
Divadlo Járy Cimrmana se v posledních letech stává frekventovaným tématem kvalifikačních prací na 
naší fakultě i na jiných univerzitách. Vyrovnávání tohoto divadla s podmínkami předlistopadového  
režimu stálo dosud na okraji zájmu (Tvrdková uvádí jen jednu kvalifikační práci na toto téma). 
Důležitou součástí existence DJC ve specifických podmínkách tzv. normalizace je bezesporu otázka, do 
jaké míry se tyto podmínky odrazily přímo v textech jejich her, tedy problematika cenzury a 
autocenzury; a právě jí se věnuje předkládaná bakalářská práce Pavlíny Tvrdkové.

Práce je logicky strukturována na úvodní teoretické vymezení pojmu cenzury, kapitolu věnovanou 
jednotlivým etapám koexistence DJC s normalizačním režimem a konečně na samotnou analýzu 
cenzurních a autocenzurních zásahů. Vstupní krátká kapitolka věnovaná definici cenzury a stručnému 
nástinu podmínek její existence je nejslabším místem práce. Přestože autorka v seznamu četby uvádí 
relevantní odbornou literaturu, v textu samotném vychází jen z některých titulů a bohužel téměř 
opomíjí ten nejzásadnější, antologii Nebezpečná literatura?, přinášející moderní pohled na fenomén 
cenzury, na nějž sice odkazuje, avšak až v závěru kapitoly. Výsledkem je, že kapitola prezentuje hlavně 
tradiční pojetí cenzury jako přímočarého represivního nástroje, přičemž vychází hlavně z Všeobecné 
encyklopedie Diderot, což jistě není pro práci věnovanou přímo fenoménu cenzury dostatečný 
informační zdroj. Chvatu při dokončování práce přičítám skutečnost, že stručný nástin vývoje cenzury 
je příliš povrchní a chaotický (nerespektuje chronologii, přičemž není zjevný jiný pořádající princip 
výkladu).

Druhá kapitola shrnuje vnější podmínky existence DJC od jeho založení do současnosti. Autorka zde 
využívá řady informačních zdrojů, dokonce i archivních pramenů (týkajících se dohledu StB nad 
divadlem a jeho protagonisty) a metody orální historie - rozhovor s pamětníkem Václavem Kotkem, 
jehož přepis je přílohou práce. Výsledkem je podrobný a přehledný text přinášející dostatečné 
množství informací o faktorech, jež vyvolaly v život cenzurní a autocenzurní zásahy. Těm je věnována 
poslední, z mého pohledu nejzásadnější část práce, přinášející nejenom zajímavý materiál, nýbrž 
především jeho neméně zajímavou interpretaci. Cením si přitom autorčiny schopnosti pohlédnout na 
ikonický fenomén DJC s odstupem; není pro ni předmětem adorace, nýbrž objektivní analýzy. Z ní se 
mi jako nejpozoruhodnější jeví úvaha o tom, do jaké míry byla programová absence satiry a situování 
her do období sklonku rakouské monarchie autentickým tvůrčím záměrem a do jaké míry taktikou, 
umožňující jim vyjít s normalizačním režimem. Vůdčí osobnosti DJC shodně tvrdí, že šlo o programový 
základ jejich poetiky, vzniknuvší již v liberálních 60. letech, kdy obdobných úhybných manévrů nebylo 
ještě zapotřebí. Nicméně Tvrdková má stran tohoto tvrzení jisté (podle mého názoru oprávněné) 
pochybnosti, poukazujíc na to, že první hry z 60. let se odehrávaly v současnosti. Upozorňuje však 
zároveň na to, že ať už byly důvody jakékoli, staly se oba rysy základem nezaměnitelné poetiky DJC a 
podstatnou měrou přispěly k přežití divadla nejen za normalizace, ale také po roce 1989. Myslím, že 
s tímto názorem nelze než souhlasit, neboť vznik vrcholných her DJC Blaník a České nebe, si nelze na 
půdorysu nejstarších her, jako byl Akt či Vyšetřování ztráty třídní knihy, představit.

Uvedená skutečnost svědčí o diplomantčině schopnosti nesetrvávat v myšlenkových schématech a 
vnímat paradoxnost dějinných procesů. Uznání si zaslouží i její porozumění tomu, kde byla pro 
normalizační establishment neuralgická místa schvalovaných textů, což často činí dnešní mladé 
generaci nepřekonatelné potíže; ostatně některé z příkladů, jež v práci uvádí, svědčí o tom, že důvody 
byly leckdy absurdní a nelze je rozšifrovat ani s detailní znalostí soudobé kulturně politické doktríny. A 
v neposlední řadě oceňuji skutečnost, že diplomantka nepodlehla pokušení paušálního odsouzení 



přizpůsobivosti představitelů DJC,  a to i v případě jistě nejchoulostivějším, týkajícím se podpisu 
Anticharty.

Z celkového pohledu jde o práci zajímavou, pečlivě zpracovanou a v mnoha ohledech nadstandardní; 
má ovšem jeden velký kaz, jímž je substandardní první kapitola a řadu kazů menších, spočívajících 
v neopravených překlepech. I tak ji ale doporučuji k obhajobě.  


