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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se zabývá současnou původní dramatickou tvorbou pro děti v Německu. 

Vychází z textů německy píšících autorů, které byly ve vymezeném období nominovány do 

dramatické soutěže prestižního německého divadelního festivalu. Skrze tento výběr se snaží 

postihnout jejich charakteristické rysy a tendence, které lze vysledovat z textů samotných. 

Současně chce českému čtenáři přiblížit specifika prostředí, ve kterém tyto texty vznikají. 

Samotná tvorba je tak reflektována se zřetelem k širším kontextům, na pozadí jejího 

historického vývoje a také z pohledu struktury a fungování německého divadelního systému a 

kulturní politiky obecně.  

 

 

Abstract (in English): 

This diploma thesis deals with contemporary original drama for children in Germany. It is 

based on texts written by German writers, which were nominated for the dramatic competition 

of the prestigious German theater festival in a limited period. Through this selection, they try 

to capture their characteristic features and tendencies that can be traced back to the text 

themselves. At the same time, it wants the Czech reader to approach the specifics of the 

environment in which these texts are created. The work itself is reflected in term of broader 

contexts, on the background of its historical development and also from the point of view of 

the structure and functioning of the German theater system and cultural policy in general.  
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1. Úvod  

Dramatická tvorba pro děti hraje v povědomí široké veřejnosti velmi nepatrnou roli. Ta 

odborná se jí pak zabývá okrajově. Pro srovnání, literatura pro děti se u nás naopak nachází na 

velmi vysoké úrovni. Každoročně vychází v renomovaných nakladatelstvích desítky knih, 

které si svou kvalitou, ať už obrazové či textové části, nezadají se zahraničními tituly.1 Knihy 

pro děti píší renomovaní spisovatelé a pedagogové a ve společnosti i literární obci má tento 

druh literatury své neotřesitelné postavení. Dramatické texty však jako by byly z této utěšené 

situace české literatury pro děti vyjmuty. Organizovaná státní podpora tohoto typu umění u 

nás neexistuje. A kde nejsou peníze, není pochopitelně ani příliš velký zájem tvůrců. 

Divadelní hry pro děti mají u nás v literatuře, ale i v divadelní produkci stále statut čehosi 

podřadného. Obecně převládá názor, že kvalifikované autory ani nepotřebují. Dětský divák 

přeci snese vše, jen když je v tom dost rámusu, akce a pohybu. „Neplatí tu žádná pravidla, 

proto ani žádné ohledy a lze si dovolit naprosto cokoliv – aspoň tak mnozí autoři soudí.“2 

Dramatikové textů určených dětskému publiku tak často sestávají z nadšenců, kteří v napsání 

hry nevidí nic složitého a horlivě se pouští do dramatizace známých pohádek i vlastních 

příběhů, aniž by o divadle pro děti, či o divadle jako takovém, něco tušili.  

Poptávka po kvalitních textech by tu přitom ze stran divadel byla. Bohužel nedostatečný 

finanční, ale ani umělecký sex-appel tohoto odvětví pozornost renomovaných autorů 

nepřitahuje. Divadla, pokud chtějí udržovat kvalitu svého repertoáru, si tak vypomáhají 

autorskou tvorbou z vlastních řad, v ojedinělých případech texty zahraničními (pokud 

disponují dostatečným kapitálem na zaplacení licence).  

Neutěšený stav dramatické tvorby pro děti u nás se stal podnětem pro tuto práci. Pod 

heslem kvalitní texty existují, jen je potřeba je hledat3 jsem se rozhodla prozkoumat současný 

stav dramatické tvorby u našeho největšího souseda – Německa, a nabídnout tak českému 

čtenáři přehled jak tamní současné dramatické tvorby, tak i seznámení s prostředím, ze 

kterého vyrůstají. Přesto, že máme s Německem historicky (nejen) v kultuře řadu styčných 

ploch, které se vzájemně ovlivňovaly a ovlivňují (vzpomeňme jen na – i když urputně 

                                                 
1 Stačí kupříkladu nahlédnout do katalogu webových stránek projektu Komise pro dětskou knihu SČKN a České 
sekce IBBY.  
2 MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem: kapitoly z poetiky pohádkové hry. 1. vyd. Praha: Kant, 2013. Disk 
(Kant), sv. 23. s. 105. 
3 Cituji zde Luďka Horkého (nar. 1974), dramaturga Centra tvorby pro děti a mládež v ČT. V současné době 
přednáší na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dějiny divadla pro děti a mládež. 
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zapíranou – inspiraci českých obrozenců při budování národní kultury), se podmínky, ve 

kterých němečtí dramatici tvoří, od našich diametrálně odlišují.  

Práci by mohlo být vytknuto, že samotné analýze textů věnuje menší prostor, než jaký by 

s ohledem na její zaměření měla zaujímat. Na svou obranu bych proto hned v úvodu chtěla 

uvést, že jejím cílem bylo nejen představit na konkrétních příkladech dramatických textů 

současnou původní německou tvorbu, ale být zároveň také inspirací pro všechny, kteří se 

tvorbou spjatou s divadlem pro děti zabývají a kteří mohou její stav ovlivnit. Nepočítám 

samozřejmě s tím, že tento text pohne Ministerstvo kultury ke zřízení zvláštních dotací pro 

podporu dramatické tvorby pro děti (jako tomu v Německu skutečně je). Chtěla bych tímto 

textem spíše poukázat na to, jak kulturní politika určitého státu může významně (hodnotící 

znaménko nechť si každý doplní dle svého uvážení) ovlivnit podobu a kvalitu umělecké 

tvorby i v tak okrajových případech, jako se jeví problematika divadelních textů pro děti 

běžnému smrtelníkovi.  
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2. Struktura německých divadel  

Německo je zemí s bohatou kulturní tradicí, do které neodmyslitelně patří také 

divadlo. Něco jako jeho jednotný systém struktury a financování bychom tu ale hledali 

obtížně. To je dáno historickým vývojem Německa, ve kterém hrály vždy významnou roli 

jeho jednotlivé spolkové země, které si dodnes zachovávají v řadě oblastí svou autonomii a 

specifičnost. A ačkoliv absence centralizovaného divadelního systému (tak, jak funguje 

například v Anglii nebo Francii) činí situaci v Německu poněkud nepřehlednou, jsou Němci 

na svou diverzitu a provázanost s konkrétní spolkovou zemí pyšní a vědomě ji udržují jako 

protiváhu k současné tendenci globalizovat ve všech odvětvích lidské činnosti, tedy i 

v umění.4  

V Německu tak nenajdeme zastřešující instituci pro fungování divadel, neexistuje 

proto ani jeden ustálený systém struktury a financování, který by používaly všechny spolkové 

země. Zakládají se sice na podobných aspektech jako státní podpora, repertoárový typ, stálý 

soubor, aktivní scéna nezávislých divadel, ale současně se liší ve své struktuře, řízení, 

kontrole, financování, principech produkce a možnostech do budoucna.5 Tyto faktory pak (ať 

už přímo – např. financováním, či nepřímo – strukturou divadla) ovlivňují a utvářejí podobu 

současné dramatické tvorby, která vzniká v kontextu jejich působení. Proto bych chtěla 

v rámci ucelené představy o současné podobě a fungování divadla nastínit v nadcházejícím 

textu některé důležité vývojové etapy, které divadlo na území dnešní Spolkové republiky 

Německo formovaly.  

2.1 Historický vývoj 

Fungování současných divadel v Německu je výsledkem procesu, který začal zhruba 

před třemi sty lety, někdy v druhé polovině 17. století. V té době se divadlo stává součástí 

společenského dvorního života. Jeho zahrnutí do zemského systému pak probíhalo historicky 

ve dvou fázích. Nejprve začala šlechta u dvora zaměstnávat principála s jeho divadelní 

trupou. Druhý krok na cestě ke státem zřizovaným divadlům pak souvisí se vznikem 

dvorských divadel, tzv. Hoftheater, která byla začleněna do dvorského aparátu zemského 

hejtmana (příp. fojta). Odpovědnost za jejich ekonomické i umělecké vedení nesl dvorní 

                                                 
4 DÜFFEL, John von. Kleine Theatergeschichte. Ein Schnelldurchlauf. Theater- und Orchesterlandschaft. [online]. 
Dostupné z: http://www.buehnenverein.de/de/theater-und-orchester/19.html. 
5 SCHNEIDER, Wolfgang. Theater entwickeln und planen: kulturpolitische Konzeptionen zur Reform der 
darstellenden Ku ̈nste. Bielefeld: Transcript, 2013. Theater (Transcript (Firm)), Bd. 61. 

http://www.buehnenverein.de/de/theater-und-orchester/19.html
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intendant, který provozoval divadlo ve vlastní režii. S Hoftheater vznikla v Německu stálá 

divadla, která byla ve svých počátcích původně výhradně dvorní záležitostí s reprezentativní 

funkcí.6 Paralelně vedle těchto dvorských divadel se postupně formovala také městská 

divadla, tzv. Stadtheater. V bohatých městech pak vznikala divadla „národní”.7 Na provozu 

městských divadel se města finančně nepodílela, nanejvýš poskytovala zdarma prostory. 

Veškerou odpovědnost za divadlo nesl principál. Divadla tak více než uměleckou úroveň byla 

nucena řešit provozní problémy a často bankrotovala.  

