časopis Divadlo, kde se detailně zabývá tvorbou Divadla Na 

zábradlí, jeho tendencemi a nejvýznamnějšími inscenacemi a kde krátce porovnává první dvě 

Havlovy hry, hodnotí Vyrozumění jako nejdůležitější událost divadelní sezóny.
304

 Co se týče 

struktury, považuje Hořínek Vyrozumění dokonce za přínosnější než ZS, neboť zatímco 

Havlova prvotina předváděla problémy v jejich obecnosti (Hořínek mluví o „tezovitosti a 

schematičnosti“) a veškeré dějové zvraty se zde odehrávaly ve frázi („slovní ekvilibristika 

popírající samu sebe“), Vyrozumění pracuje s dějem, situacemi i postavami konkrétně, rovněž 

jazyk, i když stále typicky „květnatý“, je zde věcnější.
305

 

Hořínek si všímá, že základní znak hry – umělý jazyk ptydepe – hraje jednak zcela konkrétní 

roli v „příběhu“, ale hlavně za něj lze libovolně dosadit jakýkoliv aktuální jev společenský, 
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který by vykazoval znaky strnulosti a nesmyslnosti. Kritik v tom vidí jasný autorský záměr: 

zatímco stavba Zahradní slavnosti byla po formální stránce tak precizní, že v místech, kde 

měla kritizovat, sklouzávala k „přílišné konstruovanosti, hraničící až s holým racionálním 

schématem“, ve Vyrozumění se Havel snaží být se svou společenskou kritikou konkrétnější a 

dynamičtější.
306

 

Otázku po míře angažovanosti Havlových her zodpověděl Zdeněk Hořínek na jiném místě, 

kde o absurdním divadlu Václava Havla a dalších východoevropských dramatiků napsal: 

„Absurdita jejich her je pouze částečná, relativní, tedy historicky podmíněná a odstranitelná. 

Její pojem je vymezován vztahem k něčemu, co má smysl. Působí zde tedy jisté smysluplné 

stanovisko, z něhož je absurdita poměřována a hodnocena. Takové pojetí absurdního divadla, 

zakořeněné v humanisticky angažovaném postoji, hraje nutně pozitivní úlohu v boji proti 

reálným společenským absurditám všeho druhu.“
307

 

Všechny nejdůležitější prvky Vyrozumění rozebírá (na příkladu pražské premiéry v DNZ) 

v Rudém právu Jaroslav Opavský. Také on, stejně jako Hořínek, poukazuje na to, že umělý 

jazyk ptydepe, který má do úřednické komunikace vnést přesnost a pořádek, je „zároveň 

absurdní nadsázka něčeho, co je účelem samo o sobě a čím se smysl věcí staví na hlavu.“
308

 

Ptydepe totiž kvůli své „obludné složitosti“ a nelogičnosti místo zjednodušení komunikaci 

znemožňuje. Opavský si též všímá, že pracovní náplň Havlových úředníků se dělí pouze na 

řešení problémů okolo ptydepe a starostí o plný žaludek, o žádné jejich rozumné činnosti není 

ve hře zmínka. Z komunikace i práce se vytratil smysl a podle kritika není náhoda, že 

z obojího najednou. 

Ti úředníci, kteří podporují zavádění ptydepe, na této loajalitě k nesmyslu založili svůj 

kariérní postup (Baláš, učitel, ptydomet). A pak jsou zde „mlčící přitakávači“, na něž se 

všechno v případě problému svede. Konflikt Grosse s Balášem je pak podle Opavského 

pseudo-konfliktem, protože oba si jsou svým způsobem podobní: Gross, který se na počátku 

může zdát kladnou postavou, nakonec kvůli sebelitování a neschopnosti udělat velký čin padá 

na úroveň slizkého a křivého Baláše, jenž s úsměvem na rtech páchá největší podlosti. „“S 

frázemi o humanitě a staleté národní tradici, o ztracené generaci a odcizení je neschopen 
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sebemenšího pozitivního činu. Je zosobněním kompromisu a přizpůsobení, které si umí 

vždycky všechno zdůvodnit.“
309

 

Strohost scény, nesmyslné uspořádání dekorací a výkony herců, již hrají tak, „aby se chování 

a jednání postav blížilo co nejvíce všední samozřejmosti,
310

 podle autora Rudého práva ještě 

podtrhuje smysl Havlovy hry: v nadsázce odhalit a zesměšnit to, „co mívá podobu všedního 

nebo nač jsme si zvykli jako na normální.“ Havlova hra podle Opavského „zasahuje 

rozmanité formy neúčelných činností a existencí, které cizopasí na životě společnosti.“
311

 

V závěru Jaroslav Opavský zdůrazňuje, že zatímco v Zahradní slavnosti byla hlavním hrdinou 

fráze (autora této myšlenky Jana Grossmana Opavský necituje, pozn. O. K.), u Vyrozumění 

jsou to konkrétní lidé – lidé, kterým nebylo dáno žít v absurditě, ale kteří si ji sami vytvořili 

svým jednáním nebo naopak lhostejností. „Je-li určitý stav věci dílem lidí, mohou jej lidé také 

zrušit a nerozumné měnit v rozumné. Také v tom je společensky aktivní, k odpovědnosti 

vybízející smysl hry.“
312

 

Vyrozumění v Liberci, Ostravě a Pardubicích 

Během jednoho týdne v prosinci roku 1965 se uskutečnily premiéry Vyrozumění hned ve třech 

divadlech – Divadle F. X. Šaldy v Liberci (12. prosince), Státním divadle v Ostravě (také 12. 

prosince) a Východočeském divadle v Pardubicích (18. prosince). Každá z těchto inscenací se 

v tehdejším tisku objevila pouze čtyřikrát a většinou se jednalo o regionální periodika, a tak 

zde rozebereme pouze jeden článek, který se zabývá všemi třemi inscenacemi najednou. 

Jedná se o článek Dagmar Cimické s názvem Viděli jsme 3x Vyrozumění: v Ostravě, 

Pardubicích a Liberci, který vyšel v Divadelních a filmových novinách.
313

 Cimická považuje 

Havlovu hru za řetěz konkrétních situací, v nichž vystupují konkrétní lidé, jejichž konkrétní 

činy vedou k společenské absurditě. Pokud součástky společenského systému jednají 

nesmyslně, je absurdita logickou součástí celku. Lidé v Havlově úřadě zcela vědomě dovádí 

jevy běžného života do absurdních krajností, aby zamaskovali svou postradatelnost, či spíše 

zbytečnost. „Příběh v jednom úřadě slouží Havlovi k demaskování příčin a následků 

institucionálně-administrativního řízení společnosti, kdy skutečnost je mechanicky regulována 
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vymyšleným mystifikujícím modelem, bez ohledu na smysluplnost, potřebnost, lidský 

rozum.“
314

 

Liberecké představení v režii Jaroslava Horana je podle Cimické zajímavé v tom, že se 

Havlovy úředníky snaží demaskovat a odkrýt prostředí, z něhož vycházejí, zkrátka 

sociologicky zařadit: výběr kostýmů (tvídová saka, zmačkané kalhoty), oproti autorovým 

scénickým poznámkám ještě více zhuštěný nevkusný nábytek, mechaničnost postav či 

patetická hudba při přestavbě scény – to jsou dle Cimické jasné znaky přihlášení se k jednomu 

z vůdčích motivů Zahradní slavnosti, totiž parodii na středostavovské vrstvy.  

Úkolem herců je pak hlavně nevybočovat ze strojovosti projevu, neboť každý z nich 

reprezentuje typ osobnosti, před nímž je třeba varovat. Pro psychologii postav zde nemá být 

místo, ne všichni herci ale podle kritičky tento režisérský záměr splnili a místo demonstrace 

typu spíše tento typ parodovali, což je její hlavní výtka jinak kvalitnímu libereckému 

představení.
315

 

Naopak úplně „mimo“ je podle Cimické inscenace v Pardubicích. Drobné herecké nedostatky, 

které lze vyčíst libereckým, se zde bohužel stávají „východiskem a opěrným sloupem 

inscenace.“
316

 Kritička vyjadřuje údiv nad tím, proč se soubor s režisérem Richardem 

Mihulou vůbec rozhodli Vyrozumění nastudovat. V programu představení je jako důvod 

napsáno „pro veselohernost“ a Cimická projevuje lítost nad tím, že toto chybné pochopení 

Havlovy hry se v Pardubicích promítlo do podoby inscenace: směsice operetních písní a 

letkisové taneční melodie na úvod, jednoduché gagy (ředitelův stůl se málem rozpadne, boj 

učitele s ukazovátkem), zmatenost postav, které křičí a energicky pobíhají po pódiu, aby 

groteskně zakopávaly, rádoby moderní pojetí Baláše, jenž více než úředníka připomíná 

gangstera, to vše má za úkol hlavně (lacině) bavit a naprosto se míjí s účelem hry.  

„Jestliže bych hledala vhodný termín pro to, co se na jevišti předvádí, byla by to patrně 

‚situační fraška‘. Herci jsou ponecháni jen svým schopnostem, vkusu a smyslu pro míru 
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vyhmátnout ze zásoby ‚osvědčených prostředků‘ něco, čím by zaplnili dvě hodiny 

představení.“
317

 

Rovněž u inscenace ostravské (režie Václav Hartl) je podle Cimické patrná marnost v práci 

s herci. Hlavním problémem je zde to, že režisér se snaží o psychologizaci postav a 

odhalování jejich vztahů, v důsledku čehož herci přehrávají – Baláš žárlí na Grosse, 

Sekretářka je koketa, jež se snaží ředitele získat, a v případě nezájmu se snaží vzbudit jeho 

pozornost flirtováním s Kubšem atd. Jak zdůrazňuje Cimická, tyto postupy jdou přímo proti 

smyslu Havlova textu. „Přirozeným důsledkem ‚rozehrávání akcí‘ jsou významové alogismy 

a posunutí smyslu díla. Problém je determinován na banální příběh několika lidí, kteří 

skandují případu Baláš-Gross.“
318

 

Z tří inscenací Vyrozumění v Liberci, Ostravě a Pardubicích podle Cimické obstála jen ta 

liberecká. Jen u ní lze podle kritičky říci, že se pokusila vlastním způsobem podat 

nelichotivou zprávu o světě, v němž žijeme. V Ostravě lze tento záměr sice také vysledovat, 

ale je zakryt nepřiměřeností scénických prostředků. Nastudování hry pardubickým divadlem 

pak Cimická považuje za čistý omyl.
319
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4. 3 Inscenace Ztížené možnosti soustředění v 60. letech 20. století 

Třetí a poslední celovečerní hra Václava Havla pro Divadlo Na zábradlí a poslední, kterou 

Havel napsal a uvedl před okupací v srpnu 1968, měla premiéru v tomto divadle 11. dubna 

1968 v režii Václava Hudečka. Pražská inscenace byla také jedinou inscenací v 

Československu, která se před okupací stačila uskutečnit. V dobovém tisku o premiéře nové 

Havlovy hry podle dostupných zdrojů vyšlo 10 článků. 

„Není snadné psát o Havlově nové hře Ztížená možnost soustředění,“ začíná svou kritiku 

v Divadelních novinách Miloš Smetana.
320

 Svoji tezi opírá hlavně o tvrzení, že ZMS vypadá 

jako hádanka, která umožňuje různé interpretace. Diváka „namlsaného“ Zahradní slavností a 

Vyrozuměním také překvapí tím, že v ní není zdaleka tolik „humoru, zábavy a pronikavé 

satiričnosti“
321

 jako byl od Havla zvyklý, a také tato hra není na první pohled tolik aktuální, 

neboť „nevyvolává tolik přímých asociací s absurdnostmi života i společnosti.“
322

 Jedná se 

spíše o jakousi futuristickou vizi, náhled do imaginární společnosti, která člověka technizuje a 

zvědečťuje, až nakonec redukuje na stroj, aby „rozbila jeho vnitřní jednotu rozumu a citu.“
323

  

Život hlavního hrdiny dr. Humla je podle Smetany (jenž ve svém rozboru vychází z dříve 

citovaného doslovu filosofa Josefa Šafaříka) divákovi předveden jako rozstříhaný a následně 

náhodně pospojovaný filmový pás – touto technikou Havel docílil efektu zmatku, kdy hlavní 

hrdina sice píše vzletné pojednání o lidském štěstí, ale sám je uvězněn v kolotoči bizarních 

situací a nevidí únik ze stroje. Chaos v Humlově mysli i životě graduje scénou, kdy na něj 

všechny postavy křičí nesmyslné otázky. Podle Smetany je tato scéna, drsná i komická, 

nejkonkrétnějším vyjádřením člověka jako malé součástky uprostřed stereotypů i chaosu 

civilizace a výsměchem schizofrenii moderního člověka, jenž svým životem zrazuje své 

ideály.
324

  

Smetana chválí režiséra Hudečka za to, s jakou pokorou a čistotou přistoupil k Havlovu textu, 

když se nepokoušel divákovi „házet pomocný kruh“ a naznačovat mu, jak hru chápat, i herce 

DNZ v čele s Václavem Marešem (dr. Huml), kteří se nesnaží o psychologizaci a své hrdiny 

předvádí věcně, ve vší strohosti. Kritik považuje ZMS za „experimentální hru“, která si stále 

drží vysokou úroveň jazykovou a kompoziční, nicméně považuje Havlem použitou metodu za 
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„nedramatickou a příliš nesrozumitelnou“. Podle Smetany tak ztíženou možností soustředění 

trpí především divák, protože pro herce je velice obtížné s ním navázat kontakt.
325

   

Kritiku ZMS pro Rudé právo napsal opět Jaroslav Opavský.
326

 Také on stejně jako Smetana 

považuje ZMS za hru zdánlivě neaktuální, neboť „nemá na první pohled nic společného s tím, 

co se u nás právě děje: o politice, demokracii, socialismu v ní nepadne slovo.“
327

 Její význam 

pro současnost leží však hlouběji: Havlova hra je podle Opavského „zvláštní zprávou o 

člověku, stavu jeho lidství, o jeho nejisté existenci, marných útěcích a pohybech v uzavřeném 

kruhu, touze po harmonickém klidu i věčně neukojeném hladu a žízni.“
328

 

Opavský vidí posun oproti Zahradní slavnosti i Vyrozumění, jejichž leitmotivem byl úřad – 

odosobněný mechanismus, který člověka semele a učiní z něj součástku stroje. U ZMS je 

fokus přímo na člověka. V postavě dr. Humla – vědce rozkročeného mezi fantazírováním o 

vznešených věcech a neuspořádanou a slizkou každodenností - je člověk podroben tvrdé ironii 

a představen ve vší grotesknosti. Vše, co dělá, dělá napůl, nechává se vláčet stereotypy, nic u 

něj není „doopravdy“. Podíl na tom podle Opavského má i narušení posloupnosti dějových 

epizod, které je ale podle něj pouze zdánlivé: paradoxně právě v tomto chaosu se vyjeví 

skutečné vztahy postav a opravdová logika hry.
329

 

Huml podle Opavského představuje typ člověka, jenž je „cizincem ve vlastním civilizovaném 

světě, bez osobitosti a v uzavřeném kruhu, který je vězením, aniž o tom vězeň ví.“
330

 

Rozsáhlou analýzu ZMS nabízí text divadelního kritika Sergeje Machonina pro Literární 

listy.
331

 Zaměřil se přímo na postavu dr. Humla a to, co nám jeho prostřednictvím chtěl Havel 

říci o člověku: dr. Huml podle Machonina může nejprve vzbuzovat dojem, že je „suverénním 

moderním mužem svého století“
332

 – je racionální, cynický, nezatěžuje se výčitkami vůči ženě 

ani vůči milence a tento sice organizačně náročný, ale zároveň už stereotypizovaný sexuální 

život mu poskytuje dostatečnou psychickou vyrovnanost pro hlavní náplň jeho činnosti – 

práci váženého humanitního vědce pracujícím na pojednání o důležitosti poznání člověka 

nikoliv mozkem, ale lidskou duší. 
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Machonin je však přesvědčen o tom, že právě tato rozpolcenost teoretického a praktického 

života, kdy jeden přímo popírá druhý, z dr. Humla v očích diváka dělá „jalového, zbytečného 

člověka naší doby,“
333

 tedy dalšího typického havlovského antihrdinu. Jenže zatímco v ZS i 

Vyrozumění je podle Machonina zřetelné, že tuto deformaci lidství mají na svědomí 

mechanismy byrokracie (ve Vyrozumění přímo jednoho konkrétního úřadu), u ZMS Havel 

provádí generalizaci a obviňuje všechny moderní společnosti, které podobné typy jako je dr. 

