
Školitelský posudek disertační práce Krystyny Mogilnické Farma v jeskyni – divadlo laboratoř 

Školitel: Mgr. Martin Pšenička, PhD. 

Na konci dubna tohoto roku proběhlo v Experimentálním prostoru NOD/Roxy mezinárodní sympozium 

s názvem „Od výzkumu k inscenaci“ organizované divadelní skupinou Farma v jeskyni.  Krom jiných 

řečníků zde přednesla svůj příspěvek i Krystyna Mogilnická. Podobně jako ve  své disertační práci 

předložila zevrubnou analýzu inscenace Divadlo/Theatre, která pečlivě sledovala výzkum a zdroje 

tvůrčího procesu, jež předcházely výslednému tvaru a jimž byla sama autorka na blízku. Skrze tyto 

prameny následně Mogilnická nabídla svou – sama by možná řekla antropologickou – interpretaci 

inscenace: předpokoj či kuchyně inscenace se pro ni zároveň stala privilegovaným místem vnímání a 

výkladu – metodologická pozice, kterou volí Mogilnická i ve své disertační práci – opravňuje ji k tomu 

dlouhodobá spolupráce s Dočolomanského souborem – člověk zevnitř systému se stává jeho 

interpretem, který zákonitě ví o trochu více nežli tzv. běžný divák. Ví ale skutečně o něco více? 

Nezabraňuje mu znalost předpokoje inscenace intuitivnější průnik do jejího jádra, svobodnější 

naladění na energii představení, která tvoří neoddělitelnou součást, ba princip setkávání Farmy 

s divákem?  

Zpět k sympoziu: Zajímavá byla reakce Viliama Dočolomanského v následné debatě. Jako správný 

tvůrce, jemuž z podstaty věci musí vadit jakékoli jednoznačné interpretační přišpendlení, s pohledem a 

výkladem Mogilnické nesouhlasil a dodal, že inscenace pro něj uchovává blíže neurčené tajemství, 

které ho vždy nově překvapí v každém představení. Ať už se za Dočolomanského tvrzením skrývá 

cokoli, lze s ním souhlasit v jednom: Mogilnická předložila jeden z možných pohledů na věc, pohled 

cenný ale omezený a možná i omezující (pro čtenáře i pro ni samotnou), který odkrývá jednu z vrstev 

složitého tvůrčího procesu Farmy v jeskyni, který nekončí – což je truismus – tvorbou tvaru, ale jeho 

vzájemným a opakovaným znečišťováním divákem, který o jakýchkoli inspiračních vlivech často 

nemusí mít sebemenší tušení. Dočolomanskému – pokud je mi známo – navíc nejde o to vytvořit 

enklávu diváků-zasvěcenců, kteří by znali vše od kuchyně po výsledek. 

Dlužno dodat že při práci jsme s K. Mogilnickou opakovaně naráželi na tyto problémy, a protože psaní 

disertace není uměním nemožného, nýbrž uměním možného, vzájemně jsme tato omezující omezení 

brali v potaz a já je respektoval, protože jasně vymezená pozice je zárukou noetické jistoty a 

odpovědnosti. Výslednou práci proto chápu – podobně jako např. práci M. Ballaye nebo samotných 

členů Farmy – jako dílčí náhled na osobitou Dočolomanského práci. 

Proto v takto nastaveném úhlu dokážu pochopit první část práce a Mogilnické snahu vřadit tvorbu 

Farmy pod střechu divadla laboratoře, kterýžto pojem skrze konkrétní příklady Mogilnická ohledává (a 

mohla by jej zajisté ohledávat skrze další a další příklady). Proto dokážu pochopit i její snahu o 

stopování předchůdců, kteří mají tu více tu méně něco společného s Farmou, i když někdy vskutku 

velmi vzdáleně (viz kapitola o Bílém divadle, které chtělo být svéráznou českou verzí divadelní 

laboratoře a může tak být s jistou benevolencí chápáno jako formální předzvěst pokusů Farmy 

v jeskyni – kontinuita zde není ani v nejmenším). Mogilnická si zkrátka potřebovala vymezit rámec, do 

něhož by činnost Farmy v jeskyni vřadila, což se jí v řádu nastavaného diskurzu daří. 



Druhá část práce sleduje tvorbu Dočolomanského od první inscenace Farmy v jeskyni – Sonetů temné 

lásky – po poslední Informátory. Metoda – jak bylo uvedeno – je podobná jako u popisovaného 

příspěvku: Mogilnická zevnitř rekonstruuje pozadí jednotlivých projektů a jejich záměr, příliš ji 

nezajímá druhý pól, tedy recepce, resp. ten nahrazuje výkladem zevnitř. Jde spíše o pozorování 

procesu tvorby inscenace a jeho následný takřka dokumentární popis, než jeho analýzu, interpretaci a 

především kritické zhodnocení, resp. konkretizaci v širších souvislostech. I proto jsou např. Mogilnické 

bližší spíše reflexe členů souboru, než reflexe kritické. 

Přestože jako školitel přistupuji na řád diskurzu nastavený autorkou, domnívám se, že by i v rámci 

něho stálo za to hlouběji prozkoumat vývoj Farmy v jeskyni jako tzv. laboratoře. Každý z pěti projektů 

souboru nabízí různé polohy pojmu: tématem, přístupem, zpracováním i následnou recepcí. Zároveň 

odhaluje širší pole etiky laboratorního výzkumu. Ale to by možná už přesahovala vytyčený záměr 

autorky. 

Krystyna Mogilnická chtěla popsat tvůrčí proces Farmy v jeskyni jako laboratoře z pozice antropologa. 

Jsem přesvědčen, že tento úkol splnila. Farma v jeskyni je ale i (a možná především) divadlo a jako 

takové ještě čeká na zevrubnější průzkum svých tvůrčích principů.  

Práci Krystyny Mogilnické doporučuji jako cenný vhled do jedné z vrstev tvorby Farmy 

v jeskyni k obhajobě. 

 

 

V Praze 17. 8. 2015        Martin Pšenička 