Zlepšení přišlo až se zaměřením se na vzdělávací funkci divadla.8 To mělo za následek 

reformy, které v konečném důsledku vymanily divadla (kromě těch dvorských) z vlivu dvora 

a postupně iniciovaly vznik divadelních zákonů, které spravovaly divadlo coby instituci 

sociálního významu a staraly se o poměry mezi divadlem a státem. Vznikly divadelní spolky 

jako Německý divadelní spolek (Deutscher Bühnenverein, zkratka DBV), které bojovaly proti 

závislosti divadel na obchodním zisku.9 Po první světové válce připadla dvorská divadla pod 

správu německých spolkových zemí a stala se z nich divadla zemská, řadu městských divadel 

pak převzala obecní správa. Ve 20. letech následovala vlna divadel zřizovaných státem. 

„Zatímco v roce 1914 spadalo pod zemskou správu pouhých 10 ze 418 divadel, v roce 1931 

jich bylo již 147. Příčinou byl mimo jiné neobyčejný zájem publika.”10 Přecházení divadel pod 

zemskou správu je třeba chápat na pozadí celkového kulturního hnutí divadel, kdy divadelní 

spolky požadovaly státní zodpovědnost (ve smyslu zemských úřadů) za divadelní provoz. Se 

zavedením svobody podnikání r. 1896 se totiž začala množit komerční divadla, s jejichž 

produkcí začala upadat divadelní úroveň i zabezpečení herců.  

                                                 
6 První významné dvorské divadlo založil císař Josef II. ve Vídni. Více v: BRAUNECK, Manfred a Gérard 
SCHNEILIN, ed. Theaterlexikon. 5., vollständig überarb. Neuausgabe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 2007. ISBN 978-3-499-55673-9.  
7 Termín “národní divadlo” musíme chápat v kontextu německé kultury spíše jako název divadla vztahujícího se 
k danému německému státu, tzv. Bundeslandu, nikoliv ve vztahu ke státnímu celku, který dnes nazýváme 
Německem. Díky významnosti jednotlivých německých států nebylo Německo nikdy kulturně centralizované a 
tento charakter si zachovalo i po svém sjednocení v r. 1871, 1949 i znovuobnovení německé jednoty v r. 1990. 
Prvním divadlem na území dnešního Německa, které bylo takto označeno, bylo Národní divadlo v Hamburku, 
otevřené r. 1767.  
8 V Prusku bylo divadlo ustanoveno jako instituce, která má vliv na všeobecné vzdělání, a za tímto účelem bylo 
r. 1808 zřízeno ministerstvo pro vzdělávání a umění (das Ministerium für Unterricht und Kultus). In: BRAUNECK, 
Manfred a Gérard SCHNEILIN, ed. Theaterlexikon. 5., vollständig überarb. Neuausgabe. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007. ISBN 978-3-499-55673-9. 
9 Snahy o osamostatnění divadel od obchodního úspěchu vedly k tzv. hnutí za porušení smlouvy, 
“Vertragsbruch(un)wesen”, proti kterému se správci divadel snažili bojovat zakládáním spolků a kartelů. 
10 BRAUNECK, Manfred a Gérard SCHNEILIN, ed. Theaterlexikon. 5., vollständig überarb. Neuausgabe. Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007. ISBN 978-3-499-55673-9. s. 1082. 
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Ve fungování německých divadel hrálo významnou roli rozdělení Německa po druhé 

světové válce na západní Německo (historické neoficiální označení území Spolkové republiky 

Německo v letech 1949-1990, zkratka SRN) a východní Německo (Německá demokratická 

republika, zkratka NDR). V případě západního Německa nespadala oblast kultury (a tedy i 

divadla) pod státní monopol. V rámci obchodního práva bylo umožněno komukoli, kdo 

projevil podnikatelský záměr, si založit divadlo bez předchozího státního povolení. Fakticky 

ale spadala divadla pod státem řízený systém prostřednictvím dotací či fungování vedení. 

Nicméně jejich umělecké směřování nebylo státem zásadně omezováno či upravováno a 

divadlo se tak mohlo vyvíjet v relativně svobodném uměleckém prostředí.  

Ve východní části Německa, tehdejší NDR, spadalo fungování divadel výhradně do 

rukou státu. Po válce byla do roku 1950 téměř všechna divadla převedena do veřejného 

vlastnictví. (Proces zestátnění divadel proběhl po tzv. vítězném únoru v roce 1948 také u nás, 

stejně jako v dalších zemích tehdejší Evropy, kde se k moci dostal komunistický režim.) 

Vedle pokračování tradice městských, vícesouborových divadel vznikala v reakci na 

předchozí historickou etapu a současnou situaci nová, antifašisticky laděná divadelní tělesa 

jako Brechtův Berlínský soubor „Berliner Ensemble” či divadlo Maxima Gorkého „Maxim-

Gorkij-Theater Berlin”. Divadla byla vládou striktně kontrolována,11 vedoucí pracovníci pak 

zajišťovali silný centralizovaný vliv na jejich fungování. Německé divadlo „Deutsches 

Theater”, Berlínský soubor „Berliner Ensemble” a Německá státní opera v Berlíně „Deutscher 

Staatsoper Berlin” spadala přímo pod vládu. Ostatní scény,  spravované radními okrsků, krajů 

nebo měst, pak podléhaly druhému, decentralizovanému vedení. Vznikla řada politicko-

kulturně orientovaných organizací, jako např. Svaz umění „Gewerkschaft Kunst“, které se 

angažovaly v pořádání různých kulturních akcí (tematická setkání, výměna zkušeností, 

vzdělávání v oblasti divadla,…) a jejichž prostřednictvím se stát a politické strany snažily o 

ideologické ovlivňování divadla.  

Díky relativně vysoké státní finanční podpoře vznikla v tehdejší NDR hustá síť 

divadel s velmi nízkým vstupným. V této státem řízené kulturní politice zbývalo pak už jen 

málo místa pro nezávislé divadelní skupiny, které mohly působit většinou jen pod záštitou 

určité oficiální instituce. Od 80. let se německé divadlo, v souvislosti s rostoucí hospodářskou 

a společenskou krizí, začalo profilovat čím dál více jako platforma kritické estetické a 

                                                 

11 Nejprve Státní komisí pro kulturní záležitosti, po roce 1954 Ministerstvem pro kulturu. Tamtéž, s. 1086. 
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společenské debaty. Výrazně přispělo k politickým změnám v roce 198912 a následnému 

opětovnému sjednocení Německa roku 1990.  

                                                 
12 Například jako organizátor legendární demonstrace 4. 11. 1989 na Alexanderplatz v Berlíně. 
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2.1 Současná podoba 

 

Současná německá divadla fungují v rámci systému, který je zásadně založen na účasti 

státu. V jeho rámci se divadla dělí na veřejnoprávní divadla veřejného práva (ekvivalent pro 

česká statutární divadla), soukromá divadla a tzv. nezávislé divadelní skupiny „Freie 

Gruppen”. Za divadla veřejného práva jsou označována ta, jejichž zřizovatelem je 

veřejnoprávní korporace. Podle způsobu provozování se pak jedná o divadla zemská 

„Staatstheater”, městská „Stadtheater”, nebo sdružení obcí či zemí „Landes- / 

Städtebundtheater”. Divadla veřejného práva pak vystupují v různých právních formách. 

Nejčastěji jde o formu, která se podobá české příspěvkové organizaci, tzv. „Regiebetrieb”. V 

tomto případě je divadlo provozováno jako součást veřejné správy v obci. Jeho rozpočet 

schvaluje městské zastupitelstvo, jehož kulturnímu výboru vedení divadla odpovídá. Naproti 

tomu mohou být divadla veřejného práva provozována jako samostatné právnické osoby ve 

formě veřejného nebo soukromého práva. V případě veřejného práva například jako ústav 

veřejného práva „Anstalt des öffentliches Rechts”, účelové sdružení „Zweckverband”, jako 

s.r.o. či zapsaný spolek. Tato forma přináší vedení divadla určitou organizační samostatnost, 

zřizovatelem ale nadále zůstává město, dozoruje ho veřejnoprávní korporace a jeho rozpočet 

je schvalován obecním zastupitelstvem. Podoba současného divadelního systému je tak 

ovlivňována mimo jiné napětím mezi divadly a zemskou správou. Toto napětí nutně vyplývá 

z práv zřizovatele. Tím je v Německu z velké části obec či město. Zřizovatel má ve své 

kompetenci výměnu intendanta a udílení finančních prostředků (systém veřejných dotací 

závisí na politickém rozhodnutí dané spolkové země). Zřizovatel tak svým rozhodováním 

zvyšuje nárok na podobu divadla a ovlivňuje jeho kulturní a politické směřování. 

V Německu neexistuje, na rozdíl od České republiky, ministerstvo kultury v rámci 

celé spolkové republiky. Jeho jistou alternativou je Spolkové ministerstvo pro vzdělání a 

vědu.13 V rámci spolkové vlády funguje také přidělená ministryně pro kulturu a média, která 

zajišťuje některé akce celostátního charakteru.  Německý základní zákon (das Grundgesetz) 

přiděluje kulturní správu, a tudíž i správu nad divadly, spolkovým zemím. Divadla nejsou 

spravována ústavně-právním systémem, nýbrž v rámci zemských vlád jednotlivých zemí. 