Huml plodí jako při pásové výrobě. Je to „podivný zrůdný zmetek celé moderní civilizace, 

jenž je právě zákonitostí svého vzniku a sériovostí svého výskytu smrtelně nebezpečný pro 

lidstvo a jeho kulturu.“
334

 

Aby Havel tuto tezi podpořil a zdůraznil Humlovu „vadnost“, dává mu ve hře parťáka – 

kybernetický stroj zvaný Puzuk. Vztah Humla s Puzukem popisuje Machonin jako „zvráceně 

zvratný“: zatímco Puzuk jako člověkem zkonstruovaný stroj má řadu lidských vlastností – je 

náladový, občas odmítá spolupracovat a může dokonce nastydnout, Huml je produkt lidské 

civilizace, který sice řeční o humanismu a „lidském přístupu k člověku“, ale „vadností svého 

vlastního lidství“ tyto myšlenky devalvuje. Machonin to nazývá „šaškárnou pravdy“
335

 a 

Humla i Puzuka staví na stejnou úroveň.  

V značně patetické pasáži kritik píše, že je jen „otázkou času na jedné straně a sebeobranných 

schopností lidské kultury na druhé straně“, kdy i ve světě vypukne takové „generální 

selhání, zešílení, změtení jazyků a zvrácení všech hodnot“, jak je naznačeno ve hře v pasáži, 

kdy nejprve Puzuk a po něm všechny ostatní postavy chrlí nesmyslné otázky a popletené 

informace z předchozího vývoje hry a uvádí tak Humla – ale i sám sebe - do stavu 

„pokrevního zešílení“.
336

 

Machonin stejně jako Opavský v Rudém právu považuje zmatené pořadí scén nikoliv za prvek 

matoucí, ale pomocný: „alogická logika hry ruší časovou následnost a přehazuje scény, aby se 

teprve dodatečně skládaly v divákově vědomí v jiný než následně logický smysl.“
337

 Složitost 

hry nepovažuje za hendikep, ale projev autorovy vyzrálosti. 

A proč vůbec Machonin nazval svou kritiku Rozcestí? Podle něj si totiž po ZMS bude muset 

Havel vybrat, jakou cestou se ve své budoucí dramatické tvorbě vydá: zda bude pokračovat ve 
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stylu ZS i Vyrozumění, kde postavy byly „pouhé znaky v havlovské hře významů“, či zda se 

bude snažit o vytvoření skutečně živých postav, které budou moci žít „organický život a 

zároveň složitou řeč významů, o něž autorovi jde.“
338

 Machonin radí Havlovi cestu druhou, 

protože jinak hrozí, že „základním pocitem diváka nad jeho hrami bude pocit úcty nad 

autorovým intelektem.“
339

 V ZMS zůstal Havel podle Machonina mezi těmito přístupy zhruba 

na půl cesty, ale stále se na tuto hru dá spíše „dívat mozkem.“
340

 

Proto i režie Václava Hudečka hledá v inscenaci sebemenší místa, kam by se dal vložit život, 

místa pro rozvinutí vztahů mezi postavami, zkrátka „fandí Havlově cestě za hercem a za 

obrazem proti cestě soudu a sylogismu.“
341

 Machonin chválí všechny herce, že se do svých 

rolí, i když mnohdy minimalistických („vědci“ Kriebl a Machulka opakují pořád stejné věty, 

vedoucí, kterého hrál Jan Přeučil, dokonce pořád opakuje jen jednu větu) snažili tuto 

oživovací invenci vkládat a tím vedli „drobný spor“ s autorem, který by si u svých postav 

stále představoval asi více strojovosti. 

Posledním ohlasem na premiéru Ztížené možnosti soustředění, který zde budeme citovat, je 

kritika pedagožky a literární teoretičky Vlasty Gallerové, která vyšla v deníku Práce.
342

 Ta 

zdůrazňuje, že na první tři Havlovy hry je třeba hledět jako na trilogii, kdy spolu díly 

nesouvisí obsahově, ale tematicky. Ve všech jde podle Gallerové o postavení člověka 

v moderním světě a „jakýsi životopis deformovaného lidství.“
343

 

Nejlépe čitelným tématem Ztížené možnosti soustředění je životní stereotyp. Dr. Huml je 

podle Gallerové člověk nikoliv žijící, ale pouze přežívající v kolotoči stále stejných situací, 

které jsou pro zdůraznění stereotypnosti ve hře řazeny náhodně. Huml je však s tímto 

stereotypem spokojen a nepodniká nic pro to, aby došlo ke změně. Rovněž ostatní postavy 

podle Gallerové žijí ve svých automatismech a „jejich životy jsou pouze existencí, která 

ubíjí.“
344

 Absurdní korunu celému „příběhu“ podle Gallerové dodává Humlovo diktování 

„vědeckého pojednání o štěstí“, které se tváří vznešeně, ale ve skutečnosti je stejně nesmyslné 

jako celý hrdinův život. 
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Gallerová vyzdvihuje Havlův smysl pro humor, který tu ale není proto, aby pobavil a uklidnil, 

ale naopak „bodl“ diváka a přinutil jej uvědomit si, že se směje sám sobě. Kritička dále chválí 

režiséra Václava Hudečka s výtvarníkem Milošem Dittrichem za vytvoření scény vhodně 

doplňující autorův záměr: hra se odehrává v hale plné zbytečného nábytku a polepené 

kýčovitými tapetami, atmosféru dotváří neustále se opakující romantická, ale v tomto 

kontextu kýčovitá melodie „Sladké je žít“ z filmu Doktor Živago.  

5. Mediální ohlas Havlových her v období normalizace 

Václav Havel ukončil působení v Divadle Na zábradlí na vlastní žádost v březnu 1968.
345

 

V této kapitole budeme sledovat, jaký osud měly tři jeho hry v době od příjezdu vojsk 

Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 do tzv. Sametové revoluce 17. listopadu 1989. Vzhledem 

k tomu, že po okupaci se Havel stal zakázaným autorem a československá divadla (až na 

výjimky, např. již zmiňované „tajné“ ochotnické představení Žebrácké opery v Horních 

Počernicích v roce 1975) jeho hry neuváděla, budu v této části klást důraz na inscenace 

zahraniční. Pokusím se také vypátrat, zda se kritiky či odborné texty o Havlových hrách 

neobjevily i v samizdatovém a exilovém tisku.
346

 

Zároveň je nutné připomenout, že po okupaci začal být Václav Havel pro média „zajímavější“ 

díky své politické a lidskoprávní angažovanosti související např. s Dopisem Gustávu 

Husákovi, Chartou 77 či Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) než díky 

tvorbě dramatické. Na druhou stranu není třeba zakrývat, že v zahraničí se Havlovi dostávalo 

pozornosti také kvůli tomu, že se tam proslavil již dříve svými divadelními hrami, které už 

v 60. letech měly pro západní publikum silný politický nádech.
347
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Podle dostupných informací
348

 se Zahradní slavnost od okupace v roce 1968 do listopadu 

1989 hrála mimo československé hranice v 13 inscenacích (2x v Rakousku, 1x ve Švýcarsku, 

4x ve Francii, 1x v Belgii, 1x ve Velké Británii, 3x v Německu, 1x v Kanadě), Vyrozumění v 

38 inscenacích (2x Slovinsko, 1x Egypt, 9x Německo, 1x Norsko, 3x Švédsko, 6x Velká 

Británie, 5x Francie, 2x v Kanadě, 3x Rakousko, 2x Belgie, 1x Srbsko, 1x Finsko, 2x USA) a 

Ztížená možnost soustředění ve 14 inscenacích (7x Německo, 1x Rakousko, 1x Polsko, 2x 

USA, 2x Velká Británie, 1x Kanada).  

Havlovy hry se sice od okupace až do pádu komunistického režimu nesměly oficiálně vydávat 

ani hrát,
349

 avšak ke konci 80. let se na naše pódia přece jen dostaly. Úryvky ze Zahradní 

slavnosti se objevily v programu nazvaném Res Publica II, který uvedlo Realistické divadlo 

v Praze (dnešní Švandovo divadlo) už 27. října 1989. Tato „montáž textů“ navazovala na 

program Res Publica z roku 1988 a kromě Havla se zde objevily pasáže např. z Kunderova 

Žertu, Tankového praporu Josefa Škvoreckého a hudební čísla dvojice Suchý + Šlitr či 

Golden Kids.
350

  

Amatérský divadelní soubor olDavid pak dokonce uvedl celou Zahradní slavnosti už 20. 

května 1989 v pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Soubor vedený Václavem 

Petrmichlem byl prvním souborem od roku 1969, který v Československu inscenoval celou 

Havlovu hru.
351

 

                                                                                                                                                         
Knihovna Václava Havla, 2015, s. 61. Tuto kapitolu sice pro přehlednost rozdělíme na tři části (ZS, Vyrozumění, 

ZMS) stejně jako předchozí kapitoly, nicméně velkou částí článků se prolínají všechny tři hry najednou.  
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havel-a-svandovo-divadlo/).
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5. 1 Ohlas Zahradní slavnosti za normalizace 

Osudy Zahradní slavnost po srpnu 1968 jsou zajímavé: např. v Západním Německu, kde se 

stala v 60. letech hitem a byla inscenována celkem na 10 různých scénách, se po okupaci 

Československa objevila už jen třikrát (1971 Mohuč, 1972 Würzburg, 1983 Bielefeld), 

naopak ve Francii byla v 60. letech zcela ignorována a na jeviště se dostala právě až po 

okupaci.  

Proč se francouzská divadla Havlovi vyhýbala přesto, že překlad Zahradní slavnosti byl 

hotový (autorem byl François Kérel) už v roce 1964 a prestižní nakladatelství Gallimard na 

hru koupilo práva už v roce 1965? Odpověď se snažila najít historička Katia Halová ve své 

studii vydané v již citovaném sborníku.
352

 Jedním z důvodů je podle Halové fakt, že hra byla 

ve francouzštině (i když s českým režisérským týmem – viz kapitola 5. 1) premiérována ve 

švýcarské Ženevě (3. května 1967), která v té době soupeřila s Paříží o pozici frankofonního 

kulturního velkoměsta. Tato rivalita je podle autorky znát i v dobových recenzích, kde 

ženevští novináři kritizují Paříž pro „příliš levicové zabarvení divadelního systému“ a její 

kulturní sebestřednost.
353

  

Dalším důvodem může podle Halové být, že švýcarský tisk sice přijal kladně Hudečkovu 

inscenaci, ale nedocenil originalitu samotné Havlovy hry, kterou označil za „příliš 

poslušnou“, „roztomilou“ a jako „zboží bez rizika výbuchu“.
354

 Je možné, že taková pověst 

Pařížany nezlákala. 

Navíc nesmíme zapomínat na to, že absurdní drama v podstatě vzniklo v Paříži na přelomu 

40. a 50. let. V 60. letech zde byl již tento směr dobře zaveden a absurdní poetika známá, ZS 

tak pro Francouze nepředstavovala nic přelomového, mohla se dokonce jevit jako „nošení 

                                                 
352 HALA, Katia. Recepce Zahradní slavnosti ve Francii aneb Proč se zde hra nehrála před rokem 1968 a jak se 

hrála poté?, in: Zahradní slavnost. Klíčová událost moderního českého divadla. (Sb.), Praha: Knihovna Václava 

Havla, 2015, s. 61-67. (Jméno autorky uvádíme v citaci ve formě “Hala”, jak je podepsána pod článkem, v textu 

jej skloňujeme.) Premiéra ZS ve Francii se konala 24. ledna na Festivalu československé kultury v Amiensu (šlo 

však o stejnou inscenaci v režii Václava Hudečka, jakou viděli diváci v Ženevě), plnohodnotné francouzské 

představení ZS vidělo město Rennes 14. listopadu 1969, kde hru nastudoval Centre dramatique de l’Ouest v režii 

Georgese Gourbeta. Srv. HALA, cit. d., s. 63. 
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Tamtéž, s. 63. Z dobových kritik uvádí Halová např. BARD, Daniel. Le théâtre de l’Atelier joue Garden Party 

du Tchécoslovaque Václav Havel. Tribune de Genéve, 5. 5. 1967. Všechny francouzské recenze cituji v překladu 
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dříví do lesa.“ Navíc, jak upozorňuje Halová, je francouzský systém divadla odlišný od 

zbytku Evropy a např. zde není příliš zvykem uvádět neznámé autory.
355

 

Hlavním důvodem je však podle Halové pravděpodobně to, že francouzská dramatika byla 

vždy silně politická, a Havlovy hry získaly v očích Francouzů tento aspekt až „díky“ srpnové 

okupaci Československa. Staly se pro Francouze přitažlivým „svědectvím pražského jara“. 

Halová v této souvislosti připomíná starý divadelnický vtip, totiž že pro úspěšnou propagaci 

dramatické tvorby není nad dobrou krizi, revoluci či válku.
356

 

Ze tří inscenací ZS, které se zde v období normalizace uváděly v Německu, vybíráme 

inscenaci ve Würzburgu, která se ve studiu zdejšího Stadttheater hrála v sezoně 1972/1973 

v režii Joachima von Groelinga. Kritička Irene Steidleová v článku pro deník Main-Post píše, 

že v centru Havlova díla je fráze, která „hýbe jak člověkem, kterého činí zaměnitelnou 

součástkou mechanismu, tak skutečností.“
357

 Ve hře má mnoho funkcí – jednou je zbraní 

v rukách těch, kteří ji používají, podruhé prostředkem k „vypořádání se s životní realitou“;
358

 

Steidleová ale upozorňuje na to, že postavy nemanipulují pomocí frází, ale je tomu přesně 

naopak - fráze je zcela samostatným činitelem: Hugo slýchává nesmyslné fráze doma, myslí 

si, že je má v moci, že jsou jeho zbraní. Jenže jak si s nimi na své cestě ke kariéře pohrává, 

nedochází ke změně fráze (jedna je vždy nahrazena jinou), ale ke změně osobnosti Huga, jenž 

na konci hry sám sebe nepozná.
359

 

Kritička zdůrazňuje, že Havlova hra s významy a šroubování dialogů až k nesmyslnosti plodí 

vtip, ale je to vtip, nad nímž bychom se měli zamyslet. Havlova hra je sice podle Steidleové 

situována do „východní společnosti“, která „skýtá lepší živnou půdu pro fráze a mechanické 

myšlení,“
360

 ale jako pojednání o moci fráze a klišé má dosah univerzální. Steidleová oceňuje 

Havlovy pozorovací schopnosti a detailní analýzu „malosti člověka“ a Zahradní slavnost 

považuje za hru, kterou „je nutné vidět a slyšet.“
361

  

                                                 
355 HALA, cit. d., s. 63. Tento argument však ostře kontrastuje s nadšeným ohlasem, který v 60. letech ZS 

sklízela např. v Německu. 
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Srv. HALA, cit. d., s. 63. Halová připomíná, že rovněž další české hry pocházející z 60. let objevili Francouzi 

„náhodou“ až po srpnové okupaci (např. Kunderovy Majitele klíčů, kteří měli premiéru také až v roce 1969). 

Srv. HALA, cit. d., s. 65. 
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Von Groelingovu inscenaci ve studiu würzburgského Stadtheater chválí Steidleová hlavně za 

to, že správně odhalila smysl Havlova textu a nesklouzla k laciné grotesce, a vyzdvihuje také 

práci českého scénografa Jiřího Janečka, jemuž se podařilo utvořit na scéně „tu správnou 

atmosféru“. „Publikum se skvěle bavilo a představení ocenilo zaslouženým přátelským 

aplausem.“
362

 

Zahradní slavnost slavila úspěch nejen na zahraničních jevištích, ale i v rádiu. Zajímavý 

pokus o převedení Havlovy hry v hru rozhlasovou se odehrál 10. června a následně 6. 