Kulturní oblast tak spadá výlučně do jejich kompetence.14 V rámci své správy pak mají 

                                                 
13 Bundesministerium für Bildung und Forschung (http://www.bmbf.de). 
14 PITROVÁ, Mirka. Obce ve Spolkové republice Německo - vývoj a současný stav [online]. E-polis.cz, 4. červen 
2008. [cit. 2017-01-19]. Dostupné z WWW: ISSN 1801-1438. 
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spolkové země vlastní ministerstva, která se o kulturu starají a financují ji.15 Zemské státy a 

obce se na financování divadel podílí zhruba z jedné poloviny. Stát se na financování divadel 

a orchestrů podílí částkou, která odpovídá 0,2 procentům z celkového rozpočtu spolku, států a 

obcí (v ČR jde na Ministerstvo kultury ze státního rozpočtu necelé 1 procento).16  

Německý divadelní systém v sobě zahrnuje divadla veřejně financovaná, soukromá a 

tzv. Freie Gruppen - nezávislé divadelní skupiny. V současnosti existuje v Německu podle 

DBV zhruba na 140 divadel, která jsou financována z veřejných zdrojů (soukromých existuje 

kolem 220). Podle způsobu správy jsou označována jako Staattheater, Stadttheater, 

Landestheater nebo Nationaltheater. Stadtttheater, neboli městská divadla, jsou financovaná 

nikoliv státem, ale přímo městem, ve kterém se nachází. Většinou se jedná o repertoárová 

divadla se stálým uměleckým souborem a personálem. V Německu tento typ divadel 

převažuje. Landestheater, nebo také Landesbühne,  je v Německu rozšířená organizace 

veřejných divadel, které se zabývají především hostováním v zahraničí a místech, která sama 

veřejné divadlo nemají. Na jejich domovských scénách se koná méně než polovina z 

celkového počtu představení. Financována jsou daným spolkovým státem nebo obcí.17 

Označení divadla za Staatstheater můžeme chápat jako formu ocenění či uměleckého 

titulu. Takto oceněné divadlo je vnímáno jako prestižní scéna, zpravidla reprezentující danou 

spolkovou zemi. Jedná se o velké divadelní domy s více scénami a soubory. Termín 

Nationaltheater, neboli národní divadlo, pak označuje budovu nebo instituci. Z historického 

hlediska sloužilo označení „národní divadlo” k rozlišení jazyka, ve kterém se představení 

hrála. V současnosti existují v Německu dvě divadla, nesoucí toto označení ve svém názvu: 

Národní divadlo v Mannheimu „Nationaltheater Mannheim“ a Německé národní divadlo ve 

Výmaru „Deutsches Nationaltheater Weimar“. Národní divadlo v Mnichově je název budovy, 

kde sídlí bavorská státní opera, orchestr a balet.  

                                                 
15 Příkladem může být  Ministerstvo pro rodinu, děti, mládež, kulturu a sport Severního Porýní-Vestfálska (které 
má také největší zastoupení členů ASSITEJ). 
16 Theater- und Orchesterlandschaft  [online]. Deutscher Bühnenverein.  [cit. 4. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.buehnenverein.de/de/theater-und-orchester/19.html. 
17 Stadt/Land/Staat. [online] Spielplan Deutschland. Der Blog. [cit. 4. 1. 2017]. Dostupné z:  
http://www.spielplandeutschland.de/2011/09/stadt-landes-staats-national-die-vornamen-der-theater/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationaltheater_Mannheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Nationaltheater_Weimar
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3. Divadlo pro děti  

3.1 Vznik a vývoj  

K rozvoji profesionálního divadla pro děti a mládež dochází v Německu, stejně jako 

téměř po celém světě, po druhé světové válce. Významnou politicko-sociální roli hraje hlavně 

ve státech východní Evropy. V západních zemích, označovaných jako kapitalistické, vznikalo 

profesionální divadlo pro děti a mládež především z iniciativy umělců a soukromých 

subjektů. V zemích se socialistickým režimem byla jeho produkce a podoba výrazně řízena a 

kontrolována státem. Po druhé světové válce postupně vznikají ve státech východního bloku 

samostatná státní divadla pro děti a mládež s vlastním hracím prostorem, stálým souborem a 

repertoárem cílícím na různé věkové skupiny. Vzorem jim byla sovětská Divadla mladých 

diváků, která v tehdejším Sovětském svazu existovala už ve 20. letech. Mezi prvními bylo 

ustanoveno například Lidové divadlo pro mládež v Bulharsku nebo maďarské Divadlo pro 

pionýry a mládež.18   

 Německé profesionální divadlo pro děti a mládež se po druhé světové válce 

formovalo ve dvou státech s odlišnými společenskými systémy. V té samé době, kdy se v 50. 

letech utvářejí ultralevicové divadelní skupiny19, vzniká v tehdejší NDR divadlo pro děti 

koncipované podle sovětského vzoru: velké divadelní domy se stovkami míst k sezení, 

početným personálem (v němž významnou roli hráli od začátku divadelní pedagogové) a 

velkým souborem.20 K prvním divadlům, která začala hrát bezprostředně po skončení druhé 

světové války, patřilo Divadlo mladých v Lipsku21, Divadlo mladé generace v Drážďanech a 

Divadlo přátelství v Berlíně22. To platilo za největší instituci svého druhu a brzy se stalo 

centrálním divadlem pro děti a mládež celého NDR.23 NDR coby socialistický stát 

                                                 
18 To disponovalo se svými dvě stě zaměstnanci druhým největším divadelním souborem v Maďarsku, hned po 
Národním divadle. HOFFMANN, Christel. Kinder- und Jugendtheater der Welt: Publ. d. Internationalen 
Vereinigung der Kinder- u. Jugendtheater (ASSITEJ). Berlin: Henschelverlag, 1978. 
19 Již zmíněný Berliner Ensemble či divadlo Maxima Gorkého, které ve své tvorbě vyzdvihovaly komunistickou 
ideologii (Brechtův Berliner Ensemble skrze epické divadlo, divadlo Maxima Gorkého v čele se svým prvním 
intendantem Maximem Vallentinem socialistickým realismem). 
20 Berlínské Divadlo přátelství zaměstnávalo kolem třiceti herců a dvaceti hudebníků, kteří společně s ostatním 
personálem čítali cca 200 zaměstnanců. GRONEMEYER, Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. 
Kindertheater Jugendtheater: Perspektiven einer Theatersparte. Berlin: Alexander Verlag, c2009. ISBN 
3895812145. 
21 Současné Divadlo mladého světa. 
22 Současné divadlo An der Parkaue. 
23 RICHTER, Anne. Das Ideal: selbstständige, finanziell gesichert und anerkannt. Ein Streifzug durch die 
Strukturen von Kinder- und Jugendtheater. In: GRONEMEYER, Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. 
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vynakládalo na kulturu, a tedy i divadlo, značné prostředky ze svých veřejných zdrojů. Tak 

vedle již zmíněných divadel pro děti mohla vzniknout další velká, samostatná divadla 

zaměřená na mladé obecenstvo, např. ve městě Halle24 a Magdeburg25. Tato divadla patřila a 

dodnes patří i po znovusjednocení Německa k hlavním hráčům na poli této kulturní aktivity.  

Současné divadlo pro děti a mládež se v Německu vyskytuje na různých úrovních, co 

se spravování a struktury týče. Najdeme ho ve veřejném i soukromém sektoru a jako 

samostatnou instituci či přidruženou část většího celku. 

3.2 Samostatná divadla  

 V Německu se dnes nachází několik právně zajištěných samostatných statutárních 

divadel pro děti a mládež. Jsou to zejména zmíněné instituce, stojící na území bývalé NDR: 

Theater an der Parkaue v Berlíně, Divadlo mladé generace v Drážďanech, Divadlo Thalia 

v Halle a Divadlo mladého světa v Lipsku. Ale také na území bývalého západního Německa 

vznikla významná samostatná divadla. Jmenujme alespoň mnichovský Schauburg,  Jungen 

Ensemble Stuttgart nebo berlínské  GRIPS. Divadla jsou díky svému samostatnému 

fungování umělecky autonomní a plně se věnují produkci pro děti a mladé publikum. Jejich 

umělecký vývoj je zajišťován vedením divadla, které podléhá kulturní politice dané spolkové 

země. Nejstarším samostatným soukromým profesionálním divadlem pro děti je hamburské 

Theater für Kinder, které v roce 1968 založil podnikatel a divadelní nadšenec Uwe Deeken.  

3.3 „Vierte Sparte“ – čtvrté odvětví 

Pro německé divadlo obecně jsou podle DBV charakteristické tyto tři rysy: 

vícežánrovost, repertoárový typ a divadelní soubor. Ve všech spolkových zemích najdeme 

divadla, která nabízejí svým divákům jak činoherní, tak i hudební a taneční produkci. Až na 

velké hudební domy (které svůj program nemění třeba i po několik let) fungují veřejně 

financovaná (statutární) divadla na repertoárovém principu. S tím logicky souvisí potřeba 

početného stálého souboru, který zvládne naplnit požadavky všech typů divadelní produkce. 

Ke zmíněným třem divadelním žánrům (či odvětví), které se nacházejí u většiny německých 

                                                                                                                                                         
Kindertheater Jugendtheater: Perspektiven einer Theatersparte. Berlin: Alexander Verlag, c2009. ISBN 
3895812145. 
24 V Halle byl v r. 1952 založen významný divadelní soubor Theater der jungen Garde, který působí dodnes pod 
změněným názvem das Thalia Theater. Od r. 2009 je umělecky samostatným členem Theater, Oper und 
Orchester GmbH Halle.  
25 Dnešní Puppentheater Magdeburg, založené v r. 1958.  
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divadel, se postupně přidalo ještě jedno, a sice divadlo pro děti a mládež. Pro něj se vžil výraz 

„vierte Sparte“, tzv. čtvrté odvětví. Nejedná se, jako v případě předchozího dělení, o označení 

žánru, ale zkrátka pojmenování typu divadelní produkce, která se svým programem orientuje 

na dětské a mladé publikum. Pojmenování „čtvrté“ souvisí s jeho dodatečným, pomyslným 

zařazením za činohru, hudební a taneční produkci. Dnes ho najdeme u velké části divadel po 

celém Německu. 

Toto čtvrté odvětví existuje v rámci fungování divadel v různých strukturách. Může 

být koncipováno jako integrovaná část divadla s vlastním vedením (dramaturg, divadelní 

pedagog, popřípadě režisér), která disponuje herci a prostředky celého divadla. To je na jednu 

stranu výhodou, v praxi ale hrozí nebezpečí odsunutí jeho produkce takzvaně na druhou kolej 

ve prospěch inscenací pro dospělé publikum. Příkladem může být Junges Theater Konstanz, 

působící od r. 1989 jako integrované odvětví Theater Konstanz. U řady divadel existuje toto 

odvětví také samostatně s vlastním souborem a často i vlastním hracím prostorem. V tomto 

případě se nemusí tvůrci přetahovat o herce a prostor, jsou ale zase omezováni v možnostech 

jejich výběru. Takovým typem je třeba Junge LTT, které patří pod Landestheater 

Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen. V neposlední řadě existují také samostatná 

čtvrtá odvětví s vlastním financováním. To znamená, že disponují vlastním rozpočtem, který 

není závislý na ostatních odvětvích v daném divadle, který ale také zpravidla nebývá nijak 

závratný. Příkladem tohoto typu je např. divadlo Schnawwl fungující při Nationaltheater 

Mannheim. 

3.3.1 Bádensko-württemberský model 

V Německu, především v jeho východních částech, můžeme sledovat organizovanou 

snahu podporovat divadelní produkci pro děti. Vlády jednotlivých zemí se snaží různými 

prostředky motivovat divadla k hraní tohoto typu. Za tímto účelem vytvořila spolková země 

Bádensko-Würtembersko (B-W) model zvláštní subvence, který je od r. 1981 označován za 

vzorový26, tzv. bádensko-württemberský model. Podmínkou jejich přidělení je pouze 

celoroční provoz. B-W ve snaze podpořit divadelní produkci pro děti a mládež nabídlo všem 

statutárním divadlům čtyřicetiprocentní finanční účast, pokud v rámci svého fungování 

otevřou také divadlo pro děti. Tento impuls ze strany vlády B-W měl za následek vznik řady 

nových „vierte Sparte“ při divadlech v Kostnici, Heidelbergu nebo Aalen. Bádensko-

                                                 
26  GRONEMEYER, Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. Kindertheater Jugendtheater: Perspektiven einer 
Theatersparte. Berlin: Alexander Verlag, c2009. ISBN 3895812145. S. 50. 
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württemberský model je však spíše přáním než skutečností. Samotné B-W od něj s koncem 

minulého století začalo ustupovat a míra finanční podpora slábla. V současnosti funguje 

nezměněně pouze u třech zemských divadel.  

Tento impuls však nepřipravil nově vzniklým divadlům pro děti ideální postavení. 

Stávající divadla se podílela na jejich zakládání hlavně kvůli finanční dotaci a příliš 

nevěnovala pozornost jejich umělecké úrovni. Se snižujícím se podílem státní podpory navíc 

postupně ztrácela na své samostatnosti a stávala se opět integrovanou částí divadla pro 

dospělé. Nakonec bylo nutné tento model přepracovat, aby opět zajišťoval pevnou divadelní 

strukturu se stálou produkcí zaměřenou na děti, mládež a rodiny. V roce 2004 byl vypracován 

nový model, který po předchozích zkušenostech zdůrazňuje potřebu nezávislosti divadla pro 

děti na ostatních divadlech, tedy existenci samostatných institucí, jejichž zřizovatelem by byla 

obec nebo město.27 

3.4 „Freie Theater“ – nezávislá divadla 

Vedle samostatně fungujících divadel a „vierte Sparte“ představují významnou část 

divadelní produkce pro děti ještě tzv. nezávislá divadla, freie Theater. Ta v sobě zahrnují 

divadelní skupiny, jednotlivce i divadelní budovy. Jejich podpora na rozdíl od statutárních 

divadel není časově neomezená a každá nová žádost o podporu je posuzována veřejnou 

porotou. Jsou chápána jako protipól statutárních divadel a jejich počátky sahají do 60. let, kdy 

v Německu vlivem mezinárodních skupin jako např. Living Theater vzniká nezávislé 

politické divadlo. Od 90. let se sdružují ve Spolkovém svazu nezávislých divadel28, který dnes 

čítá kolem tisíce členů. V minulosti se freie Theater svou uměleckou činností zapojovala do 

hnutí proti válce ve Vietnamu nebo jadernému programu. V současnosti se orientují na 

témata, která rezonují v současné společnosti, jako např. interkulturalita spojená s evropskou 

migrační krizí. Současně experimentuje s různými podobami zapojování diváka do procesu 

vytváření představení, ať už se jedná o neherce „obyčejného“, hendikepovaného, nebo 

s „migrantským pozadím“. Dnes asi nejvýraznějším uměleckým uskupením, které se těmito 

tématy intenzivně zabývá a vytváří velké mezinárodní projekty po celém světě, je skupina 

Rimini Protokol. Vychází a pracuje s autentickými výpověďmi a prožitky obyčejných lidí, 

                                                 
27 Tamtéž, S. 51. 
28 Bundesverband Freie Theater.  
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které nazývá „Odborníky na realitu“.29 K významným nezávislým skupinám, které ve své 

tvorbě pracují s dětským publikem, patří např. Mummpitz v Norimberku a hamburský 

Triebwerk. 

Nezávislá divadla fungují na odlišném principu než klasická repertoárová divadla. 

Jejich charakteristickým rysem je důraz na proces vytváření inscenace. Zkoušení jednoho 

projektu tak může třeba trvat déle než rok a jeho účastníci pak výslednou podobu svého 

snažení představí veřejnosti na dvou, třech premiérách za celou divadelní sezónu. Nejvíce 

nezávislých divadel pro děti a mládež se v současnosti vyskytuje na území nejlidnatější 

spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Místo strukturovaných dotací zde funguje systém 

oceňování úspěšných inscenací v rámci nejrůznějších soutěží.  

3.5 Divadelní pedagogika  

V Německu se se vznikem profesionálního divadla pro děti postupně zformovala nová 

profese. Dnes ji najdeme v každém divadle, které ve svém repertoáru nabízí představení pro 

děti. Je jí divadelní pedagog, Theaterpädagog. Počátky této profese spadají někdy do 80. let 

minulého století. V té době už téměř při každém divadle existoval klub pro mládež, jakési 

dramatické kroužky, ve kterých měli divadelní pedagogové vedoucí úlohu. Chvíli trvalo než 

se tato relativně nová profese ustálila a nabyla uznání a vlastní identity. Ze společných snah 

jejích stoupenců vznikl v r. 1990 Spolkový svaz divadelních pedagogů, který tuto profesi 

zastřešuje a prezentuje jako kulturně a profesně vzdělávací obor. Etabloval se jako studijní 

obor na některých univerzitách30, jeho absolventi mohou pokračovat v magisterském studiu 

na Universität der Künste in Berlin a Hochschule für Musik und Theater Rostock. Divadelní 

pedagogika jako samostatný studijní obor si tak postupně získala své pevné místo v nabídce 

studijních programů. Vedle vysokých škol umožňuje studium divadelní pedagogiky řada 

dalších institucí. V současné době jich v podobě různé formy a délky studia nabízí přibližně 

sto.31 Odborná kvalifikovanost a praktické i teoretické znalosti z oblasti umění, praktického 

hraní, pedagogiky a sociální pedagogiky platí za společné, všemi uznané aspekty studia. 

Vzhledem k jeho čerstvému zařazení do vzdělávacího systému mu ale ještě zatím chybí 

                                                 
29 V originále výraz zní „Experten aus der Wirklichkeit“. Theaterförderung: Freies Theater in Deutschland - 
Goethe-Institut . [online]. Copyright © 2017 Goethe [cit. 31. 01. 2017]. Dostupné z: 
https://www.goethe.de/de/kul/tut/gen/tup/20364715.html. 
30 Například na univerzitách Hochschule Osnabrück nebo Hochschule für Künste im Sozialen Otterberg. 
31 Einzelne Theaterberufe. [online]. Dostupné z: http://www.buehnenverein.de/de/jobs-und-
ausbildung/berufe-am-theater-einzelne.html?view=47 
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jednotná koncepce. Profily nabídek jednotlivých institucí se tak od sebe mohou v některých 

případech lišit. 

Divadelní pedagog je profese velmi různorodá. Představuje prostředníka mezi 

divadlem a různými vzdělávacími institucemi od školek po vysoké školy, ale také třeba 

nemocnicemi nebo domovy důchodců.  Zprostředkovává porozumění a vnímání dramatického 

umění. Poskytuje rady a podporu zaměstnancům jiných institucí v oblasti divadelní a 

pedagogické činnosti, jejímž cílem je rozvoj umělecké, osobní a sociální kompetence. Právě 

divadlo a pedagogika jsou obory, mezi kterými tato profese osciluje, aniž by byla součástí 

pouze jednoho či druhého. Na jedné straně přibližuje divadlo těm, kteří s ním nemají 

zkušenost, na druhé ho používá jako prostředek pro osobnostní rozvoj.32 Dnes v divadlech 

běžně najdeme sekci „Theaterpädagogik“, která zahrnuje širokou nabídku možností nejen pro 

školy.  

3.5.1 Junges Schauspielhaus Hamburg 

Jedním z divadel, které má tuto část své produkce velmi podrobně propracovanou, je 

Deutsches Schauspielhaus v Hamburku. Od roku 2005 zde funguje Junges Schauspielhaus 

jako samostatná „vierte Sparte“ s vlastním týmem, souborem a budovou. Nabídka Junges 

Schauspielhaus je rozsáhlá a rozmanitá. Zahrnuje v sobě mimo jiné tematické prohlídky, práci 

s dětmi před, během a po návštěvě divadla, workshopy, spoluúčast na tvůrčím procesu, další 

vzdělávání, vypracované materiály a divadelní klub. 