července 1969 na curyšské rozhlasové stanici Program 2. Na tento počin reagoval například 

článek Drama am Radio v deníku Neue Zürcher Zeitung.
363

 Autor se v něm zaměřil hlavně na 

téma šachové partie, kterou hraje Hugo sám se sebou: Hugovi rodiče považují svého synka za 

vynikajícího šachistu, který vždy vytěží ze situace maximum – když s černými figurami 

prohraje, s bílými naopak vyhraje, a naopak. „Takový hráč se neztratí!“ říká matka 

Pludková.
364

 

Motiv šachové partie je podle autora pro pochopení smyslu hry nejdůležitější. „Havel 

v dalším vývoji hry ukazuje, jak Hugo vyhrává šachovou partii svého života, ale zároveň 

ztrácí sebe sama. Na konci tohoto chytrého podobenství tak stojí otázka: k čemu je člověku to, 

že vyhrál nad světem, když při tom prohrál svou duši?
365

 Přesto, že Hugo svou partii vyhrává 

pomocí „frazeologie komunistické společnosti“,
366

 díky které dává všem, kdo stojí na jeho 

cestě za kariérou, šach, nakonec dává sám sobě mat.  

Podle autora článku by však bylo chybné spatřovat v Havlově hře pouhý „sarkastický 

frontální útok“ na frázi a společnost, která tento vadný způsob komunikace rozvíjí. Už začátek 

hry svědčí podle autora textu s nezpochybnitelnou jistotou o tom, že „autor útočí především 

na stav mysli a výchovu, která umožňuje vůbec uskutečnění takové akce, jako je ‚zahradní 

slavnost likvidačního úřadu‘.“
367

 

V závěru autor upozorňuje na podobnost, jakou má Havlova metoda Zahradní slavnosti 

přesto, že je původně celovečerní jevištní hrou, s pozdějšími hrami rozhlasovými např. od 
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jiného českého dramatika Ladislava Smočka (hra Bludiště). „Na Zahradní slavnost pronikne 

člověk snáze než do bludiště. Zpátky to ale nejde o nic lépe.“
368

 

Za ohlas Havlových absurdních her v době normalizace lze pokládat i článek z deníku 

Frankfurter Allgemeine Zeitung z roku 1982, v němž autorka Hilde Spielová připomíná dvojí 

významné výročí hamburské kultury: pětapadesáté „narozeniny“ nakladatelství Rowohlt a 

šedesátiny jeho ředitele Klause Junckera.
369

 V textu vyjmenovává Junckerovy úspěchy ve 

vedení nakladatelství (např. vydání dramatických prací Camuse, Sartra, Toma Stopparda a 

mnoha dalších) a vyzdvihuje odvahu, s jakou se pustil do kontroverzních a nejistých projektů. 

Jedním z nich bylo i navázání spolupráce s tehdy neznámým Václavem Havlem, jehož 

Zahradní slavnost Juncker v roce 1963 „s velkou vášní prosadil na německá a obecně západní 

jeviště.“
370

 

O přátelství obou mužů a důležitosti osoby Klause Junckera v šíření Havlových her směrem 

na Západ svědčí i dopis, který Havel napsal z vězení (kam se dostal kvůli své aktivitě okolo 

Charty 77) a který autorka cituje: „Bez Junckera a skutečnosti, že jednou s velkým rizikem 

vsadil na neznámého začínajícího dramatika, asi by mne dnes neznal nikdo kromě hrstky 

mých krajanů, kteří by si někdy snad vzpomněli na vzdálené doby, kdy moje hry směli u nás 

navštěvovat. Harold Pinter tomu říká ‚rádce a přítel‘.“
371

 

Jak již bylo řečeno na začátku kapitoly, ohlas Havlových absurdních her v zahraničí v 70. 

letech slábnul s tím, jak stoupala jeho důležitost coby politického a lidskoprávního 

„aktivisty“. V článcích z druhé poloviny 70. let, kdy Havel napsal Dopis Gustávu Husákovi 

(8. dubna 1975) či byl perzekvován za činnosti ve VONSu, jsou tak sice o hrách z 60. let 

zmínky, ale vždy pouze v kontextu Havlovy činnosti politické.  

Tak je tomu např. v článku A Thoroughly Politicized Czech Playwright Vaclav Havel, který 

vyšel 25. října 1979 v americkém deníku The New York Times.
372

 Autor David A. 

Andelmann, který se s Havlem potkal přímo v Praze „v malém bytě na předměstí“ a dal mu 

podle svých slov ochutnat „krátký čas svobody a oddechu“, zde popisuje příhodu, jak Václav 

Havel s Pavlem Landovským našli na Havlově chatě na Hrádečku u Trutnova 
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odposlouchávací zařízení a od něj vedoucí dlouhý kabel, který sledovali až hluboko do lesa, 

kde jej odstřihli a ve městě prodali.
373

 Na základě těchto a jiných incidentů ilustruje 

Andelmann situaci, v jaké se „disidentský dramatik“ v Československu pozdních 70. let ocitl: 

neustálá šikana ze strany policie, opakované zatýkání a věznění, nemožnost společenského 

vystupování. 

O Havlovi píše (poněkud nepřesně) jako o „synovi extrémně bohaté rodiny, která své jmění 

získala díky druhé světové válce“, ale zároveň jako o člověku, který od útlého dětství toužil 

po svobodě (podle autorovy verze po střední škole odmítl Havel jakoukoliv svou účast na 

oficiálním vzdělávacím systému)
374

 a tuto svou touhu přenesl i do svých her. Po sedmi letech, 

během nichž se propracoval z kulisáka až na asistenta režie, měl možnost uvést svou prvotinu 

Zahradní slavnost, která se setkala s „jednomyslným nadšením“.
375

  

Hra, která je „mocným a sžíravým příběhem studenta, který rád hraje šachy,“ změnila podle 

Andelmanna Havlovi život – hlavně díky jejímu úspěchu se stal „uměleckým vedoucím 

nejvýznamnějšího divadla v Praze.“
376

 Autor připomíná, že další Havlova hra Vyrozumění 

měla newyorskou premiéru v roce 1968 a v témže roce byla v New Yorku zvolena nejlepší 

zahraniční hrou, a píše o hlubokém přátelství a úctou mezi Havlem a britským dramatikem 

(českého původu) Tomem Stoppardem.  

V souvislosti s političností Havlových her zmiňuje, že Havel se několikrát, i přes útlak 

komunistickým režimem, prohlásil za „neumlčitelného“
377

 a že několikrát odmítl emigrovat a 

pracovat jako externí autor v západních divadlech. Například slavný newyorský divadelní 

režisér a producent Joseph Papp nabídl Havlovi pozici rezidenčního autora pro Public Theater 

v New Yorku a novinám The New York Times k tomu řekl: „Chci ho tady, protože je skvělým 

dramatikem. Je chytrý, má skvělý smysl pro satiru a jeho ideje nekřičí z plakátů.“
378

 I tato 

nabídka však zůstala nevyslyšena. 

5. 2 Ohlas Vyrozumění za normalizace 

Druhá Havlova celovečerní hra měla zajímavý osud ve Velké Británii. Nejprve ji mohli slyšet 

posluchači BBC Radio 3 jako hru rozhlasovou, a to ještě před okupací Československa 

(premiéra 9. prosince 1966), chvíli poté se britským divákům představila jako hra televizní 
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(BBC TV, premiéra 24. září 1967). Na inscenaci Vyrozumění v kamenném divadle si však 

musela Velká Británie počkat až do roku 1970, kdy měla tato hra premiéru 2. února 

v cambridgeské Pembrooke College.
379

 Inscenaci amatérského souboru Cambridge University 

Players shrnuje např. článek Sharp-toothed Satire, který napsal Michael Billington pro deník 

The Times.
380

  

Billington se podivuje nad tím, jak je možné, že tato „satira ostrá jako zuby“ se na britská 

jeviště dostává až čtyři roky po premiéře rozhlasové a tři od inscenace televizní. 

Cambridgeské divadelníky chválí za odvahu, že se rozhodli Vyrozumění uvést, jedním 

dechem ale dodává, že tato hra už dávno má být v Británii standardní položkou na repertoáru, 

neboť „chytře kombinuje vtip s politickým komentářem.“
381

 

Autor chválí Havla za „kafkovsky absurdní“ atmosféru, kterou se mu podařilo ve hře vytvořit, 

a Vyrozumění oceňuje ve dvou rovinách: první rovina je podle Billingtona „úžasnou satirou na 

idiotismus byrokratického systému, v němž forma je důležitější než obsah a předpisy 

důležitější než schopnost komunikovat,“ druhá rovina je pak politická, neboť ukazuje „že 

povinností ‚samovládce‘ je ‚očistit‘ jazyk o různorodost, citové zabarvení a sdělovací 

funkci.“
382

 Nejsilnějším politickým momentem hry je pak podle Billingtona pokus o 

ospravedlnění nelidskosti a krutosti umělého jazyka ptydepe (za nějž lze dosadit cokoliv) pod 

maskou jeho prospěšnosti a následný pokus o popření toho, že tento pokus byl jen slepou 

uličkou, která více uškodila, než prospěla.
383

 

V deníku The Times z roku 1970 můžeme nalézt také článek Czech fate reagující hlavně na 

Havlovo obvinění z podvracení republiky, zadržení a následný soudní proces, tentokrát kvůli 

jeho podpisu petice Deset bodů. (Neznámý) autor článku poukazuje na to, že zatímco Luděk 

Pachman, šachový velmistr a taktéž signatář petice, již „umdlévá“ ve vězení, přelíčení s 

Havlem bylo odročeno. Na základě informací Havlových přátel se domnívá, že důvodem 

odročení je „nejistota vládnoucích autorit, zda mají dostatečně silný důvod světoznámého 

dramatika Havla zavřít.“
384
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V souvislosti s tímto vývojem se Havla rozhodla podpořit britská rozhlasová stanice BBC a 

na srpen do svého vysílání zařadila tři Havlovy hry: Vyrozumění, „které ukazuje, že jenom 

slabá vláda umlčuje umělce“, Anděla strážného, „už od prvního vysílání velmi oceňovanou“ 

rozhlasovou jednoaktovku, a Ztíženou možnost soustředění. Autor připomíná, že tato Havlova 

nejnovější hra právě (v roce 1970) získala v Americe cenu Obie, „broadwayskou obdobu 

filmového Oscara,“ kterou šikanovanému dramatikovi doručí jeho překladatelka do 

Angličtiny Vera Blackwellová.
385

  

„Když chce umělec svým dílem bránit životní prostor sebe a svých současníků proti 

politickému dogmatu, musí buď použít metaforu, nebo se pasovat do role hrdiny. Pak však 

riskuje zákaz činnosti či uvěznění,“ píše (nejmenovaný) autor článku k inscenaci Vyrozumění 

v německém Bielefeldu v roce 1972.
386

 Havel si podle něj zvolil první cestu – Vyrozumění (i 

předchozí Zahradní slavnost) jsou „metaforickými vyrovnáními se se společností, ve které 

oficiální frazeologie potlačuje každý pokus o komunikaci, která se proto stane samoúčelnou. 

Cílem této společnosti je udržení moci.“ 
387

 Kritik zdůrazňuje, že nebezpečí tohoto vývoje 

číhá dnes v každé společnosti, „a nevidí to jen slepí nebo zkorumpovaní.“
388

 Škodolibé 

úsměvy nad „situací na Východě“ nejsou proto z pozice západních diváků vůbec na místě.  

Příběh o tom, jak ředitel úřadu Gross marně odolává intrikám svého podřízeného Baláše a 

nesmyslným nástrahám spojeným se zaváděním nového jazyka do jeho úřadu, o ztrátě 

lidskosti, neschopnosti komunikovat a porozumět jeden druhému a o marném boji proti 

anonymní síle, nenechává podle autora článku žádné pochybnosti o Havlově cíli: zamířit na 

„možné nešvary socialismu“ - na byrokratizaci a na potlačení logiky a humanity, které „bývají 

součástí dnešních společenských her“ a jejichž smrtelnou nebezpečnost si Havel 

uvědomuje.
389
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Autor si správně všímá, že Havel si vypůjčil absurdní komiku Eugèna Ionesca, avšak použil ji 

ke svým vlastním cílům. Havlova metafora jde však podle autora dál než jen k popisu 

společenské situace, je to hlavně výpověď o „absurdní situaci zbyrokratizovaného člověka, 

jenž čelí anonymní síle politického aparátu a sám sobě odhaluje marnost svého jednání. I když 

měl ze začátku dobré úmysly, je nakonec semlet byrokratickým mechanismem.“
390

  

Autor článku, jehož jméno se nepodařilo dohledat, v závěru nezapomíná upozornit na to, že 

„to, co bylo možné v roce 1965, už nyní možné není“, a takto kritické myšlenky už nyní (v r. 

1972) v Československu veřejně vyslovovat nelze. Havlovy hry jsou tam zakázány, dramatik 

sám žije v izolaci a jeho činnost je násilně omezena. Také získat licenci k uvedení her 

v zahraničí už není tak jednoduché.
391

 

Bylo by chybou nezdůraznit, že Havlovy hry si našly cesty i na jeviště v jiných zemích, než 

v Německu, USA či Británii. Exilový časopis Listy
392

 upozorňuje ve vydání z roku 1983, že 

zatímco Václav Havel sedí „s Petrem Uhlem a dalšími oběťmi politického pronásledování“ ve 

vězení, jeho satira Vyrozumění otevřela 1. října 1982 divadelní sezonu v Bělehradě na jevišti 

Lidového divadla, největší jugoslávské činoherní scény. Redakce Listů píše o tom, jak 

„obecenstvo přivítalo Havlovy šlehy na realitu ‚reálného socialismu‘ opětovným potleskem 

při otevřené scéně“ a dalším důkazu úspěšného tažení Havlových her světem. Autor 

zdůrazňuje, že „představení Havlových her všude pomáhají odhalování husákovského 

režimu.“
393

 

Cestu Havlových absurdních her na Balkán pak mapuje Kateřina Xhelo ve své studii 

Zahradní slavnost v Srbsku.
394

 Xhelo uvádí, že v této zemi (Srbsko bylo do roku 1989 jedinou 

zemí na Balkáně, kde se Havlovy hry inscenovaly) se mezi lety 1965-1989 hrálo osm 

Havlových her, jen jedna však měla premiéru před rokem 1981. Tou výjimkou byla právě 

Zahradní slavnost, kterou bylo možné zhlédnout v Bělehradě už 20. dubna 1965, tedy necelý 

rok a půl po premiéře pražské. Hru tehdy devětadvacetiletého Havla nastudovala jedna 

z nejvýznamnější balkánských scén Atelier 212, roli Huga obsadil tehdy nejznámější 
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jugoslávský divadelní herec Vladimir Popović.
395

 Hrála se zde celkem šestnáctkrát a na 

repertoáru byla až do 16. června 1966. 

V roce 1981 následovala Audience a Vernisáž opět v Atelieru 212, o rok později uvedlo 

Vyrozumění přímo bělehradské Národní divadlo. Dalšími hrami byly v 80. letech Protest, 

Atest, Largo desolato a Žebrácká opera.
396

 

Důvodem tohoto překvapivého úspěchu ZS a později i dalších Havlových dramat v Jugoslávii 

je podle Xhelo to, že se „vždy nějak zabývaly reflexí komunistického režimu“ a lze je tak 

považovat za „typický případ politického divadla.“
397

 V socialistické Jugoslávii osmdesátých 

let totiž chyběli disidenti a „jeho hry nabízely zdejším intelektuálům chybějící sebereflexi,“ 

navíc režim Josipa Tita nebyl tak kulturně sevřený jako v jiných socialistických zemích a „v 

intelektuální oblasti bylo povoleno vše, co přímo nezpochybňovalo mocenský monopol 

komunistické strany a nevyvolávalo nacionalistické vášně.“ Havlovy hry, v Srbsku 

inscenovány jako satira vysmívající se slabostem jugoslávského socialismu, byly pro tehdejší 

cenzuru snesitelné, takže do jejich podoby vůbec nezasahovala.
 398

 

Podle Xhelo je však dobré si uvědomit, že popularita Havlových her na Balkáně se až do 

revolučního roku 1989 týkala pouze Srbska a do ostatních zemí regionu „se absurdní 

dramatika dostala se čtyřicetiletým zpožděním a Havel tak byl – vedle Ionesca, Becketta a 

dalších – považován za jejího hlavního představitele.“
399

 Jeho hry poté uvedla divadla 

v Makedonii, Bulharsku, Albánii a Kosovu, zatím poslední inscenací byla v roce 2012 

Žebrácká opera v makedonském Skopje. 