Junges Schauspielhaus nabízí řadu aktivit určených široké veřejnosti, ve kterých klade 

důraz na setkávání diváky s uměleckými pracovníky a jejich aktivní zapojení do divadelní 

produkce. Projekty jako Trial and Error nebo Theatersalon umožňují zájemcům přímo se 

setkat s umělci, kteří v divadle pracují, seznámit se s jejich prací, být přítomni pracovnímu 

procesu a účastnit se veřejných zkoušek, meetingů a diskuzí s uměleckým vedením. Divadlo 

také nabízí možnost dalšího vzdělávání. V rámci konkrétních představení seznamuje zájemce 

z řad učitelů a pedagogů s možnostmi a metodami, jak např. vybraný kus prezentovat ve třídě 

a připravit ji na návštěvu divadla.  

Rovněž školáci mohou zakusit proces vzniku divadelní produkce. S projektem 

Tandemklassen se mohou intenzivně zapojit do tématu a formy připravovaného kusu. Vedení 

                                                 
32 Einzelne Theaterberufe. [online]. Deutscher Bühnenverein. [cit. 31. 1. 2017] Dostupné z: 
http://www.buehnenverein.de/de/jobs-und-ausbildung/berufe-am-theater-einzelne.html?view=47#berufsbild  
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Junges Schauspielhaus jim umožňuje nahlédnout do zkoušení a scénické práce a být aktivní 

součástí dialogu režiséra a herců.33 Nabízí průpravné workshopy, ve kterých školní skupiny 

s učiteli pod vedením divadelních pedagogů prozkoumávají po teoretické i praktické stránce 

aktuální inscenace, které pak navštíví. Po něm už přirozeně následuje závěrečná diskuze 

s reflexí. Aktivní účast na inscenacích nabízí také projekt Mitmachen, v jehož rámci se mohou 

studenti a školáci zapojit jako autoři, herci nebo součást produkčního týmu.  

Divadelní pedagogové se podílejí na aktivní propagaci své práce. Účastní se 

tematických konferencí, kde prezentují herní plán divadla a seznamují veřejnost s možnostmi, 

které jim nabízí. Na základě aktuální inscenační nabídky vypracovávají materiály, které jsou 

na webových stránkách divadla volně k dispozici. Mezi nimi je jak produkce pro děti, tak pro 

dospělé. Zájemci mají možnost se jejich prostřednictvím s vybranými inscenacemi podrobně 

seznámit a nalézt v nich rady a doporučení, jakým způsobem je s nimi možné dále pracovat. 

Divadelní pedagogové v případě zájmu provázejí skupinu celým procesem, který v sobě 

zahrnuje prezentaci inscenace ve škole, účast na zkouškách s nahlédnutím do divadelního 

provozu, zhlédnutí představení a následnou diskuzi a další aktivity, které s ním souvisí, jako 

např. zaměření se na určité téma, které skupinu oslovilo, a dále s ním pracovat. Učitelé se 

mohou na divadelní pedagogy obrátit s prosbou o pomoc při výběru inscenace, která by 

mohla nejvíce oslovit jejich konkrétní třídu. Jejich prostřednictvím si také mohou přímo do 

třídy objednat tzv. mobilní produkci, která je šitá na míru školnímu prostředí.  

V neposlední řadě funguje při divadle Schauspielhaus divadelní klub pro mládež. 

Umělci společně se zájemci z řad mládeže a studentů v něm v průběhu roku pracují na 

různých tématech, která reflektují aktuální potřeby a zájem účastníků. Výsledek společné 

práce pak veřejně prezentují na konci divadelní sezóny. 

                                                 
33 Angebote des JungenSchauSpielHauses. Http://www.schauspielhaus.de [online]. [cit. 2017-02-01]. Dostupné 
z: http://www.schauspielhaus.de/de_DE/junges-schule-js 
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4. Dramatická tvorba 

Podle Henninga Fangaufa, současného zástupce ředitele divadelního centra pro děti a 

mládež ve Frankfurtu (o kterém ještě bude řeč) se německé divadlo pro děti a mládež odlišuje 

od svých evropských kolegů svou strukturou, která se zformovala po roce 1945. Ta vychází 

ze dvou základních přesvědčení: že německé divadlo pro děti a mládež je divadlem 

ansámblovým a repertoárovým. Předpokladem repertoárového divadla je stálý divadelní 

soubor. V tomto smyslu se o divadle pro děti v první polovině 20. století v Německu hovořit 

nedá. Když si odmyslíme vánoční pohádková představení, která pokračovala v tradici 

komedií pro děti z 19. století, tak v Německu neexistovala divadla s celoročním provozem, 

ani zde nebyli autoři, kteří by repertoár pro tento typ divadla vytvořili. 

4.1 Před rozdělením  

Na konci 19. a začátku 20. století najdeme v rodící se dramatice pro děti 

především důraz na poučení a výchovnou funkci divadla, zahalenou do líbivého pohádkového 

hávu. V evropském kontextu se jedná o běžný jev. Inspirace v klasických dílech dětské 

literatury patřila zhruba do 50. let obecně ke stavebním kamenům dramatické tvorby pro děti. 

Pro srovnání, v českém prostředí si dramatická tvorba rovněž kladla za cíl poučit a 

moralizovat svého diváka. Na rozdíl od německého nebo francouzského prostředí měla ale 

své těžiště zpočátku v tzv. hrách ze života, které Eva Machková ve své publikaci Mezi 

skutečností a snem častuje výrazy „naivně tendenční, schematické a didaktizující“34 a které u 

nás přetrvávaly do určité míry až do let osmdesátých. Mezi nejvýznamnější a nejstarší 

divadelní hry německé novodobé historie patří vánoční pohádka Peterchens Mondfahrt 

(Petříčkova měsíční jízda) Gerdta von Bassewitze.35 Původně byla vydaná jako kniha a svou 

divadelní premiéru měla r. 1912. Jak kniha, tak inscenace dosáhla velké popularity a dodnes 

patří k německé klasice. Výrazně ovlivnila a formovala představu o divadle pro děti a divadla 

se k ní dodnes čas od času vracejí.36  

                                                 
34 MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem: kapitoly z poetiky pohádkové hry. 1. vyd. Praha: Kant, 2013. S. 14. 
35 Jde o vánoční příběh, ve kterém se dvě děti Peterchen a Anneliese vydávají společně s chroustem panem 
Sumsemannem na dobrodružnou cestu na měsíc, aby mu pomohli najít jeho šestou nohu. 
36 Příkladem může být inscenace performační skupiny Showcase Beat Le Mot v Koprodukci s THEATER AN DER 
PARKAUE z roku 2012. 
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K tradici pohádkového divadla se ve 30. letech přidaly dramatizace slavných románů 

Ericha Kästnera Emil a detektivové a Kulička a Toník.37 Tento německý novinář a spisovatel 

proslul svou tvorbou pro děti po celém světě, r. 1960 za ni obdržel Cenu Hanse Christiana 

Andersena a rovněž se řadí ke klasikům německé literatury pro děti. Dramatizace jeho 

povídek s sebou na jeviště divadla pro děti přinesly dobové příběhy dětských hrdinů. Často se 

jedná o formu detektivky, kde hlavními investigátory jsou právě děti, které vyřeší zločin 

spáchaný dospělým člověkem. Kästner do svých povídek a románů zakomponovává reálné 

problémy své doby (hospodářská krize, finanční nedostatky, neúplná rodina), kterým dětští 

hrdinové statečně čelí.  

V období Výmarské republiky uvádí některá divadla hry německých expresionistů, kteří 

se ve svých dílech zaobírají tématem mládí. Jsou to například rakousko-němečtí spisovatelé 

Arnold Bronnen (Otcovražda, 1922), Ferdinand Brückner (Nemoc mládí, 1924) a Němci 

Peter Martin Lampel (Vzpoura ve výchovném ústavu, 1924) nebo Ernst Toller (Hopla, 

žijeme! 1927).38 Jejich hry šokují publikum svou otevřeností, nevyhýbají se tabuizovaným 

tématům (vražda otce, homosexualita, incest) a odhalují temnou, zoufalou stránku mladého 

člověka, kterého dusí diktatura konvencí a společenských norem.39 Po nástupu NSDAP 

k moci nebyl v tzv. zglajchšaltované kulturní politice tento umělecký směr přípustný a díla 

expresionistických spisovatelů byla, společně i s romány Ericha Kästnera, veřejně pálena. 

V divadle té doby se hráli němečtí klasikové a v přírodních divadlech tzv. Thingspiele pro 

mládež.40 Tento typ divadla měl jen krátkého trvání mezi lety 1930 a 1935 a měl představovat 

médium, skrze které by se publikum formálně i duševně zapojovalo do dramatického dění. 

Hlavní myšlenkou tohoto tvaru bylo skrze dramatické umění působit společnými silami na 

veřejné mínění. Předobrazem mu byly masové dělnické komunistické akce z 20. let.  

Společenské a mocenské proměny v Evropě po ukončení války vedly k rozdělení 

Německa na dva samostatné státy. Vznikla tak Spolková republika Německo (SRN) a 

                                                 
37 Společně s dalšími (např. Létající třída) vyšly tyto romány ve 30. letech také u nás v nakladatelství Karla 
Synka. 
38 FANGAUF, Henning. Die Entwicklung eines Repertoires für das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. 
[online]. Themen XYZ 2005. Jugendtheater.net. Dostupné z: 
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz05dt_fangauf.pdf 
39 Expresionismus (stejně jako dadaismus, Bauhaus nebo tzv. nová věčnost (Neue Sachlichkeit)), se neslučoval 
s představou o umění nastupujícího nacistického režimu. Byl prohlášen za tzv. zvrácené, zdegenerovaná umění 
a nacisty zakazován. Více k tomuto tématu In: PELÁNOVÁ, Anita. Výtvarné avantgardy 20. století. Praha: 
Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1783-1. 
40 FANGAUF, Henning. Die Entwicklung eines Repertoires für das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. 
[online]. Themen XYZ 2005. Jugendtheater.net. Dostupné z: 
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz05dt_fangauf.pdf 



   

24 
 

Německá demokratická republika (NDR). V těchto nově vzniklých státech panovaly odlišné 

politické (a tedy i kulturní) poměry, které tehdejší podobu dramatické tvorby a její další vývoj 

zásadně ovlivnily. Až do znovusjednocení německého státu, tak jak ho známe dnes, se psaní 

textů pro divadla ubíralo odlišnými směry. Ty jsou nejvíce patrné v počátečních fázích 

nových států, ve kterých každý uplatňoval jinou kulturní politiku.  

4.2 Německá demokratická republika 

Záhy po skončení druhé světové války začala vznikat na území NDR samostatná 

divadla pro děti a mládež, která navazovala na proletářské revoluční divadlo z 20. let.41 

Umění a kultura spadaly v tzv. východním Německu, po vzoru sovětské kulturní politiky, do 

státních zájmů a záležitostí. Divadlu pro děti a mládež se tudíž dostávalo značné veřejné 

podpory. Existovala například podpora angažování dramatiků a divadla si od autorů 

objednávala hry pro rozšíření svého repertoáru. Ten v té době sestával z adaptací pohádek a 

klasických literárních děl historických i ze současnosti. Své pevné místo v tehdejším 

repertoáru měly divadelní pohádky sovětského dramatika Jevgenije Lvoviče Švarce.42 

Sovětská dramatika pro děti ale platila ve východním Německu za vzor především kvůli 

společensko-politickým tématům, na které se soustřeďovala.  

S rozvojem divadla tak začala vznikat potřeba příslušných textů. Vedle překladů 

sovětských her se vůbec poprvé rodí současná dramatika pro děti, která se snaží různými 

estetickými formami zpracovávat dětské problémy na pozadí aktuálního společensko-

politického života. Pro divadlo pro děti píší renomovaní dramatici jako Thomas Brasch, 

Lothar Trolle, Stefan Heym nebo Peter Hacks. Ti podstatně ovlivnili psaní divadelních her 

v NDR svým přístupem, který se nezaobíral nerozlišováním dramatiky pro děti a pro dospělé 

a soustředil se především na ideologický rozměr textů.43   

                                                 
41 FANGAUF, Henning. Die Entwicklung eines Repertoires für das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. 
[online]. Themen XYZ 2005. Jugendtheater.net. Dostupné z: 
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz05dt_fangauf.pdf 
42 Jevgenin Lvovič Švarc (1896-1958) patřil k zakladatelům sovětské literatury pro děti. Proslavil se jako autor 
dětských knížek, dramatickou tvorbou se začal zabývat od konce 30. let, kdy měla premiéru jeho jevištní 
pohádka Unděrvud (1929) v tehdejším leningradském divadle pro mladé diváky. 
43 FANGAUF, Henning. Die Entwicklung eines Repertoires für das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. 
[online]. Themen XYZ 2005. Jugendtheater.net. Dostupné z: 
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz05dt_fangauf.pdf 
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4.3 Spolková republika Německo 

V tzv. západním Německu až do konce 60. let převládal na jevištích pohádkový 

ilusionismus.44 Vedle tradičních pohádek doplňovaly tehdejší repertoár zdramatizované 

adaptace německých a zahraničních klasiků literatury pro děti. Díla jako Dobrodružství Toma 

Sawyera Marka Twaina a Robinson nesmí zemřít Friedricha Forsterse přinesla na jeviště 

dobrodružné příběhy s dětským hrdinou.  

Společně s vývojem společnosti se také měnila poptávka divadel po novém typu 

dramatiky. Změnu v repertoáru zapříčinily vedle společenských změn mimo jiné nové 

výzkumy z oblasti sociologie a pedagogiky. Ty přišly s chápáním dítěte coby utiskované, 

podřízené bytosti45, která strádá pod vlivem svých rodičů. Na pozadí těchto informací se začal 

postupně formovat zcela nový typ divadla a divadelních her. Divadlo se mělo stát místem 

dětské seberealizace46. Pod vlivem této nové interpretace postavení dítěte vznikají texty, ve 

kterých dětští hrdinové bojují proti útlaku ze strany světa dospělých. 

Na začátku 70. let se začínají objevovat divadla s nabídkou celoročního repertoáru pro 

dětské publikum. K nárůstu divadelních her pro děti přispěla také studentská hnutí, která se 

v Německu v 60. letech zformovala a ze kterých vzešla tzv. nezávislá divadla. Ta se snažila o 

emancipaci divadla pro děti a mládež a změnu v přístupu k mladému publiku. 

K nejvýraznějším uskupením tohoto hnutí patřily berlínský soubor GRIPS a divadlo Rote 

Grütze47. Umělci, kteří v GRIPS tvořili a kteří vzešli z kabaretního prostředí, byly v psaní 

nových her velmi aktivní. Také díky tomu se jejich texty hrály po celém Německu i 

v zahraničí. Zejména se proslavili muzikálem z prostředí berlínského metra Linie 1 (1987).48 

                                                 
44O změnu v repertoáru se již dříve snažily scény jako Divadlo mladých při Městském divadle v Norimberku, 
mnichovský SchauBurg nebo Státní divadlo v Dortmundu. ISRAEL, Annett. Entgrenzung. Das aktuelle 
Erscheinungsbild des Kinder- und Jugendtheaters und seine historischen Bezüge. S. 22-43. In: GRONEMEYER, 
Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. Kindertheater Jugendtheater: Perspektiven einer Theatersparte. 
Berlin: Alexander Verlag, c2009. ISBN 3895812145. 
45 V originále “Unterdrückte”. Tamtéž, s. 24. 
46 Tamtéž. 
47 Divadelní soubor GRIPS vznik v roce 1966 z politického kabaretu. Jeho spoluzakladatelem byli Volker Ludwig 
coby autor většiny textů a karikaturista Rainer Hachfeld. Společně se věnovali psaní her pro děti v duchu kritiky 
tehdejší společnosti. Jejich sociálně-kritická hra pro děti Stokkerlok und Millipilli (1969) zaznamenala obrovský 
úspěch. Hrála se po celém Německu a tvůrci za ni obdrželi cenu Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin. Divadlo 
Rote Grütze bylo založeno v roce 1972 v Berlíně a představovalo významnou scénu hrající sociálně-kriticky 
laděný repertoár. Ve volném překladu by se jeho název dal přeložit jako Rudý fištrón. Současně se tímto slovem 
označuje ovocný desert v německých a skandinávských zemích. 
48 V něm mladá dívka přichází do Berlína hledat svého přítele a při hledání projíždí berlínskou linkou metra (tzv. 
linka 1). Ta v době rozdělení města spojovala čtvrti Ruhleben a Kreuzberg a projížděla místy, která 
představovala protiklady tehdejší berlínské společnosti v hospodářském, sociálním i společenském slova 



   

26 
 

Hra satiricky vykresluje společenské rozdíly, které v době rozdělení Berlína ve městě 

panovaly. Divadlo Rote Grütze na sebe zase upozornilo inscenacemi, které odkrývaly pro 

mladé publikum tabuizovaná témata (hry Darüber spricht man nicht (1973) a Was heisst hier 

Liebe (1976). Jeho soubor vycházel z materiálů vlastního dlouhodobého výzkumu, který 

prováděl v různých vzdělávacích institucích. Touto cestou chtěl odhalit skutečné potřeby a 

zájmy mladého publika. Svým zaměřením na jeho problémy a životní pocity se tito 

divadelníci z východního Berlína řadí k průkopníkům současného divadla.49 Dodnes se hry 

obou souborů objevují na repertoáru divadel pro děti a mládež.  

V západním Německu si i přes narůstající počet nových her uvědomovali potřebu 

podpory dramatické tvorby pro děti. V 80. letech se tak inspirovali modelem podpory 

kmenových dramatiků, který praktikovala tehdejší NDR. Díky ní se tamní divadelníci mohli 

postupně propracovávat k větší rozmanitosti příběhů a důrazu na fantazii a poetičnost 

inscenací. Výsledkem této státní podpory jsou například díla Paula Maara50, kmenového 

dramatika v esslinském zemském divadle v letech 1981-1983, nebo Wilfrida Groteho a 

Rudolfa Herfurtnera, kteří vytvořili několik nových her během svého angažmá 

v mnichovském Divadle mladých. Paul Maar představuje důležitou osobnost pro rozvoj 

divadla pro děti a mládež nejen z hlediska své vlastní tvorby, ale také podporou svých 

následovníků, kterým umožňoval se prostřednictvím svých stipendií účastnit autorských 

seminářů, které přispívaly ke vzdělávání budoucích dramatiků. 