5. 3 Ohlas Ztížené možnosti soustředění za normalizace 

Druhou z celkových tří cen Obie, které uděluje newyorský časopis Village Voice za nejlepší 

divadelní počiny mimo Broadway, přinesla Havlovi v roce 1970 Ztížená možnost soustředění. 

Tomuto mimořádnému úspěchu
400

 odpovídá i množství článků a recenzí, které o inscenaci 
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této hry (nejen) ve Spojených státech amerických vyšly, a i z tohoto důvodu budu v této 

kapitole rozebírat hlavně kritiky americké.  

Mel Gussow v The New York Times se na poslední dvě Havlovy hry dívá jako na hry o 

nočních můrách: zatímco Vyrozumění bylo „satirou na noční můru byrokratismu“, Ztížená 

možnost soustředění (ZMS) je „trochu jemnější satirou na noční můru domácího soužití.“
401

 

Podle Gussowa je totiž základní problém Eduarda Humla starost o udržení „domácnosti“- jak 

udržet manželku, milenku a sekretářku odděleně tak, aby nepřišly do kontaktu, a sám se 

přitom „nerozsypat“. Do Humlova duševního zmatku vstupuje přístroj Puzuk, který má vědce 

zkoumat jako předmět vědy, jenže nedokáže zformulovat smysluplnou otázku, a parta 

podivných vědců, kteří mimo jiné měří vlhkost zdí v Humlově bytě. Jedinou smysluplnou 

otázkou je tak podle Gussowa Humlovo „jaký to má smysl?“ 

I přes výbuchy smíchu z hlediště není ZMS podle Gussowa situační komedií. Není také čistě 

„česká“, vztah muže k manželce-milence-sekretářce může podle něj být stejně dobře 

americký, zvlášť „když ‚manžel v obležení‘ odmítá přijmout zodpovědnost a navrhuje ženě a 

milence, aby situaci vyřešily za něj.“
402

 Esencí Havlovy hry je pak podle amerického kritika 

její název, v němž je řečeno vše: Humlův život je míchanice a Havel svou hru záměrně 

rozdělil tak, že získáváme pocit, jako by ji psal zmatený Huml sám. Dopis, který Huml diktuje 

sekretářce, je pak „zmateným souborem sociálně-vědeckého žargonu, jehož každá věta popírá 

reálný život hlavního hrdiny.“
403

 

Ztížená možnost soustředění je podle Gussowa „seriózním komickým pokusem říci něco o 

stupiditě strojů, marnosti vědy a nástrahách souvisejících se sexuální nestřídmostí.“
404

 

Bohužel kritik hru shledává také celkem nudnou - i když chválí režii Mela Shapira, nebylo 

prý v jeho silách vyhnout se předvídatelnosti absurdit pramenících z Havlova textu – např. 

když jedna postava přijde, jiná musí odejít atd. Také závěrečná řeč Humla, v níž pomocí 

                                                                                                                                                         
amerických médiích měla sovětská okupace Československa silný ohlas, nepodařilo se. Nakonec se ZMS ujala 
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„chceme více amerických autorů!“ (Srv. WOODS, cit. d.). 
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banálních konkluzí odhaluje klíč k lidskému štěstí ležící v lidském srdci, je podle Gussowa 

„oslabením předchozí ironie.“
405

 

Americkou premiéru ZMS, která se konala 30. prosince 1969 v Repertory Theater of Lincoln 

Center v New Yorku, respektive jeho „podzemní scéně“ Forum Theater, rozebírá také 

Richard Watts Jr. ve svém článku pro The New York Post,
406

 a také on je z Havlovy nové hry 

lehce rozpačitý. „Nejsem si jistý, co chtěl tento avantgardní autor svou druhou hrou pro 

Lincoln Center říct, ale říká to se značnou komickou vynalézavostí.“
407

 Zatímco o 

Vyrozumění píše Watts jako o „dráždivé komedii o komunistické byrokracii v autorově zemi“, 

ZMS považuje za kritiku „počítačového světa a naléhavých pohnutek k sexu.“
408

 Za hlavní 

postavu hry pokládá trochu překvapivě Puzuka, který je sice podobný hracímu automatu, 

svými vlastnostmi (je mu zima, jindy zas teplo, „nemá svůj den“) je však mnohem lidštější 

než ostatní „lidské“ postavy ve hře, jejichž úkolem v režii Mela Shapira bylo podle Wattse 

vypadat co nejsměšněji. 

Pokud bylo Havlovým cílem ukázat, že moderní mechanizovaná společnost je „svinčík“ a že 

sex může způsobit spoustu zmatků, bezezbytku se mu to podařilo. ZMS je „zvláštní fraškou, 

která ukazuje, že absurdní divadlo může mít vztyčenou hlavu i v tak nešťastné zemi“. Hra 

nicméně podle Wattse postrádá „vážné intelektuální jádro,“ které tak zapůsobilo na diváky 

Vyrozumění.
409

  

Vysloveně negativní (a také dost bizarní) kritikou nikoliv newyorské inscenace, ale přímo hry 

Ztížená možnost soustředění je pak článek v módním magazínu Women‘s Wear Daily.
410

 Na 

tuto kritiku upozorňuje i Michelle Woodsová ve své studii o překládání Havlových děl, kde o 

ní píše jako o „krajně xenofobní a nervózní reakci na úspěch obou Havlových her pro 

americká pódia.“
411

 O čem tedy autor, jehož jméno se nepodařilo dohledat (podepsaný je 

pouze M. G.), pro módní magazín psal? 

„V několika posledních letech zásobovalo newyorské divadlo své diváky post-kafkovskými 

satirami na byrokracii v totalitním státě.
412

 Zdálo se, že Joseph Papp (umělecký ředitel divadla 
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Public Theater v New Yorku, pozn. O. K.) se už konečně zbavil těchto naivních 

středoevropských ‚nonkonformních‘ her (které se však jedna druhé dost podobají) a bude se 

věnovat originálnějším projektům. Jenže jako švábi, kteří se po posprejování kuchyně 

přesunou do ložnice, tak i tyto hry se otočily a napochodovaly do Lincolnova centra 

znovu.“
413

 Podle autora není důvod se domnívat, že Havlova Ztížená možnost soustředění je 

novým začátkem v další sérii těchto her, nicméně „bylo by rozumnější vyhnat šváby pryč.“
414

 

Podle autora článku je ZMS až příliš podobná Vyrozumění: opět jsme v „lehce 

zamaskovaném“ Československu, opět je tu byrokratická moc dychtící potlačit lidskou 

individualitu, tentokrát za pomocí pseudovědy, opět nacházíme člověka v naprostém zmatku, 

a proto nezničitelného.
415

 Nejen že stejný přístup je podle autora velmi předvídatelný, je navíc 

velmi nezajímavý. V divadelních hrách, o nichž M. G. píše, je pak prý zvláštní paradox – 

autoři her si stěžují na modelování myšlení umělců ze strany „komunistických superstátů“, ale 

při tom sami dokazují, jak toto modelování bylo úspěšné. „Jinak řečeno – tzv. non-

konformisté jsou vlastně velice konformní.“
416

 

Autor článku kritizuje také překlad Very Blackwellové, který považuje za příliš doslovný, a 

tudíž nepřesný, a postavy hry nazývá „ztřeštěnci“. „Má to celé být vtipné, ale humor této hry 

je stejně těžkopádný, jako je její poselství.“
417

 Naopak velmi chválí talentovaného režiséra 

Mela Shapira, jehož první režii pro New York (spolu s výběrem herců) pokládá kritik za 

jediné pozitivum inscenace a velký příslib do budoucnosti amerického divadla. „Jen je teď 

potřeba posprejovat i ložnici.“
418

 

Michelle Woodsová k této kritice poznamenává, že je šokována jazykem, který autor použil: 

zejména výrazy o „zamoření šváby“ ze střední Evropy nejen že ukazují nesmírnou kulturní 

aroganci kritika, ale též odkazují na nacistickou propagandu, pro níž byli Židé (a to zejména 

Židé ze střední Evropy, kteří tvořili velké procento imigrantů do USA) „havětí“. V narážkách 

typu „podobají se jedna druhé“ slyšíme podle Woodsové rasistické „jsou jeden jak druhý“ a 

nadřazenost nejen nad autory her, ale i nad diváky, kteří by na případné podobnosti určitě 

přišli sami. Zřejmou zaujatost podtrhuje autor podle Woodsové tím, že jediné prvky 
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inscenace, které chválí, jsou ty, které vytvořili rodilí Američané - režie a casting. Proto 

nepřijal ani anglický překlad hry od Čecho-Američanky Very Blackwellové.
419

 

 Jinou kritiku negativně zaměřenou vůči Havlovi či jeho hrám se mi už vypátrat nepodařilo. 

Většina newyorských deníků i přes lehké rozpaky nad metodou ZMS (popření chronologické 

stavby, opakování dialogů) považuje tuto hru za důstojného nástupce Vyrozumění, které bylo 

„jedním z nejskvělejších představení sezony 1968-69 v divadlech mimo Broadway.“
420

 

Například Leo Mishkin z The Morning Telegraph píše o „opětovně velmi štiplavém až 

zarážejícím smyslu pro komedii“ a „dalším útoku na byrokratické procesy, narušování 

soukromí člověka (…) a nádherná ukázce toho, že i vládnoucí autorita může občas upadnout 

přímo na obličej.“
421

 Stejně jako u řady jiných kritik zdůrazňující politický rozměr Havlovy 

hry nezapomíná ani zde Mishkin připomenout, že Havel je člověk, jemuž byl v rodné zemi 

zabaven pas, kterému je neustále v patách tajná policie a kdo je trnem v oku politické 

garnituře v Československu, protože má se svými hrami velký úspěch v zahraničí. Oproti 

kritikovi z Women’s Wear Daily vyzdvihuje citlivý překlad Very Blackwellové, hru považuje 

za „podivně příjemnou a podmanivou“ a přirovnávaje ji ke skládance píše o „skládání 

ošklivých kousků, které nakonec vytvoří velmi vtipný a půvabný celek.“
422

 

Na závěr kapitoly věnované ohlasu Ztížené možnosti soustředění za normalizace je nutné 

uvést, že tato hra jako jediná z trojice her, jimž je věnována tato práce, měla ještě po okupaci 

v roce 1968 na českém jevišti premiéru. 8. března 1969 totiž ZMS inscenovalo liberecké 

Divadlo F. X. Šaldy v režii Milana Votruby, 21. března téhož roku pak hru uvedlo Činoherní 

studio JAMU v Brně. Dříve premiérované inscenace ZMS i Vyrozumění byly staženy 

z programů divadel v Československu zhruba v polovině roku 1969.
423

 

Zmínky o prvních třech Havlových hrách v samizdatu nebo exilovém tisku téměř ani nelze 

nazvat „mediálním ohlasem“, jedná se většinou o krátké informace o zahraničí inscenaci či 

vydání Zahradní slavnosti, Vyrozumění nebo Ztížené možnosti soustředění v cizím jazyce, 

často také o příklady rané tvorby člověka, který od počátku 70. let čelí v Československu 

                                                 
419

 WOODS, cit. d. 
420 

MISHKIN, Leo. Czech Play at Lincoln Center. The Morning Telegraph, 5. 12. 1969.  
421 Tamtéž.  
422 

Tamtéž. 
423 

Srv. KELLNEROVÁ, Veronika. Od dramatického textu k inscenaci v dobových kontextech v díle Václava 

Havla (Zahradní slavnost), bakalářská práce, Brno : FF MU v Brně, 2011. 
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politickému útlaku.
424

 Výjimku tvoří analýza Milana Uhdeho pro samizdatový sborník O 

divadle,
425

 která vyšla v roce 1987 pod názvem Návštěvy a navštívení Václava Havla.
426

  

Uhde se na začátku pokouší odpovědět na otázku, jestli Havlovy rané hry jsou skutečně 

převážně o úřednících, jak se vyslovil hrdina Audience Ferdinand Vaněk.
427

 U Zahradní 

slavnosti o tom není pochyb – Zahajovačská služba i Likvidační úřad jsou podle Uhdeho 

„esencí byrokratismu“, který si k fungování vystačí sám se sebou.
428

 Ze vzpomínek otce 

Pludka a narážek jeho manželky lze podle Uhdeho usuzovat, že i on býval v mládí úředníkem. 

A kariéra jejich syna Huga, jenž dokonce vytvoří novou Ústřední komisi pro zahajování a 

likvidování, je podle Uhdeho tím nejvíc, co si může úředník přát. Vyrozumění se pak přímo 

odehrává v úřadě, o jehož skutečně funkci sice nic nevíme, ale jehož postavy stejně žádnou 

smysluplnou funkci nevykonávají, takže nám to nevadí.  

Zajímavý je však Uhdeho postřeh k Ztížené možnosti soustředění: Huml i Balcárková jsou 

sice „vědeckými pracovníky“, ale podle Uhdeho jejich činnost svědčí spíše o tom, že jsou to 

„úředníci pověření výkonem vědeckého výzkumu, ba čím dál častěji pouze předstíráním 

takového výkonu.“
429

 Tuto tezi prý podporuje i Humlovo banální diktování sekretářce a 

důležitost, kterou Balcárková přisuzuje Puzukovi. Úřednický motiv spatřuje Uhde také 

v Žebrácké opeře a jejím mocenském souboji mezi mafiánskými skupinami (kterým přisuzuje 

mnohé charakteristiky středních vrstev ze ZS) – všem jde v zásadě o to, aby sami přežili i za 

cenu toho, že „občas budou méně“.  

Zásadním tématem Uhdeho rozsáhlé analýzy je nicota, jejíž projevy hledá v každé Havlově 

hře. Už Hugova Ústřední komise pro zahajování a likvidování je podle Uhdeho vtělenou 

nicotou, institucí, která zakládá a vzápětí ničí sebe sama, hadem požírajícím svůj vlastní ocas. 

Jenže na rozdíl od hada, jehož legenda „končí posledním kousnutím a hltnutím“, Ústřední 

komise nemizí, trvá dál, a to právě díky tomu, že je nicotou.
430

  

                                                 
424 

Srv. JIROUS, cit. d. 
425 

O divadle byl nepravidelně vycházející samizdatový sborník zabývající se především soudobým českým 

divadlem. Sborník, který vycházel mezi lety 1986 a 1990, řídil Karel Kraus, členy jeho redakční rady byli např. 

Václav Havel, Sergej Machonin, František Pavlíček, tajemnicí Anna Freimanová. Srv. O divadle. Slovník české 

literatury po roce 1945 [on-line], 30. 6. 2006, [cit. 2016-05-10], dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=169.  
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UHDE, Milan. Návštěvy a navštívení Václava Havla. O divadle, 1987, ročník 2, č. 2, s. 308-331. 
427 HAVEL, Václav. Audience. In: Hry, Praha : Torst, 1999,  s. 526. 
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UHDE, Milan. Návštěvy a navštívení Václava Havla, cit. d., s. 308. 
429 UHDE, Milan. Návštěvy a navštívení Václava Havla, cit. d., s. 309. 
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Tamtéž, s. 311. Uhde si všímá postavy Petra, která v Zahradní slavnosti reprezentuje „normální skutečnost 

všedního dne“ a ukazuje divákům, že život mimo stroj institucí je možný. (Srv. tamtéž, s. 311). 
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Uhde píše, že institucionalizovaná nicota je děsivá, všímá si ale, že její ničivou moc, která 

stála v 50. letech život tolik lidí, si možná už obecenstvo Zahradní slavnosti (včetně autora) 

neuvědomovalo a jeho smích svědčí o tom, že situace 60. let byla už jiná a vědomí o 

„normálnosti“ bylo silnější. „Sloveso likvidovat připomínalo v roce premiéry Zahradní 

slavnosti spíš naprázdno klapající mechanismus Likvidačního úřadu než skutečné likvidace 

myšlenek a lidí v padesátých letech nebo za války.“
431

  

Nicota ve Ztížené možnosti soustředění do Humlova života vpadá s příchodem 

pseudovědeckého týmu, jehož počínání podle Uhdeho nikoliv náhodou připomíná tajnou 

policii. Za výzkumem, který tito lidé provádí, je zcela jistě lež a tento výzkum nebude mít 

žádnou hodnotu. Všichni vědci včetně Humla i Balcárkové jsou prázdní a jejich životy nemají 

smysl, což z odstupu, jak vzpomíná Uhde, působilo na diváky komicky, avšak povstání těchto 

„agentů nicoty, kteří na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let vyrazili ze svých úřadů a 

začali obětavě likvidovat všechno, co žilo mimo jejich vládu“, už tak veselé nebylo.
432

  

Téma nicoty Uhde rozebírá také přímo na hlavních postavách her. Pro Huga je „stání se 

nicotou“, kterého docílil díky své (šachistické) schopnosti kombinovat fráze, teprve 

předpokladem, jakousi vstupenkou do dalších bojů o kariéru. Když při příchodu na zahradní 

slavnost zkoušel uplatnit zbytky logiky (při hádce s Tajemníkem a Tajemnicí o velikost 

Velkého parketu A), tváří v tvář institucionální nicotě pohořel, a jako důsledek se v něm 

„nicota vtělila do lidské podoby“.
433

 Také u Grosse ve Vyrozumění lze podle Uhdeho 

zpočátku sledovat záchvěvy lidskosti a zdravého rozumu, které však Grossově případě mizí 

kvůli konfliktu s Balášem a hlavně s nekonečnou absurditou ptydepe. Grossovy pozdější 

rádoby humanistické projevy i náklonnost k Marii už nejsou uvěřitelné, jsou maskou, neboť 

Gross pochopí, že „v tomto úřadě není místo pro lidi ani zbytky lidských vlastností“.
434

 

Nicota Eduarda Humla ze Ztížené možnosti soustředění pramení podle Uhdeho z Humlova 

vztahu k ženám: manželce i milence slibuje tytéž věci, to, co vznešeně diktuje sekretářce, 

v normálním životě popírá. Huml žije prázdnými frázemi. Do toho přicházejí avantýry 

s Blankou i dr. Balcárkovou, počet potenciálních milenek se zvyšuje, jenže „násobíme-li 

jakékoliv číslo nulou, je výsledná hodnota nulová.“
435
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UHDE, Milan. Návštěvy a navštívení Václava Havla, cit. d., s. 312. 
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Tamtéž, s. 312. 
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Havel je podle Uhdeho „neobyčejně vynalézavý objevitel masek“ právě v tom, jak (např. 

právě ve svých prvních třech hrách) „je schopen dodávat nicotě vždy nové převleky a vzorce 

jednání.“
436

 Havlovou předností je práce s modelem – jeho divadelní hry podle Uhdeho 

nepopisují svět, ale ten svět tvoří tak, aby odpovídal autorově vizi a hypotéze o světě. Havel je 

podle Uhdeho „jediným skutečně lidským hrdinou svých her,“ lyrikem, který se sice často 

vysmívá, ale mnohem častěji si zoufá.
437

  

Za ohlas Havlových her v období normalizace lze považovat ještě jeden text ze sborníku O 

divadle, který zde vyšel v roce 1986.
438

 Pojednává sice o tehdy nové Havlově hře Pokoušení, 

ale ve vztahu k této hře analyzuje i některé motivy autorových dramat z 60. let. V první části 

textu sám Havel píše o vzniku hry Pokoušení, v části druhé jsou citovány dopisy Havlových 

přátel, kteří na tuto hru (respektive její text) reagovali. Např. Ivan Palec považuje Pokoušení 

za domyšlení motivu umělého jazyka, který známe z Vyrozumění. V Havlově novince se totiž 

postavy nemusí umělý jazyk učit, protože jím již od začátku komunikují, je jim vlastní. To 

však nepřispívá k lepšímu vzájemnému porozumění, naopak – podle Palce Havel používá 

tohoto motivu k „podtržení rozpadu lidské osobnosti,“ neboť postavy už vůbec neví, co ve 

svém rodném jazyce říkají. „Ptydepe se stalo jedinou možnou lidskou řečí.“
439

  

Jedním z autorů „dopisů“ Václavu Havlovi je i Ivan Martin Jirous. Ten považuje Pokoušení (i 

Largo desolato) za jakousi fúzi prvních dvou Havlových období – období absurdních dramat, 

která „na scéně odhalují chod mechanismů společnosti,“ tak „vaňkovské“ série, která nesla 

značné autobiografické prvky.
440

 Vůdčí je však podle Jirouse inspirace Zahradní slavností, 

jejíž atmosféra a některé reálie (úřad=ústav, zahradní slavnost) jsou zde zakoušeny 

v atmosféře 80. let, tak odlišné od let šedesátých.
441

  

Více ucelených samizdatových textů zabývajících se prvními třemi Havlovými hrami se ani 

ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Divadelním ústavem, archivem Divadla Na 

zábradlí a dalšími institucemi nepodařilo vypátrat.  
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6. Ohlas Zahradní slavnosti, Vyrozumění a Ztížené možnosti 

soustředění po roce 1989 

V listopadu 1989 přišla tzv. Sametová revoluce a velké společenské změny, na jejichž konci 

se Václav Havel, donedávna zakázaný umělec a vězněný disident, stal prezidentem. V 

„euforii z nově nabyté svobody“
442

 bylo pro divadla logickým krokem zařadit do repertoáru 

Havlovy hry, které zdejší publikum více než 20 let nevidělo. Tou první byla pochopitelně 

Zahradní slavnost. 

 „Rozhodnutí uvést Zahradní slavnost musela divadla učinit prakticky vzápětí po 

přelomových událostech roku 1989. Atmosféra doby byla euforická, popularita Václava 

Havla vysoká a důvody, proč uvádět jeho emblematické dílo, jeden ze symbolů společensky 

uvolněnějších a umělecky plodných šedesátých let, nemusely být pouze umělecké. V mnoha 

případech se lze důvodně domnívat, že tomu bylo právě naopak. Nikoli specifické, výlučné a 

pro řadového diváka i nesnadno přístupné hry, nýbrž osoba Václava Havla, vůdce listopadové 

revoluce a nového prezidenta, mohla představovat určující impuls.“
443

 

6. 1. Ohlas Zahradní slavnosti po roce 1989 

O předrevoluční „poloilegální“ inscenaci amatérského souboru olDavid z 20. května 1989 již 

byla řeč, je však nutné připomenout i další amatérské nastudování ZS, které následovalo ihned 

po listopadových událostech. Byla jím inscenace brněnského ochotnického souboru VáHa 

(kryptogram Václava Havla), která se uskutečnila 29. prosince 1989.
444

 

V roce 1990 přibyly hned čtyři premiéry na profesionálních scénách: 

 Divadlo Petra Bezruče, Ostrava (Minidivadlo Blaník, premiéra 2. února 1990), 

 Městské divadlo ve Zlíně, Zlín (premiéra 10. března 1990), 

 Divadlo Husa na provázku, Brno (premiéra 29. března 1990), 

 Národní divadlo, Praha (Nová scéna, premiéra 26. dubna 1990). 

Další inscenace ZS následovaly po zhruba šestileté pauze: 

 Západočeské divadlo, Cheb (premiéra 25. května 1996), 

                                                 
442 OSLZLÝ, Petr. Zahradní slavnost v interpretaci Divadla Husa na provázku. In: Zahradní slavnost. Klíčová 

událost moderního českého divadla (Sb.), Praha: Knihovna Václava Havla, 2015, s. 31. 
443 

ŠVEJDA, Martin J. Co se zahradní slavností „tady a teď“? (K inscenacím hry po roce 1989). In: Zahradní 

slavnost. Klíčová událost moderního českého divadla (Sb.), Praha: Knihovna Václava Havla, 2015, s. 38. 
444 

Divadlo VáHa, sdružené okolo studenta brněnské filosofické fakulty Romana Ráčka, už 26. října 1989 

nazkoušelo a uvedlo Havlovu Vernisáž. (Srv. Databáze českého amatérského divadla [online], 2005, [cit. 2016-

04-24], dostupné z: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=1428).  
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 Divadlo na tahu, Praha (host v Divadle Na zábradlí, premiéra 1. listopadu 1996),
445

 

V novém miléniu pak už česká jeviště zažila jen čtyři inscenace: 

 Maloměstský tyjátr, Třebíč (ochotníci, premiéra 3. března 2004), 

 Slezské divadlo, Opava (premiéra 8. listopadu 2009), 

 Depresivní děti touží po penězích, Praha (ochotníci, představení se konalo na Malé 

scéně brněnského Divadla Husa na provázku, premiéra 14. června 2010), 

 Národní divadlo, Praha (Stavovské divadlo, premiéra 13. června 2013). 

Ze čtyř inscenací z roku 1990 vybíráme inscenaci brněnskou. Petr Oslzlý (jenž byl v té době 

dramaturgem Husy na provázku) ve své studii
446

 popírá, že by volba zařadit ZS na repertoár 

hned po Listopadu byla reakcí na politické změny – rozhodnutí tuto hru uvést padlo prý ještě 

před revolucí, a to na základě dlouhodobějšího „mentálního spojení“ a úvahách o možné 

spolupráci Divadla Husa na provázku s Václavem Havlem.
447

 Režie se ujal Peter Scherhaufer, 

jenž podle Oslzlého oceňoval také jakousi posloupnost v uvádění autorů „nonsensu“ 

v brněnském divadle.
448

 Zahradní slavnost měla týden před brněnskou premiérou nejprve dvě 

předpremiéry v Teatru 77 v polské Lodži a ohlas těchto představení byl podle Oslzlého 

„entuziastický a nesporně ovlivněný mezinárodní popularitou Václava Havla i Divadla Husa 

na provázku. (…) a předznamenal také úspěch v Brně.“
449

 Oslzlý uvádí, že divácký zájem o 

ZS nezeslábl ani po „opadnutí euforie“ a inscenaci hráli brněnští divadelníci jen do konce 

roku 1994 osmapadesátkrát (doma i v zahraničí), derniéra se pak za účasti autora „a 

spontánního ohlasu publika“ konala 2. dubna 2008.
450

  

Brněnskou inscenací ZS v roce 1990 (resp. její reprízou v žižkovské Chmelnici) se zabýval 

například Richard Erml v časopise Scéna.
451

 Ve svém rozsáhlém textu píše o nadčasovosti ZS, 

která už v 60. letech „předpověděla, aniž by se o to pokoušela, maškarádu převleků a rej 

                                                 
445 Divadlo na tahu pak ZS uvedlo ještě na scéně Divadla v Řeznické. Tato inscenace měla premiéru 12. března 

2005. (Srv. Rukověť Václava Havla, cit. d., kap. 6.15). 
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Morávek. Režisér původní inscenace Peter Scherhaufer zemřel v roce 1999. 
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masek na velkém parketu doby,“ které se konaly v letech sedmdesátých a osmdesátých.
452

  V 

atmosféře brněnské inscenace je podle Ermla silně cítit vítězné revoluční nadšení, nejpřesněji 

ji však vystihuje termín „ulička hanby“: režisér se ZS chopil jako „vděčného námětu pro 

rozehrání drsné frašky na účet poražených kulturních drábů.“
453

 Již od prvního vstupu 

manželů Pludkových je podle Ermla zřejmé, že zde půjde hlavně o přímočarý výsměch 

„slepičí omezenosti“ a hlouposti těch, kdo o naší zemi 20 let rozhodovali, a že to bude 

výsměch brutální.  

V každém hereckém výstupu jako by rezonovalo „vítězství je naše“, jako by herci touto 

uličkou hanby „hnali své odpudivé směšné postavy úřednických šimlů, patolízalů moci, 

žoviálně agresivních aparátníků, celou tu dobře známou galerii malých českých lidiček, 

klanících se už před pouhým stínem silné ruky.“
454

 Tato děsivá parodie však podle Ermla 

jakoby „zůstala v aréně“ a diváků se vůbec vnitřně nedotkla. Jako by ze hry zmizel osten 

toho, že se diváci ZS smějí hlavně sami sobě, což autor přičítá „čerstvě nabytému národnímu 

sebevědomí.“
455

 

Jestliže cílem inscenace Petera Scherhaufera bylo hlavně pobavit publikum spokojené, že to, 

co vidí na pódiu, se jej už netýká, vidí Erml problém s pojetím postavy Huga. Na rozdíl od 

všech ostatních postav, které groteskně přehrávaly a užívaly si parodičnost svého jednání, 

Hugo v podání Vladimíra Javorského
456

 působil velice civilně, čímž si od začátku udržoval od 

ostatních postav jakýsi „vědoucí“ odstup. Erml připouští, že analogii s českým Honzou se 

postava Huga nevyhne, ovšem smysl jejich příběhu je zásadně jiný: zatímco Honza se vydal 

do světa, aby nakonec všechny přechytračil, Hugova pouť končí jeho „přechytračením sebe 

sama, a tedy ztracením sebe sama v bludném kruhu chytrácké dialektiky.“
457

 

Proto když Javorský pronáší svůj závěrečný monolog s lišáckým výrazem, který jako by 

napovídal, že Hugo si o tom všem myslí své, jedná se podle Ermla o „převrácení tématu 

přizpůsobivosti zpátky na hlavu“ a z této převrácené perspektivy „je možné se s obdivem 

ohlížet na chladnokrevné hráče minulých let, na všechny ty sebejisté kandidáty strany 
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zevlující po chodbách vysokých škol, kteří si hbitě osvojili pravidla společenské hry na 

jedinou pravdu s dovedností, o jaké se starým komunistům z Libně a Vysočan ani nesnilo.“
458

 

I tento rozpor mezi smyslem postavy Huga a jeho aktuálním ztvárněním však podle Ermla 

inscenace divadla Husa na provázku „vstřebala svým euforickým nadšením.“ Přesto se kritik 

nemohl zbavit dojmu, že sleduje „zběsilý divošský tanec nad padlým nepřítelem“.
459

 

Co se týče pražské inscenace, jejíž premiéra se v režii Vladimíra Strniska uskutečnila 26. 

dubna na Nové scéně ND, aby byla poté inscenace přesunuta do Stavovského divadla, kritiky 

byly vesměs negativní.
460

 Za všechny ocitujeme kritiku opět od Richarda Ermla. Jestliže u 

provázkovského zpracování ZS byla pro kritika „problémem“ příliš rozjuchaná a zároveň 

příliš mstivá nálada, potíž pražské verze hry spočívá podle něj v nejasnosti režijního záměru a 

hereckého pojetí. Tak třeba postava Zahajovače (Boris Rösner) a Ředitele (Bronislav 

Poloczek) – oba herci pojali své postavy jako oběti systému (což už samo o sobě 

nekoresponduje s Havlovým záměrem) a podle Ermla je na obou hercích znát, jak se svých 

postav sami štítí. Jenže „zatímco Rösner demonstruje aktivnost svého Plzáka, jenž se stává 

obětí díky vlastní tuposti, předvádí Poloczek všemi dostupnými prostředky, včetně 

pantomimických prvků, zcela pasivní oběť režimu.“ Z hereckého výrazu Rösnera i Poloczka 

je potom podle Ermla patrné „já s tímhle nemám nic společného.“
 461

  

Strniskova „tvůrčí nedůslednost, rezignující na jasně zformulované téma hry“, kterým je 

podle Ermla přizpůsobivost, je v kritikových očích o to smutnější, že právě Zahradní slavnost 

byla „nezaujatým svědkem posledních dvou desetiletí a měla morální právo přesným řezem 

otevřít hluboký vřed svědomí společnosti.“
462

 Erml upozorňuje, že přizpůsobivost nenabývá 

pouze extrémních, a tedy snadno rozeznatelných podob (jak to předvádí pražská inscenace), 

ale i nenápadných menších forem, jejichž důsledkem se například nová silná slova jako 

demokracie, svoboda či humanita mohou stát „další frazeologickou veteší.“
463

 