                                                                                                                                                         
smyslu. Dívka se na jednotlivých stanicích setkává s postavami představující typizovaného obyvatele okolí dané 
stanice. 
49 SCHÖNFELDER, Christian. Von Peterchens Mondfahrt zur Postdramatik. Wo Sprachkunst und Spiellust 
zueinender finden. In: GRONEMEYER, Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. In: GRONEMEYER, Andrea., 
Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. Kindertheater Jugendtheater: Perspektiven einer Theatersparte. Berlin: 
Alexander Verlag, c2009. ISBN 3895812145. S. 72-85. 
50 Paul Maar (1937) je současný německý autor, který se proslavil svými knihami a divadelními hrami pro děti. 
Za svou celoživotní tvorbu získal řadu významných ocenění. Je po něm pojmenováno přes dvacet škol po celém 
Německu. 
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5. Podpora dramatické tvorby 

Divadlo pro děti a mládež, stejně jako kterákoliv jiná umělecká činnost, se potýká 

s nedostatkem veřejné podpory a zájmu ze strany úřadů, obce a státu vůbec. Takový bývá 

pocit většiny zainteresovaných lidí, kteří se v oboru delší čas pohybují. A není tomu jinak ani 

v Německu. Pokud ale budeme blíže zkoumat jeho politiku veřejné podpory kultury, dojdeme 

jistě (z pohledu obyvatele ČR51) k závěru, že v Německu je (nejen) divadlo pro děti vnímáno 

jako důležitá a neodmyslitelná součást kulturního života. Pro představu, statistiky německého 

divadelního spolku52 Deutscher Bühnenverein k sezóně 2014/2015 uvádějí počet divadelních 

akcí v oblasti činnohra 23 359 a v oblasti divadla pro děti a mládež 14 170. Počet představení 

pro děti tak činí víc jak polovinu celkové produkce činohry, které dominuje německému 

divadlu. Pozornost se týká i podpory dramatické tvorby, která se stává jedním 

z neopominutelných faktů, které ovlivňují její množství a kvalitu.  

V Německu má státní podpora dramatické tvorby pro děti své kořeny v kulturní 

politice NDR, která organizovaně motivovala k psaní her skrze objednávky ze stran divadel, 

cen pro autory a umělecké dílny. Po sjednocení země tato organizovaná síť podpory zanikla. 

Nepovedlo se ani zavést tradici angažování dramatiků v divadlech, která je jinak pro divadelní 

tvorbu v Německu typická. (Jmenujme alespoň současnou slavnou tvůrčí dvojici režiséra 

Nicolase Stemanna a dramatičku Elfride Jelinek) Autoři místo psaní pro konkrétní divadlo 

píší hotové texty, které pak svým jménem divadlům nabízejí nakladatelství. Přesto i tak 

v Německu najdeme řadu mechanismů, které cíleně podporují dramatickou tvorbu jak po 

finanční, tak po tvůrčí stránce. Díky nim vznikají každý rok desítky nových textů, z nichž se 

ty vybrané jako nejlepší objevují v repertoárech předních divadel pro děti. 

                                                 
51 V roce 2006 vydalo Ministerstvo kultury studii, ze které vyplývá, že více než třetina (31%) prostředků 
veřejných územních rozpočtů v rámci uměleckých oborů přispívá na divadelní aktivity. Současná podoba 
dotačních řízení jak je v koncepci popsána se ale o divadle pro děti nezmiňuje. In: MINISTERSTVO KULTURY 
ČESKÉ REPUBLIKY = CONCEPT FOR MORE EFFICIENT SUPPORT OF THE ARTS IN 2007-2013 / MINISTRY OF 
CULTURE OF THE CZECH REPUBLIC. Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013. Praha: Ministerstvo 
kultury České republiky, 2006. ISBN 8086310620. V ČR neexistuje státem financovaná podpora psaní 
divadelních her pro děti na profesionální úrovni. Existuje několik málo projektů (Anonymní dramatická soutěž 
agentury Aura-Pont, Cena divadelní kritiky, Divadelní grant DILIA) podporujících původní dramatickou tvorbu, 
žádný z nich se ale neorientuje výhradně na dětského diváka. Od roku 1972 se v Liberci (trvale od roku 1991 
jako bienále) pořádá celostátní divadelní přehlídka s mezinárodním přesahem Mateřinka, který se zaměřuje na 
divadlo pro předškolní děti, ale ani zde nenajdeme ceny za původní dramatickou tvorbu. Jedinou cenou, která 
přímo cílí na tento typ textů je autorská soutěž Oříšky pro Popelku v rámci celostátní přehlídky amatérského 
činoherního divadla pro děti a mládež POPELKA Rakovník. 
52 Summentabellen 2014/2015 [online]. Deutscher Bühnenverein. [cit. 4. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.buehnenverein.de/de/publikationen-und-statistiken/statistiken/theaterstatistik.html 
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Nárůst podpory dramatické tvorby souvisí také s dotazníky a výzkumy ze začátku 21. 

století. Z nich vyšlo najevo, že se hlavně mladí lidé necítí být současným stavem divadla 

oslovování.53 Tyto závěry daly podmět ke vzniku „vierte Sparte“ u řady stávajících divadel a 

skoro každé vícežánrové divadlo dnes nabízí program pro děti. Orientací na mladého a 

dětského diváka se logicky zvýšila poptávka po nových textech. Cílem této práce je zaměřit 

se na dramatickou tvorbu pro děti. Nebudu se proto zabývat tvorbou pro mládež, která je 

v současné době v Německu velmi rozšířená a zahrnuje v sobě řadu zajímavých projektů a 

tvůrčích nápadů (viz například projekt Bunnyhill pod záštitou jedné z nejprestižnějších 

německých scén, mnichovské Kammerspiele, či nárůst akcí jako víkendy pro mladé 

dramatiky a festivaly pro příští režiséry).  

To, že v Německu kladou velký důraz na dramatickou tvorbu pro děti, je patrné jak 

z jejího historického vývoje, tak ze současné situace. Němci si uvědomují, že i přes pozvolné 

zlepšování situace je psaní a hraní pro děti stále stigmatizováno. Proti tomu se snaží bojovat 

soustavnou podporou a vzděláváním mladých autorů jak po pedagogické, tak po umělecké 

stránce. Existuje řada cen a stipendií pro autory projektů, které se na dramatickou tvorbu 

zaměřují, a instituce, které se cíleně snaží o zlepšování její úrovně a kvality prostřednictvím 

cross-overových akcí, setkávání umělců a vzdělávání budoucích divadelníků a dramatiků.  

Pro představu, jak velkou zásluhu má státní podpora na rozvoji a podobě původní dramatické 

tvorby, jsem se rozhodla v následující části práce stručně představit ty nejdůležitější projekty, 

které stojí za vznikem řadu současných her. 

5.1 Zastřešující instituce 

Pro získání uceleného pohledu na podporu dramatické tvorby v Německu si dovolím 

jen velmi stručně představit nejdůležitější instituce, které za ní stojí. Jak již bylo řečeno, 

kulturní, respektive divadelní aktivity spadají v Německu pod správu jednotlivých zemí. Ty je 

dle svého uvážení a možností podporují a financují ze svého rozpočtu. V případě divadla pro 

děti je tomu ale ještě trochu jinak. O jeho podporu se vedle specializovaných institucí stará 

také spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež (Das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, zkratka BMFSFJ). Mezi nejvýraznější instituce, které 

se v Německu zaměřují přímo na podporu a rozvoj divadla pro děti a mládež pak patří 

                                                 
53 TAUBE, Gert. Junges Theater in Deutschland. Kinder- und Jugendtheater der Gegenwart. Themen XYZ 2008. 
[online]. Copyright © 2012 [cit. 15. 02. 2017]. Dostupné z: http://www.jugendtheater.net/themen-
xyz/themen-xyz-2008.html 

http://www.jugendtheater.net/themen-xyz/themen-xyz-2008.html
http://www.jugendtheater.net/themen-xyz/themen-xyz-2008.html
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středisko celosvětové organizace ASSITEJ a divadelní centrum Das Kinder- und 

Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland. 

ASSITEJ54, celým názvem Association Internationale du Théâtre pour l'Enfance et la 

Jeunesse (Mezinárodní organizace pro děti a mládež) byla založena v roce 1965 a Německo 

se stalo jejím členem rok po jejím vzniku. Německé středisko si vedle obecných snah 

organizace klade za cíl umožnit každému dítěti nejméně dvakrát do roka navštívit divadlo pro 

děti a mládež.55 V současnosti registruje podle svých zveřejněných statistik kolem 400 

členů56, z toho na 160 divadel a divadelních souborů. Členové se vyskytují ve všech zemích, 

nejméně pak v Sársku (1), nejvíce pak v Severním Porýní-Vestfálsku (71).57 Podrobnější 

informace o zastoupení členů v rámci celého Německa poskytuje graf „Počet členů ASSIEJ 

na pozadí historického rozdělení Německa na NDR a SRN“. Z iniciativy této organizace 

vzniklo v roce 1989 divadelní centrum pro děti a mládež Kinder- und Jugendtheaterzentrum 

in der Bundesrepublik Deutschland (zkratka KJTZ). Jeho náplní je podpora divadla pro děti a 

divadla hraného dětmi, jakož i podpora umělců a pedagogů v jejich práci, která se k divadlu 

vztahuje.58 Tyto dvě organizace patří k hlavním iniciátorům v rozvoji divadla pro děti a 

mládež a společně se spolkovým ministerstvem BMFSFJ zastřešují řadu projektů na jeho 

podporu. Není smyslem této práce přinést ucelený seznam všech snah, které s tím mají co do 

činění. Proto se nadále budu věnovat jen těm aktivitám, které se vztahují k psaní divadelních 

textů pro děti a mládež, a sice na profesionální úrovni. 