Přizpůsobivost považuje Erml nejen za hlavní téma ZS, ale za české národní téma vůbec. Obě 

inscenace, brněnská i pražská, pak podle něj ukázaly velkou zdatnost v tom, jak se tomuto 

tématu vyhnout: Husa na provázku jej alibisticky přisoudila minulé době, Nová scéna ND 

zase bez striktního vedení nechala napospas hercům. Paradoxně se tak oba režiséři s tématem 
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přizpůsobivosti vypořádali tak, že se sami přizpůsobili aktuální atmosféře „namísto toho, aby 

ji vlastním tvůrčím činem překonali.“
464

 V závěru svého textu Erml varuje před aktuálností 

Havlova textu: „Čas pořádání zahradních slavností je opět zde a rozmarných rekvizit 

poskytuje naše raná demokracie požehnaně, program je o mnoho pestřejší… (…) téma 

přizpůsobivosti má za sebou nejen slavnou minulost, ale i neméně perspektivní 

budoucnost.“
465

 

Literární kritik Jiří Hájek
466

 v Rudém právu porovnává tři Havlovy hry, které se v roce 1990 

objevily na pražských jevištích: ZS na Nové scéně ND, Asanaci v Realistickém divadle a 

Largo desolato v DNZ. Tyto hry podle Hájka spojuje jejich „humanistický patos“: snaha 

bojovat proti odlidšťujícím mechanismům i „represivním totalitářským deformacím 

společenského systému,“
467

 což je podle Hájka i Havlovo celoživotní téma. Zahradní slavnost 

sice v době svého vzniku reagovala na soudobou společenskou situaci, zároveň je podle Hájka 

stále aktuální v tom, že ukazuje „obecněji platný obraz groteskní tragikomické situace člověka 

na konci našeho rozeklaného století.“ Děsivá přizpůsobivost Hugo Pludka má dnes sice jiné 

konotace než v 60. letech, přesto podle Hájka může být pro dnešní mladou generaci stejně 

aktuální jako Havlovy nejnovější texty.
 468

 

Hájek píše o „jednoznačném ohlasu Zahradní slavnosti“ na Nové scéně ND přesto, že 

Strniskova inscenace je podle něj ve srovnání s Krejčovým hravým „originálem“ možná až 

příliš realistická a doslovná. Všechny tři Havlovy hry pak považuje za „průkaznou 

připomínku, že v Evropě sklonku 20. století musí každý pokus o umlčení myšlenky pomocí 

zákazů či policejních represí nakonec skončit pádem umlčovatelů.“
469

 

Po porevolučních inscenacích následovala v uvádění Zahradní slanosti pauza, kterou až 

v roce 1996 přerušila inscenace v Chebu a hlavně „návrat“ do Divadla Na zábradlí pod 

taktovkou Andreje Kroba, jehož Divadlo na tahu chtělo takto oslavit Havlovy šedesátiny. 

Premiéry 1. listopadu 1996 se tak účastnil i sám autor (stejně jako předpremiéry v srpnu téhož 

roku u Havla na Hrádečku). Josef Mlejnek v Lidových novinách napsal, že Krobovi se 
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podařilo perfektně „zvýraznit hudební strukturu textu“, když neskutečně šroubované 

monology i absurdní dialogy postav doprovodil jejich přesnými krokovými variacemi na 

pódiu. Na to podle Mlejnka nezřídka přicházel spontánní potlesk publika. ZS Mlejnek 

považuje za „hru o tom, jak si byrokracie vytváří vlastní znakový systém, který funguje bez 

vztahu ke skutečnosti a nezávisle na ní.“ Mlejnek tak v podstatě souhlasí s výkladem Jana 

Grossmana, podle něhož je hlavním hrdinou ZS fráze, která ovládá lidi, nikoliv naopak. Hra 

se podle kritika vyznačuje „dokonalou formalizací jazyka“, který je také nositelem komiky, a 

považuje ji za lekci tzv. dialektické logiky, díky jejímuž zvládnutí lze jako Hugo stoupat po 

společenském žebříčku vzhůru.
 470

 

V závěru Mlejnek otevírá otázku aktuálnosti Havlovy hry. Filosof Václav Bělohradský podle 

Mlejnka v diskusi po Krobově představení pronesl, že hra je překonána a je spíše „hrou pro 

pamětníky“, neboť totalitní podmínky, za nichž vznikla, již pominuly. Naproti tomu podle 

překladatele a scénáristy Jaroslava Kořána, jenž byl na počátku 90. let i pražským 

primátorem, si „podle Zahradní slavnosti brousí jazýčky většina současných politiků.“ 

Mlejnek uvádí, že podle nadšených reakcí publika, které dobu vzniku ZS nepamatuje, je blíže 

k pravdě spíše Jaroslav Kořán.  

Martin J. Švejda ve svém příspěvku do sborníku o ZS píše o inscenaci ve Slezském divadle 

v Opavě v roce 2009, jejíž režisér Rudolf Tesáček „se doposud zaměřoval na tituly 

nenáročnějšího rázu“, jako o neškodné komedii, která z Havlova textu vyjmula společenskou 

naléhavost a předvedla hru jako „zábavný kus se situačními a verbálními vtipy.“ Regulérní 

prověrkou, zda ZS obstojí i v současné době, tak podle Švejdy byla až inscenace Národního 

divadla z roku 2013, která připomínala padesáté výročí od světové premiéry hry.
471

 

Režií byl pověřen Dušan D. Pařízek, „spolutvůrce významné éry Divadla Komedie (2002-

2012), které svou vyhraněnou dramaturgií a inscenačním stylem připomínalo Divadlo Na 

zábradlí v šedesátých letech.“
472

 Divadelní kritik Vladimír Mikulka ve své recenzi v časopise 

Respekt tvrdí, že Zahradní slavnost je jednou z nejdobovějších Havlových her, přesto se od ní 

kvůli jejímu významu pro českou divadelní historii očekává, že „bude opět držet prst na tepu 

doby.“
473

  Příběh „muže bez vlastností“, který stoupá po společenském žebříčku vzhůru díky 

tomu, že „je ještě prázdnější a přizpůsobivější, než je jeho okolí“, je podle Mikulky 
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univerzální, nadčasový. Vše ostatní, co tento příběh obklopuje – socialistická byrokracie, 

totalitní fráze, „pseudomarxistická dialektika“, společnost, kde rozum je spíše na obtíž – již 

podle Mikulky naštěstí pominulo.  

I přes neaktuálnost hry bylo podle Mikulky svěření režie uznávanému Dušanu D. Pařízkovi 

velkým příslibem, kritik však po zhlédnutí inscenace konstatoval, že „Pařízek se s Havlem 

v Národním divadle příliš nemazlil.“
474

 Mikulka má na mysli hlavně Pařízkovu snahu o 

„vyvedení hry z dobových mantinelů“: např. potlačení „estrádní atmosféry“ samotné zahradní 

slavnosti či nahrazení kázání rodičů Pludkových o dějinné úloze středních vrstev kritikou 

čecháčkovství a nadčasovým rodinným hašteřením. Z Hugova bratra Petra se také namísto 

„buržoazního intelektuála“ stal hudebník. 

Zásadní změnou oproti Havlovu textu je však podle Mikulky sloučení postavy Zahajovače 

s postavou Ředitele. Tím se totiž mění celá prostřední část hry, v níž už Hugo postupnými 

kroky nestoupá výš a výš, až nahradí Ředitele, jak je tomu v Havlově textu, nýbrž je vtáhnut 

do absurdního fungování Likvidačního úřadu jako do „džungle“, ve které se nikdo nevyzná. 

S Plzákem pak vytvoří spíše jakousi nerozdělitelnou dvojici, která si jen v průběhu hry 

vymění role. 

Mikulka oceňuje inovativnost Pařízka v pojetí slavnosti, kde Plzák chodí v rozsvíceném sále 

mezi diváky, hází po nich toaletní papír jako konfety a rozdává jim buchty, neboť díky tomu 

diváci, kteří pochopitelně na Plzákovy šaškoviny reagují, zapomínají na to, že se smějí hlavně 

sami sobě. Tento efekt však podle Mikulky odezní, když se Vladimír Javorský v roli Plzáka 

stáhne zpět na pódium, kde se za pomoci frází rozehrají mocenské šarády mezi Hugem a 

likvidačními pracovníky. „V závěru se sice motiv ‚zahradní slavnost patří všem‘ vrací 

v podobě operní parodie, to už je však součástí vcelku obecné, a tudíž pohodlně stravitelného 

výsměchu tradičnímu vlastenčení.“
475

 

V Mikulkových očích dosáhl Dušan D. Pařízek přesně opačného výsledku, než plánoval 

Havel: zatímco Havel se v souznění s publikem, které přesně vědělo, co mu je předváděno, 

vymezoval vůči „zvrácenému systému a jeho poslušným součástkám“, Pařízek je nejsilnější 

v těch momentech, kdy si bere jednu konkrétní situaci, přivádí ji k „téměř burleskní 

podívané“ a divákům, jakoby z odstupu, tak říká „vždyť je to o vás!“
476
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Mikulka hodnotí Pařízkovu inscenaci jako jednu z nejlepších v divadelní sezoně, avšak 

neskrývá rozčarování nad tím, že režisérovým osobním vkladem hra ztratila původní osten a 

některé pasáže působí nejasně a zbytečně.
477

 

Vladimír Hulec si v Divadelních novinách
478

 všímá výtvarné stránky představení, kdy Pařízek 

– režisér a scénograf v jedné osobě – rozdělil jeviště klasicistního Stavovského divadla 

obrovskou průhlednou krychlí z dřevěných latěk, jejíž jeden rok zasahoval až do hlediště. 

„Jakoby se do něj vlamovala, jakoby s ním byla nekompatibilní, jako by působila 

zakonzervovanému prostředí (ergo stavu společnosti či světa) nezvladatelný problém.
479

  

Hulec na rozdíl od Mikulky Pařízkovy radikální zásahy do textu hry a snahu o aktuálnost 

nekritizuje, naopak podle něj mohl režisér na některých místech ještě razantnější. Například 

v druhé třetině představení, tedy v části, v níž Hugo svádí dialektické souboje s likvidačními 

úředníky, podle Hulce „Havel karikoval floskule a užvaněnost tehdejší doby a režimu, a ta je 

dnes přece jen jiná.“ Některá opakovaná pseudo-moudra („Chyť zajíce, ať ho máš!“) jsou pak 

podle kritika vysloveně zbytečná, protože při zásadních škrtech v textu, které Pařízek provedl, 

působí jen jako dokreslení. „Ale bez nich by už to nebyl Havel… (…) Lavina slov a 

absurdních větných struktur vytvářejí vězení, z něhož nelze uniknout.“
480

 

Hulcovi v zásadě nevadí ani sloučení postav Plzáka s Ředitelem. Díky této syntéze mohl 

Javorského Plzák vytvořit zajímavou dvojici s Hugem Martina Pechláta: jejich symbiózu 

symbolizuje režisér například tím, že nechá několikrát obě postavy svlékat a vzájemně měnit 

své kostýmy, takže na konci je těžké rozlišit, kdo je kdo.  Za divácky nejvděčnější moment 

inscenace pak Hulec považuje Plzákův výstup na začátku zahradní slavnosti, kdy Javorský 

jako Zahajovač „baví“ diváky trapnými vtipy a obaluje je do toaletního papíru. Obecenstvo 

„je vystaveno pokleslým hrátkám bezduchých showmanů manipulujících nemyslícími (spolu) 

občany. (…) Jsme ochotni přijmout zahajovačskou pokleslou zábavu, jež je ale v důsledku 

ovladatelskou hrou?“
481

 

Hulec chválí Pařízka za to, jak naložil s postavou Hugova bratra Petra. Jeho představitel 

Roman Zach má totiž zároveň na starost hudební stránku představení, a tak i jeho Petr sedí 
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celou dobu mimo krychli a ovládá hudební nástroje a všechny zvuky – spíše než „buržoazní 

intelektuál“ tak působí jako rebel-hudebník, vůči „alibistickým a v každé situaci ohebným 

postojům rodičů“ jízlivý mladík (což by se jistě líbilo i Václavu Havlovi), tedy 

„nezmanipulovatelný, pro většinovou společnost divný, nebezpečný člověk.“
482

  

Podle kritika samozřejmě „mocensky rozvrstvená, zkostnatělá, v důsledku mafiánská či 

diktátorská společnost“ doby, v níž Havel ZS psal, už dávno pominula, avšak mnoho projevů 

této společnosti nám není neznámých ani dnes. Podle Hulce o aktuálnosti hry svědčí i to, že 

právě ve dnech premiéry hry ve Stavovském divadle padala u nás vláda Petra Nečase. 

„Projevy jejích představitelů (včetně opozice) jakoby chvílemi vypadly přímo z Pařízkovy 

inscenace…“
483

 

Pařízkova inscenace a její důraz na kariérismus a manipulaci podle Hulce říká, že „za tento 

systém si vytváříme sami a podléháme mu svými postoji.“ V tom spatřuje kritik její 

aktuálnost a považuje ji za přelomovou interpretaci Havlových her.
484

   

Pro Divadelní noviny napsal kritiku inscenace ZS ve Stavovském divadle i spisovatel a 

dramatik Milan Uhde.
485

 Uhdemu jakožto pamětníkovi inscenací v 60. letech i těch 

porevolučních podle jeho slov režisér Pařízek nachystal nejedno překvapení. Předně Uhde prý 

vůbec netušil, že v Havlových dramatech se dá zpívat. Pařízkův nápad udělat z Petra 

hudebníka, který představení doprovází, však otevřel možnost k parodickým pěveckým 

výstupům v závěru prvního dějství a zejména na konci, kde účinkující sborově zpívají 

závěrečná slova Smetanovy Libuše „Můj drahý národ český neskoná, on neskoná, on všecky 

bědy slavně překoná!“  Podle Uhdeho tento výrazný zásah do hry „zněl havlovsky“.
486

 

Z razantních škrtů Dušana Pařízka v Havlově textu zaujalo Uhdeho šachové téma. Režisér 

vypustil slovo „šach!“, které má Hugo několikrát agresivně pronést, dále nechal svého hrdinu 

přinést na scénu kapesní šachovnici a hrát svou partii tak, že Hugo seděl jednou čelem a 

podruhé zády k publiku. Podle Uhdeho tak Pařízek chtěl u diváka rychle dosáhnout 
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pochopení, že nejde o samotné šachy, nýbrž o životní filosofii (trochu vyhrát, zároveň trochu 

prohrát), a upozornit tak na společenský dosah této „partie“.
487

  

Lehkým šokem bylo pro Uhdeho i řádění Vladimíra Javorského coby Plzáka v úvodu 

slavnosti. „Vznešený sál Stavovského divadla“ nechal posypat toaletním papírem a svou 

dotěrností a nucením ke skandování různých hesel vtáhl Javorský diváky přímo na slavnost, 

aby bylo všem jasné, že se na této „sterilitě a bezvýchodnosti“ podílí. Vysloveně negativně se 

pak Uhde dívá na fyzický souboj Huga s Plzákem, kteří mají soupeřit pouze ve slovní 

ekvilibristice. „Jsou to přece lidé slov, kouzelné je jejich podezíravé a výhružně zkoumavé 

vzájemné slovní ohledávání i skutečnost, že převahu získá jen a jen hbitější použivatel 

ustálených slovesných konfigurací, které Jan Grossman nazval frázemi.“
488

 

Zajímavá je Uhdeho poznámka k tomu prvku Zahradní slavnosti, který mnozí jiní recenzenti 

nazvali „skrytým mechanismem“, jakousi tajemnou silou, která řídí děj hry a jednání postav. 

Podle Uhdeho tato síla žije z lidské snahy o přežití za jakýchkoliv podmínek: „nejbezpečnější 

je ten, kdo je dostatečně neurčitý: nekouří, ale popírá, že je nekuřák; dokáže částečně splývat 

s nicotou, totiž vždy trochu nebýt, aby mohl napříště tím více být, ba nejlépe zároveň být i 

nebýt. “
489

 Pod tímto úhlem je třeba se dívat i na vznik instituce, v jejímž čele stane Hugo - 

Ústřední komise pro zahajování a likvidování: podle Uhdeho je metaforou vzniku a zániku, 

narození a smrti, díky které je Zahradní slavnost obdobou středověkých tanců smrti, při nichž 

„se smrtelní tvorové pokoušejí zastřít, že směřují do nicoty.“
490

 Tento „existenciální rozměr“ 

hry však Pařízek podle Uhdeho potlačil, a to ve prospěch společenské stránky příběhu. 

6. 2. Ohlas Vyrozumění po roce 1989 

Vyrozumění se po revoluci dočkalo u nás celkem pěti inscenací divadelních a jedné 

rozhlasové: 

 Divadlo Petra Bezruče, Ostrava (premiéra 27. listopadu 1992), 

 Divadlo na tahu, Praha (hostující v Divadle Na zábradlí, premiéra 1. listopadu 1993), 

 Black Box Theater, Praha (Divadlo v Celetné, anglické představení, premiéra 2. srpna 

1996), 

 Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Studio Beseda, premiéra 27. listopadu 2004), 
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 Slovácké divadlo, Uherské Hradiště (premiéra 31. března 2007), 

 Český rozhlas (rozhlasová inscenace, uvedení 21. prosince 2013). 

První porevoluční inscenaci v Ostravě shrnuje například Jiří Gordon v deníku Svoboda.
491

 

Začíná konstatováním, že Havel není autorem jednoduchým a divák jeho her musí být 

připraven na to, že bude svědkem „modelové situace“, kdy „formou jevištního děje bude 

demonstrována předem stanovená teze, po výtce filosofický a morální problém.“
492

 Toto 

uvědomění mu pomůže vnímat za komickými situacemi a replikami krutou pravdu o něm 

samém, pravdu o lidských slabostech, kvůli které „uprostřed smíchu zmizí úsměv na tváři a 

mění se v rozpačitou grimasu studu.“
493

 Přesto, že podle Gordona je dávno pryč doba, v níž 

Vyrozumění vzniklo, díky tomuto apelu na lidství hra nic neztratila ze své aktuálnosti.  

Gordon připomíná, že Vyrozumění se proslavilo hlavně vynálezem umělého jazyku ptydepe, 

jehož funkcí je „pod pláštíkem údajného zpřesnění komunikace v úředním styku“ skrytě 

manipulovat s lidmi, až dojde k jejich totálnímu ovládnutí. Ostravskou inscenaci chválí kritik 

za to, že i přes důraz na groteskno (u náročných Havlových her pochopitelný) nesklouzává do 

sféry laciného humoru. Taktéž scéna je správně strohá a dává především prostor hercům, kteří 

se této výzvy podle Gordona nezalekli a v mnoha případech překonali standard, na nějž byli u 

nich diváci zvyklí. Pochvalu si vysloužil i režisér Pavel Palouš, jenž udržel solidní tempo 

inscenace, u níž zejména v druhé části hrozí stereotypnost. Podle Gordona to v podání 

ostravských divadelníku „rozhodně nebyla promarněná šance a ohlas diváků dává tušit, že 

ještě dlouho nebude ‚dost Havla‘.“
494

 

Havlovi nakloněné Divadlo na tahu Andreje Kroba uvedlo 1. listopadu 1993 Vyrozumění, 

stejně jako porevoluční inscenaci Zahradní slavnosti, jako hostující soubor v Divadle Na 

zábradlí. Kritička a novinářka Jana Machalická v deníku Lidová demokracie píše o „téměř 

neuvěřitelná nadčasovosti a obecné platnosti“ této Havlovy hry, která podle Machalické právě 

díky tomu zaujímá v Havlově tvorbě výjimečné místo.
495

 

Kritička upozorňuje na to, že Vyrozumění není jen absurdní satirou. Příběh ptydepe a jeho 

zavádění do úřadu hlavně odhaluje „mašinerii zbabělosti, intrik a lidské lhostejnosti nejen 

v politických souvislostech. Je to všem důvěrně známý systém začarovaného kruhu, ze 
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kterého není východiska.“
496

 Machalická s politováním konstatuje, že režisér Andrej Krob 

tento „mrazivý účinek“ hry omezil, zaměřil se hlavně na komediální prvky, kterým však 

nedokázal vštěpit jednotu. Bolístkou jeho inscenace je podle Machalická druhá část hry, kde 

se „maraton kolem ptydepe zahlcuje sám sebou a utápí se v detailech,“ nešťastné je i řešení 

scény, které je příliš členitá a odvádí divákovu pozornost. Přesto, že Machalická dochází 

k závěru, že Vyrozumění je hrou nad síly Krobova souboru, považuje jeho inscenaci za 

„poctivý pokus, který nutí k zamyšlení nad absencí Havlovy dramatiky na českých 

jevištích.“
497

   

Jan Foll v Lidových novinách naopak Krobovo ochotnické zpracování chválí.
498

 Podle něj, 

vedeni promyšlenou režií, jsou amatérští herci Divadla na tahu schopni „antirutinních kreací“ 

a „havlovským ‚stroječkům‘ dodávají kouzlo záměrně rozvrzaných flašinetů.“
499

  

Také Foll zdůrazňuje aktuálnost Havlova dramatu, dodnes prý Vyrozumění může fungovat 

„jako satira na kariéristy, dacany i váhavé intelektuály veškerých režimů a odrůd“ – stačí do 

jednotlivých situací dosadit skutečné osoby „včetně autora, dalších současných politiků a 

každého z nás.“
500

  

„Skrytou tajenkou“ hry je podle Folla jedno z Havlových celoživotních témat – jazyk jako 

„nástroj dorozumění i ničivého odcizení.“ Na příkladu závěrečné Grossovy řeči Foll ukazuje, 

že někdy je nebezpečnější přirozená řeč než připitomělý umělý jazyk typu ptydepe nebo 

chorukoru. „Sebefilozofičtější úvahy se totiž mění v pusté fráze, obhajují-li prachobyčejnou 

zbabělost…“
501

 

Zajímavým počinem bylo v roce 1996 pražské nastudování Vyrozumění souborem Black Box, 

tedy nastudování v anglickém jazyce (v překladu Very Blackwell, z něhož vycházely 

inscenace ve všech anglofonních zemích). Jak píše Vladimír Mikulka ve svém článku pro 

Denní telegraf, anglické divadlo mělo sice v Praze stálé místo v turistických programech, 

většinou šlo ale o „tzv. černé divadlo nebo folklórní show, která byla jedinou (a dosti 

nevábnou) možností pro češtinou nevládnoucí a přitom divadla chtivé návštěvníky Prahy.“
502
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Volba kusu tak náročného, jako je Vyrozumění, by se proto mohla zdát překvapivá, podle 

Mikulky však právě jméno Václava Havla je pro zahraniční turisty velkým lákadlem.  

Inscenace souboru Black Box, který se podle Mikulky teprve nyní „bezpečně dostal za 

hranice lepšího amatérismu“, podle kritika dopadla nad očekávání dobře. Režisérské duo 

Nancy Bishop a Shannon McCormick zvládla většinu záludností Havlovy hry: respektovala 

přesně budovanou strukturu hry, „kde postavy i situace jsou jakoby dvojrozměrné a jejich 

případné oživování je téměř vždy ke škodě věci“, přinutila herce k disciplinovanému výkonu 

bez přehrávání zejména v komediálních výstupech, a dobře dopadla i „ošemetná evokace 

původnímu obecenstvu důvěrně známých vzorců chování poststalinských let.“
503

 

Podle Mikulky nicméně inscenace Black Boxu trpí klasickým problémem většiny inscenací 

Havlových absurdních dramat, totiž přílišným důrazem na vtipné scény, které však jakoby 

nedrží pohromadě. Pražským hercům se rovněž podle kritika nepodařilo vybudovat atmosféru 

„všední a samozřejmé absurdity“, která je pro pochopení Havlových her důležitá a díky které 

„intrikánská bitva o zavedení umělého úřednického jazyka dostává ten správný říz.“ 
504

  

Od premiéry Vyrozumění v divadle Black Box uplynulo k další inscenaci této hry u nás osm 

let. Na konci roku 2004 se na svůj program Vyrozumění rozhodlo zařadit Klicperovo divadlo 

v Hradci Králové, premiéra byla 27. listopadu ve Studiu Beseda v režii hostujícího Andreje 

Kroba (šéfa amatérského Divadla na tahu, který už v roce 1999 s hradeckými profesionálními 

divadelníky nastudoval Havlovo Pokoušení). Kritiku královehradecké inscenace napsal např. 

Jan Kerbr do Divadelních novin.
505

 Podle Kerbra se „za nedokonalostmi starého režimu, 

především za těmi, které ve hře charakterizuje neustálé odskakování za nákupem 

nedostatkového zboží“ zavřela voda, to ale neznamená, že by jiné motivy hry nebyl stále 

aktuální – podle Kerbra nabízí hra víc než jen „retro půvab“.
506

 

Tak třeba ideová přizpůsobivost, byrokratický firemní mechanismus, v němž každý špatný 

podpis může být prostředkem k vydírání, jeho snůška interních a nesplnitelných pokynů, s tím 

vším se podle kritika může každý z nás setkat dodnes. Naštěstí je však minulostí „zrůdná 

strukturovanost úřadu“ s typickými postavičkami: „mateřsky soudružská předsedkyně, 
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naprosto nevytížená sekretářka, nemluvný a tajemný pomocník či pozorovatel-fízl.“
507

 

Rovněž vztah Grosse (kterého v Hradci hrál Ondřej Malý) – typického „malého“ člověka, 

jenž se občas pokusí vzepřít moci, ale po prvním nezdaru hned rezignuje a sám si zdůvodňuje, 

že je přece jen lepší držet se vzadu – a Baláše (Filip Rajmont), „chladně kalkulujícího 

suveréna, který dokáže okamžitě těžit i ze zdánlivě bezvýchodné situace, podle níž by se 

mohlo zdát, že jeho kariéra bude drasticky ukončena“ – bude jako vztah modelový podle 

Kerbra vždy aktuální.
508

  

Kerbr také připomíná, že termín ptydepe se od 70. let dodnes uchytil v běžné řeči jako 

synonymum pro „nesmyslné úřednicko-odbornické bláboly“.  Inscenaci Klicperova divadla 

chválí především za vyrovnanou kvalitu hereckých výkonů a označuje ji za nadprůměrnou 

podívanou.
509

 

Zatím poslední divadelní inscenací Havlova Vyrozumění u nás byla inscenace Slováckého 

divadla v Uherském Hradišti, jejíž premiéra se konala 31. března 2007. 21. prosince 2013 

však Český rozhlas odvysílal Vyrozumění zpracované jako rozhlasovou hru. Režisérem byl 

Lukáš Hlavica a není bez zajímavosti, že jedním z herců, kteří propůjčili hlas Havlovým 

postavám, byl i Jan Přeučil, jenž byl (i když v jiné roli) i u světové premiéry v  Divadle Na 

zábradlí v roce 1965. 

6. 3 Ohlas Ztížené možnosti soustředění po roce 1989  

Třetí Havlova hra, kterou se zabývá tato práce, totiž Ztížená možnost soustředění, se po 

revoluci v roce 1989 dočkala pouhých dvou inscenací: 

 Divadlo Na zábradlí, Praha (premiéra 27. března 1997) 

 Divadlo F. X. Šaldy, Liberec (Malé divadlo, premiéra 23. ledna 2004) 

Zabývat se zde budeme pouze inscenací pražskou, již opět režíroval hostující „havlovský 

odborník“ Andrej Krob a jejíž kritiku napsal např. teatrolog a divadelní kritik Vladimír Just 

v Literárních novinách.
510

 V jejím úvodu Just vzpomíná na režiséra Divadla na tahu Andreje 

Kroba, jenž měl o ZMS pronést, že zatímco ZS a Vyrozumění byly o něčem, tato třetí Havlova 

hra je o někom – hrdina hry doktor Eduard Huml už není pod tlakem institucí a prostředí, ale 
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za tlak si může zcela sám. Došlo tedy k posunu od „odpovědnosti systému k odpovědnosti 

člověka.“
511

 

Zajímavou Justovou myšlenkou je, že postava Humla i téma osobní odpovědnosti má své 

pokračování v pozdější Havlově hře Largo desolato. „Vědecký pracovník a filosof Huml se 

zhruba za patnáct let stane filosofem a disidentem Leopoldem Kopřivou: je stejně vláčen 

okolím, jež mu několikerými dveřmi neustále vpadává do soukromí, okupuje ho, hodnotí, 

analyzuje a pořád nutí zaujímat nějaká rozhodnutí.“
512

 Obě postavy spojuje nevyřešený 

milostný život či práce, která se pro ně stala rutinou, dokonce Kopřivova starost s StB je 

v ZMS podle Justa už naznačena: nazývá ji „invazí represivního systému do hrdinova 

soukromí.“ - vpád „bizarního vědeckého týmu“ dr. Balcárkové může podle Justa být 

zástěrkou pro sledování.
 513

 

Počínání vědeckého týmu nazývá Just „iracionálním zbožněním racionality“ – jednáním, na 

které je potřeba vynaložit obrovské množství energie, ale výsledkem je naprosté minimum 

informací. Jeho symbolem je Puzuk, retardované monstrum, supící, zadýchávající se 

počítačový mastodont nulté generace, sentinel málem na páru, který je tak masivní a 

neohrabaný, že se unaví pouhým uvedením do provozu.“
514

 

Eduard Huml je pro Justa „studií neodpovědnosti intelektu i srdce“. Se svými neustálými 

sexuálními výpady vůči všem ženám, které se ve kře objeví, výpady, které jsou podle Justa 

„zpestřením nudy frází, v níž je tak jako všichni Havlovi hrdinové uvězněn,“ je Huml 

postavou, která zlo šíří dobrotou – své vztahy neřeší, neboť nikomu nechce ublížit, proto 

všem lže a nezadržitelně směřuje k „truchlivým koncům“. Jiří Ornest, jenž Humla v inscenaci 

DNZ ztvárnil, podal podle Justa svůj zatím nejlepší výkon.
 515

 

Richard Erml začíná svou kritiku v Divadelních novinách touto úvahou: až bude naše země 

jednoho dne součástí Evropské unie a „nebude proč hrát divadlo o společenských systémech 

moci“, Havlovy hry budou stále v kurzu, neboť téma, na němž stojí třeba Ztížená možnost 

soustředění – tedy válka mezi mužem a ženou, je nevyčerpatelné.
516

 Dnes je podle Ermla 

divácký zážitek ze hry ještě umocněn tím, že už není třeba řešit společenskou situaci, která 
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v době repríz ZMS (11. dubna 1968, ale hrálo se až do poloviny roku 1969) panovala, a lze se 

soustředit už jen na „onu dialektickou triádu – napůl ženy, napůl pojmy – kroužících bytem i 

hlavou vědeckého pracovníka Eduarda Humla.“
517

 

Erml vyzdvihuje, jak Havel neuvěřitelně kreativně dokázal do svých děl zakomponovat 

vlastní charakterové vady: milostný rébus manželka-milenka-další potenciální milenky řeší 

Huml stejně jako Kopřiva v Largu desolatu či výřečný Macheath v Žebrácké opeře. Avšak, 

jak Erml připomíná, řeší jej velmi opatrně, aby jej náhodou nevyřešili. Místo razantních kroků 

vedoucích k duševnímu klidu volí „poddat se s mučednickou rozkoší neutuchající 

neřešitelnosti situace.“
518

 

Andrej Krob, jenž inscenaci režíroval, je podle Ermla důkazem, že „dramatik potřebuje svého 

režiséra“. Teprve při práci s profesionálním souborem DNZ si ale podle Ermla dovolit zatížit 

herce všemi „přísadami“, které by jejich výkon měl obsahovat, a „výsledný nápoj má docela 

jinačí říz,“ než na jaký byl zvyklý od svého souboru ochotnického. Podle Ermla Krob diváky 

„příjemně opojil divadlem.“
519

 

Závěr - Zhodnocení mediálního ohlasu sledovaných Havlových her 

První tři celovečerní hry Václava Havla, Zahradní slavnost, Vyrozumění a Ztížená možnost 

soustředění, jsou považovány za tzv. absurdní dramata a měly premiéru v 60. letech 20. 

století. Z této práce by měly vyplynout odpovědi na následující otázky: s jakým ohlasem se u 

tehdejšího publika hry setkaly? Jak byly přijaty v zahraničí? Co se s těmito hrami dělo po 

srpnu 68 v období tzv. normalizace? A jak přijala tištěná média návrat Havlových her na 

české divadelní scény po revoluci v listopadu 1989 včetně inscenací současných? 

Z analýzy tištěných periodik reagujících na premiéru Zahradní slavnost v prosinci 1963 

vyplývá, že Havlova první hra pro Divadlo Na zábradlí byla v tehdejším divadelním světě 

zjevením. V kontextu soudobé divadelní tvorby zaujala už svou formou – diváci si sice již 

(hlavně právě díky Divadlu Na zábradlí, které od začátku 60. let mělo na svém programu 

žánrové klasiky jako Beckettovo Čekání na Godota) začínali zvykat na absurdní drama s jeho 

specifickými prvky, jako je potlačení dějové linky, charakterů postav a znehodnocení jazyka, 

Havel však tento hlavně v západní Evropě módní žánr obohatil o ryze „české“ motivy a své 

absurdní drama pojal také jako kritiku společenských poměrů v tehdejším Československu. 
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Většina kritik na premiéru ZS správně rozpoznala, že Havel čerpal hlavně z Ionescovy formy, 

ale použil ji k vlastním cílům.  

Kritici v periodikách zaměřených na divadlo, ale i denním tisku se shodovali, že Havlova 

satira stejně jako ostatní umělecká díla ukazují na vady socialistické společnosti, je nutnou 

součástí obrodného procesu 60. let. Například podle Sergeje Machonina je zesměšnění 

neduhů a situací, nad nimiž se v běžném životě už ani nepozastavujeme, důkazem zdraví 

veřejného života. Havel si vzal na paškál hlavně charakteristické vlastnosti „malého českého 

člověka“ – přizpůsobivost, podlézavost, ohýbání zad, bezcharakternost. Do této hyperbolické 

směsice přimíchal kritiku maloměšťáctví, které si mylně přivlastňuje stěžejní místo v dějinách 

lidstva, a kritiku byrokracie a jejího jazyka. Přesto, že repliky Havlových postav jsou 

nesmyslné, zacyklené a „o ničem“, z kritik Zahradní slavnosti je zřejmé, že diváci přesně 

věděli, kam míří Havlovy kritické šípy, rozpoznávali totiž svůj každodenní boj s nástrahami 

systému. 

Kritiky v 60. letech si také všímají, že oproti absurdnímu dramatu západního střihu Havel 

nepovažuje absurditu světa za stav neměnný a konečný, který nelze než přijmout, nýbrž za 

chybu, která vznikla nesmyslným jednáním a komunikováním lidí, kteří se svou „malostí“ 

stali pouhými nahraditelnými součástkami v obrovském odlidšťujícím mechanismu, a která 

tedy jednáním lidí může také ze světa zmizet. Havlův společenský apel je tak podle kritiků 

zřejmý: „změňte se, buďte lepšími!“ V tom leží dramatikův přínos k obrodnému procesu. 

Kladné, nebo spíše nadšené přijetí Zahradní slavnosti v tehdejším tisku podtrhuje i pochvalná 

kritika v Rudém právu, novinách vládnoucí KSČ. Teatrolog Jan Kopecký zde píše o hře jako 

o satiře, kterou bytostně potřebujeme, která je sice výsměchem nešvarům současného 

socialistického Československa, ale jejíž přesah je univerzální, a to v prostoru i čase. 

Zajímavá je shovívavost, s jakou kritiky přijaly i některé ne příliš zdařilé inscenace, jejichž 

chybou byl například přílišný fokus na komediální stránku Zahradní slavnosti. V našem 

rozboru jsme zmínili i ohlas inscenací ochotnických, jejichž úspěch dokresluje nadšení, které 

okolo Havlovy hry v 60. letech panovalo. 

Bez nadsázky lze říci, že všechny domácí kritiky jednohlasně považují Zahradní slavnost za 

jednu z nejvýznamnějších her, které se tehdy v československých divadlech objevily. 

Podobně pozitivní ohlas zaznamenala první Havlova hra i v zahraničí, a to jak pražská 

světová premiéra, tak i inscenace zahraniční (Berlín, Vídeň). Západní Berlín byl prvním 

zahraničním městem, které Zahradní slavnost na svých jevištích uvedlo, stalo se tak na konci 
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berlínského Festspiele a ohlas byl mimořádně příznivý. Němečtí kritici považovali ZS za 

vrchol festivalu, geniální i překvapivě zralé dílo mladého autora, kterému však tehdejší 

československé úřady nedovolily na berlínskou premiéru vycestovat. Kritici v Německu se 

také shodovali v tom, že taková společenská satira je velice potřebná i v jejich zemi, zároveň 

se ale podivovali nad tím, jak takto otevřeně kritická hra mohla vzniknout v prostředí 

nesvobodného Československa. Vídeňské představení ZS mělo v programu velkým písmem 

napsanou větu „I Vídeň má své Hugo Pludky.“ 

Podle kritik anglických, které reagovaly především na pražskou světovou premiéru, je ZS 

jasnou kritikou komunismu a nečekaně vyspělý a odvážný příspěvek mladého východního 

autora k jinak „západnímu“ absurdnímu divadlu.  

Popularita dramatika Václava Havla, jejímž spouštědlem byl ohromný úspěch ZS, neopadla 

ani po uvedení jeho druhé celovečerní hry, Vyrozumění. Motiv boje o moc mezi Grossem a 

Balášem byl podle kritiků lidem bližší než příběh Hugo Pludka-stroje, s nímž se mohli hůře 

ztotožnit, a hra byla celkově považována za „reálnější“: v boji s mechanismem úřadů, kde se 

vlastně nepracuje a jedinou starostí je plné břicho, kde se pohybují podivné podnikové 

postavičky typu zbytečné sekretářky, snaživého náměstka či fízlujícího kolegy, snad každý 

tehdy rozpoznával svou každodenní zkušenost. K tomu přidejme umělý jazyk ptydepe, který 

symbolizuje ztrátu schopnosti komunikovat, za nějž však bylo možné dosadit jakýkoliv 

společenský jev, který vykazuje známky strnulosti a nesmyslnosti a který pod rouškou dobra 

plodí zmatky. 

I zde bylo však divákovi zřejmé, kam směřuje Havlova kritika: absurdita, kterou sledujete, je 

dílem člověka, ne daností. Absurditu plodí lidé jako hlavní postava Vyrozumění Gross, lidé, 

kteří se zaleknou velkého úkolu, raději kapitulují a tuto svou zbabělost se snaží si racionálně a 

„lidsky“ odůvodnit. V tom je Grossova obludnost, lépe maskovaná než u Huga, ale o to 

nebezpečnější. Kritiky Vyrozumění v 60. letech se shodují v tom, že i když první „na ráně“ 

v této kritické střelbě je socialistická společnost, šípy by měly letět do celého světa.  

Bohužel ani některé inscenace Vyrozumění se v očích recenzentů nevyhnuly příliš plochému 

zpracování zaměřenému spíše na humorné scény než jejich vážný až děsivý podtext, a tak při 

cestě z divadla namísto otřesení duše zůstávala někdy spíš vzpomínka na estrádní komedii. 

Ztížená možnost soustředění byla v dobovém tisku přijata rozporuplněji než dvě hry přechozí. 

Příběh vědce Eduarda Humla nenabízel tolik humoru, byl jakousi hádankou, kterou se 
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interpreti snažili, někdy lépe, někdy hůře, rozluštit. Pro české publikum byla soudě dle 

dobových kritik příliš složitá a zmatená, čemuž „pomáhala“ i rozbitá časová posloupnost 

scén, nevypadala také příliš aktuálně, laicky řečeno - o socialismu a jeho problémech v ní 

nepadlo ani slovo. Divadelní kritici však rozpoznali, že ve skutečnosti je ZMS stejně aktuální 

jako dvě hry předchozí, někteří ji považovali za poslední díl „trilogie o zdeformovaném 

lidství“, který ve vážnosti domyslel myšlenky naznačené v ZS i Vyrozumění. Analýza člověka 

uprostřed stereotypů přetechnizovaného moderního světa a vztah muže a ženy, to jsou témata 

nestárnoucí a globální. 

V této práci jsme se zaměřili také na mediální ohlas Havlových her po okupaci v srpnu 1968. 

Od poloviny roku 1969 byl Havel v Československu zakázaným autorem a hypotéza, že 

v samizdatovém a exilovém tisku se již téměř žádné kritiky a odborné články analyzující 

Havlovy hry neobjevily, se bádáním v archivu Knihovny Václava Havla, Divadla Na zábradlí, 

Divadelního ústavu i Národní knihovny potvrdila. Výjimku tvoří rozsáhlý text Milana 

Uhdeho ze sborníku O divadle z roku 1987. Vzhledem k tomu, že premiéry těchto her se 

konaly v 60. letech, není absence kritik a odborných textů po roce 1968 překvapením. Pokud 

se v samizdatu a exilu objevily zmínky o Václavu Havlovi, bylo to (kromě Uhdeho analýzy) 

hlavně v souvislosti s jeho aktivitami okolo Charty 77 a VONSu a Havlova divadelní činnost 

před rokem 1968 byla v textech zmiňována jen okrajově. Nezbylo tak než se v našem bádání 

obrátit do zahraničí.  

I přes velký úspěch Zahradní slavnosti v Západním Německu v druhé polovině šedesátých let 

se překvapivě v zemi konaly mezi lety 1969 a 1989 už jen tři premiéry nových inscenací této 

hry. Podle německých kritik, které jsem pro zkoumání vybral, je ZS na první pohled hrou 

hlavně o východní socialistické společnosti, která má ve srovnání se Západem přece jen více 

živné půdy pro mechanické myšlení, absurdity a fráze. Recenzenti však nezapomínali 

zdůraznit, že pošklebky Východu nejsou namístě, neboť dosah Havlovy hry je univerzální.  

Vyrozumění a Ztížená možnost soustředění sklidily velký úspěch ve Spojených státech 

amerických. Vyrozumění v roce 1969 a Ztížená možnost soustředění o rok později obdržely 

prestižní cenu Obie, která je udělována za nejlepší divadelní inscenace mimo newyorskou 

Broadway. Nicméně je třeba dodat, že i přes příznivé divácké přijetí dobové americké kritiky 

byly hlavně ze Ztížené možnosti soustředění mírně rozpačité, a to zhruba ze stejných důvodů 

jako diváci českoslovenští, i ony se však snažily najít na náročné hře univerzální témata a 

přesah. Havel se v Americe proslavil díky svým hrám, ale není třeba zastírat – a dobové 
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kritiky také nezastíraly – že zisk ceny Obie zvlášť pro ZMS byl silně ovlivněn Havlovou 

politickou angažovaností. Ve všech amerických článcích, které jsem k tématu zkoumal, byl 

velký prostor věnován tomu, pod jakým tlakem žije Václav Havel v Československu – 

policejní sledování, odposlechy, zabavení pasu.  

Důkazem, že od 70. let nelze oddělovat uvádění Havlových her od politiky, je i to, že ve 

Velké Británii významné rozhlasové stanice včetně BBC zařazovaly tyto hry na svůj program 

přímo na podporu v Československu čerstvě uvězněného Václava Havla. 

V práci jsme se krátce zastavili i ve Francii a společně s teatrology zkoumali, proč se Havlovy 

hry v této domovině absurdního dramatu nehrály před srpnem 1968, a také na Balkáně, který 

se může pyšnit bohatou tradicí uvádění Havlových her sahající už do roku 1965. Zejména 

v Titově Jugoslávii měly Zahradní slavnost a Vyrozumění velký společenský význam. 

Celkově lze říci, že ohlas prvních třech Havlových her v zahraničí mezi lety 1969 a 1989 

slábnul neúměrně tomu, jak stoupal Havlův význam jako politického a lidskoprávního 

„aktivisty“.  

V období po Sametové revoluci v roce 1989 jsem se zaměřil již jen na ohlas inscenací 

českých. Situace, kdy se během velmi krátké doby stal z režimem vězněného disidenta 

prezident, přinesla jakousi módní vlnu zájmu o vše spojené s Václavem Havlem a Havlovy 

rané hry se začaly velmi brzy objevovat v programech nejvýznamnějších českých divadel. Jen 

rok 1990 přinesl čtyři inscenace Zahradní slavnosti. Kritici těchto inscenací si pokládali 

otázku, nakolik jsou díla z 60. let pro dnešek aktuální: přesto, že vláda jedné strany skončila a 

vnější podmínky pro havlovsky absurdní situace zdánlivě zmizely, ukázalo se, že Havlovo 

téměř třicet let staré zobrazení „převlékání kabátů“ se nyní, po revoluci, odehrávalo v přímém 

přenosu. Zahradní slavnost měla podle kritiků posloužit jako „řez do svědomí národa“, ale 

bylo zřejmé, že je to hlavně drsná analýza „českého národního charakteru“ včetně 

přizpůsobivosti a podlézavosti, které je totožný v každé politické situaci.  

Porevoluční inscenace nicméně neobdržely příliš příznivé recenze, protože tuto funkci hry 

často potlačovaly. Brněnská Husa na provázku pojala ZS jako možnost tvrdě zúčtovat se 

starými garniturami a udělala ze hry „uličku hanby“, na Nové scéně ND naopak sklouzávali 

k laciné frašce a podle recenzí nebylo jasné, co svým nastudováním chtějí říct. Velkou 

pozornost jsem věnoval inscenaci Dušana D. Pařízka ve Stavovském divadle k příležitosti 50 

let od premiéry. Hlavním tématem recenzí byly Pařízkovy zásadní úpravy textu, kdy režisér 
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například úplně škrtnul jednu z hlavních postav. I takto velký zásah, který je v Havlových 

strojově vybudovaných textech riskantní a třeba Milana Uhdeho doslova šokoval, však nebyl 

jednoznačně odmítnut a kritici oceňovali režisérovu snahu o jasnost a aktuálnost. 

V případě Vyrozumění kritici zdůrazňovali autorovo varování před Grossovým myšlením a 

zbabělostí, u diváků silně rezonovala přehlídka typických úřednických postaviček, intrikaření 

ve firmách a nesmyslnost firemních předpisů, které ve hře reprezentuje umělý jazyk ptydepe. 

Ztížená možnost soustředění se po revoluci sice dočkala jen dvou inscenací, kromě vždy 

aktuálních témat - jako je zmatenost moderního člověka či milostné intriky - však divákům 

nabídla i zajímavý sebekritický pohled autora na jeho vlastní chyby. To by jistě nebylo tak 

zajímavé, kdyby se tento autor jménem Václav Havel mezitím nestal prezidentem.  
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Summary 

This Master Thesis has focused on media responses of three plays by Vaclav Havel: The 

Garden Party, The Memorandum and The Increased Difficulty of Concentration and it has 

been divided into three parts according to historical eras. Responses in print media were huge 

at Sixtees, because it was an era of world premieres of these plays and they were such a news 

for audience and critique of that era. Havel’s inovative style, which took the form from 

Ionesco and Beckett and used it for critique of his homeland’s politics and society, was well 

appreciated in Czechoslovakia and abroad. Also it has been awarded by then critique as sharp 

and brutal satire of so called „czech national character“ and bureaucracy mechanisms that 

make a man part of a machine. The Garden Party, The Memorandum and The Increased 

Difficulty of Concentration were considered as an important part of Prague Spring – social, 

political and cultural renaissance of Czechoslovakia in Sixtees. 

After Warsaw Pact invasion on 21st August 1968 Havel was banned and his plays appeared 

exclusively in theaters abroad. That’s why I examinated media responses in foreign print 

media in that era, which were much affected by Havel’s status in Czechoslovakia and the 

fight between him and Communist party. Especially in the United States of America there was 

a great succes of Havel’s The Memorandum and The Increased Difficulty of Concentration 

with both winning prestigious Off-Broadway Obie Theater Awards.  

Immediately after Velvet Revolution, when Havel changed his homeland status from 

imprisoned dissident to president, there was a new interest in Havel’s early plays. Of course 

there was strong political meaning in staging his plays from Sixtees, but the critiques in 90’s 

managed to find permanent qualities in them. At the ond of the Thesis I focused on The 

Garden Party staging in National Theater in 2013 which was directed by famous and 

innovative Dušan D. Pařízek. 
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