5.2 Podpůrné mechanismy 

V německém divadelním prostředí je systém smluv o vytvoření díla na objednávku 

nebo angažování stálého dramatika pro autory her běžnou praxí. U dramatické tvorby pro děti 

tomu tak ale není. Důležitou roli proto hrají nejrůznějším podpůrné mechanismy. Patří k nim 

zejména ceny pro autory, stipendia a honoráře ze zakázek.59 Důležitou roli v propagaci pak 

                                                 
54 více o organizaci ASSITEJ v českém kontextu např. zde: http://assitej.idu.cz/cs/ 
55 Ziele und Aufgabe des Verbandes. [online] oficiální web německého střediska ASSITEJ. [cit. 10. 1. 2017]. 
Dostupné z: http://www.assitej.de/ueber-uns/. 
56 ASSITEJ e. V. Bundesrepublik Deutschland / ASSITEJ Germany [online]. Kinder- und Jugendtheaterzentrum in 
der Bundesrepublik Deutschland [cit. 10. 1. 2017]. Dostupné z: http://www.kjtz.de/wir-ueber-uns/assitej/. 
57 Mitglieder [online]. ASSITEJ e. V. Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugentliche. Das 
Netzwerk der Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. [cit. 4. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.assitej.de/mitglieder/#page-361 
58 Wir über uns [online]. Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland [cit. 10. 1. 
2017]. Dostupné z: http://www.kjtz.de/wir-ueber-uns/ 
59 Fangauf, Henning: Texte für engl.sprachigen Flyer „Dramatik KJT in Dt.“  
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hrají specializovaná nakladatelství. Pokusím se nyní vyjmenovat ta nejdůležitější, která se 

svým působením podílí na podobě současné původní dramatiky.  

V Německu se každoročně udílí ceny za novou hru pro děti. Většina takových akcí je 

regionální nebo jednorázová, avšak najdeme i několik, které mají vlastní strukturu, 

programové zaměření a jsou spojeny se scénickým provedením. Nejprestižnější celostátní 

cenou za dramatickou literaturu pro děti a mládež je Deutscher Kindertheaterpreis. Ta je od 

roku 1996 udělována BMFSFJ spolu s cenou Deutscher Jugendtheaterpreis, a to každé dva 

roky v rámci festivalu Frankfurter Autorenforum für Kinder- und Jugendtheater. Vítězové 

soutěže pak obdrží finanční odměnu ve výši 10 000 €. Divadla, která hry v následujícím roce 

vítězné hry uvedou, budou rovněž odměněna. Od roku 2004 se před vyhlášením vítězů 

nominované texty také veřejně prezentují v jevištním ztvárnění.  Rovněž jsou nominovaní 

autoři odměněni finanční částkou (3000 €). Porotu festivalu vybírá a zajišťuje KJTZ. V rámci 

soutěže jsou rovněž udílena stipendia začínajícím autorům (stipendium Deutscher 

Kindertheaterpreis), kterými je organizátoři chtějí motivovat už během studií k psaní 

divadelních her pro děti.60  

Mezi nejvýznamnější a nejlépe finančně dotované ceny patří ještě KinderStückePreis a 

Brüder Grimm Preis. Obě se udělují v rámci větších akcí s doprovodným programem, do 

kterých nové texty jmenuje erudovaná porota. Vítěz obdrží vedle ocenění též finanční 

odměnu (10.000 €). Významnou cenou, která má v Německu zvuk je také Jugendtheaterpreis 

Baden-Württemberg (7.500 €), Kathrin Türks Preis (7.500 €) a nizozemsko-německá cena 

Kaas & Kappes (7.500 €).  

Vedle cen pro autory mají autoři divadelních her možnost usilovat o účelová stipendia 

pro svou tvorbu. Nejzajímavější stipendia na psaní her pravidelně uděluje KJTZ. Stojí 

například za stipendiem na divadelní projekt (napsání a zrealizování hry) v rámci festivalu 

Schöne Aussicht v hodnotě 5.000 €. Organizátoři velkých cen zpravidla také udělují tvůrčí 

stipendia. Frankfurter Autorenforum für Kinder- und Jugendtheater poskytuje stipendium 

začínajícím autorům (stipendium Deutscher Kindertheaterpreis). Také některé země vypisují 

stipendia, aby podpořily dramatickou tvorbu ve svém regionu. Příkladem je již zmiňované 

Bádensko-württenbersko, které si jako podmínku udělení stipendia v rámci svého festivalu 

Schöne Aussicht klade požadavek spolupráce autora s divadlem svého regionu a uvedení hry 

                                                 
60 Deutscher Kindertheaterpreis und Deutscher Jugendtheaterpreis [online]. Jugendtheater. [cit. 4. 1. 2017]. 
Dostupné z: http://www.jugendtheater.net/preise/allgemein.html 
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do dvou let od udělení stipendia. Na základě těchto stipendií vznikla řada nových her, které 

jsou oceňovány na divadelních festivalech doma i v zahraničí. U některých je vyžadována 

například regionální tvorba, pouze původní tvorba, v jiných mohou soutěžit také překlady a 

adaptace zahraničních děl. Jen velmi málo scén oslovuje autory a platí jim za napsání hry.  

Vedle již zmíněných mechanismů hrají v Německu velkou roli také divadelní 

nakladatelství. To autora pouze nezastupuje, ale spolupracuje s ním v průběhu jeho tvůrčí 

činnosti, lektoruje ji a podílí se na její konečné podobě. Hotovou hru pak prezentuje 

potenciálním zájemcům. V Německu existuje v současnosti cca 80 nakladatelství 

zaměřujících se na hudební či divadelní texty, z toho 15 se specializuje přímo na autory 

divadla pro děti a mládež a je členem ASSITEJ.61 Z těch nejfrekventovanějších jmenujme 

alespoň Verlag für Kindertheater, Verlag der Autoren nebo Verlag Autorenagentur.  

V neposlední řadě jsou to pak divadelní festivaly, které většinu zmíněných akcí zastřešují 

a pořádají. Pro představu, za rok 2016 proběhlo v Německu 44 regionálních, celostátních i 

mezinárodních akcí prezentujících či jinak se zabývajících divadlem pro děti a mládež. 

Německé divadlo navštívilo také na 22 zahraničních festivalů konaných z valné většiny ve 

Švýcarsku.62 Jejich archivy mohou sloužit při bližším zkoumání jako ukazatel směřování a 

proměn podoby německé dramatiky pro děti. Takovým důležitým ukazatelem je vedle 

frankfurtského festivalu Frankfurter Autorenforum (v rámci kterého se uděluje již zmíněná 

cena Deutscher Kindertheaterpreis a také Deutscher Jugendtheaterpreis) festival Kinderstücke 

v rámci Mülheimer Theatertage NRW. K němu se ještě podrobněji vrátím později, protože 

právě s jeho archívem budu v další části práce intenzivně pracovat. 

                                                 
61 FANGAUF, Henning: Texte für engl.sprachigen Flyer „Dramatik KJT in Dt.“ Dokument zaslal autor 
prostřednictvím emailu a bohužel se nepodařilo dohledat jeho citaci. 
62 Übersicht deutscher und internationaler Festivals. Themen ABC. [online]. Copyright © 2012 [cit. 13.02.2017]. 
Dostupné z: http://www.jugendtheater.net/themen-abc.html 

http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/abc-festivals.pdf
http://www.jugendtheater.net/themen-abc.html
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6. Od stolu k divadlu 

Výše uvedený výčet různých státem a spolkovými zeměmi zaštítěných mechanizmů, 

které podporují původní dramatickou tvorbu, působí dojmem, že situace v Německu je takřka 

ideální. Nacházíme zde finanční podporu autorů, snahy propojovat jejich činnost 

s konkrétními divadly, vzdělávat je i divadelníky a pomocí různých ocenění učinit toto 

umělecké pole atraktivní a smazat tak jeho pomyslné stigma. I v těchto organizovaných 

snahách však existuje řada trhlin, které současnou situaci komplikují. Pro Německo je ale 

podstatné, že vedle nespokojených hlasů ze stran zainteresovaných odborníků a lidí z oboru 

zde můžeme sledovat rovněž živou diskuzi a konstruktivní kritiku, která reflektuje nedostatky 

a zamýšlí se nad reálnými kroky pro zlepšením situace, které pak také realizuje. Zhruba do r. 

2010, po který jsem se zabývala reflexemi tehdejšího stavu dramatických textů, patřily 

k nejkritizovanějším jevům v této oblasti postavení autora, jeho kontakt s živým divadelním 

uměním a s tím související jazyková úroveň textů. Tyto kritizované neduhy se v následujícím 

textu pokusím více rozvést a konkretizovat. 

6.1 Postavení autora 

V článku publikovaném v r. 2014 charakterizuje Henning Fangauf práci současného 

divadla pro děti jako formovanou třemi základními prvky. Jsou jimi autoři her, divadelní 

týmy či ansámbly a divadelní pedagogové. „Hry pro děti píší renomovaní, esteticky vzdělaní 

autoři, kteří se tímto druhem dramatiky intenzivně zabývají. Snaží se skrze studie a přímá 

setkání zůstat s mladým publikem v kontaktu a na základě těchto zkušeností pak pro ně psát 

hry. V případě divadelních produkcí vzniká dnes již řada projektů, ve kterých se děti a mladí 

lidé angažují a vytváří inscenace společně s profesionály. Vedle divadelních pedagogů 

divadla angažují rovněž experty na přímý kontakt s publikem a podněcování jeho aktivity 

skrze umění.“63 

Produkce, které vznikají z kooperace těchto tří subjektů, se ale podle autora článku 

čím dál častěji dostávají na místo, které bylo dříve určeno dramatikům. Postavení autora a 

vznik textu v divadle bylo také tématem 25. frankfurtského autorského fóra pro divadlo pro 

                                                 
63 FANGAUF, Henning; HIPPE, Lorenz. Lasst uns miteinander reden. Die Autoren und ihr Publikum [online]. 
Kinder-und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland, 
Frankfurt am Main und Berlin. [cit. 12. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz14dt_fangauf_hippe.pdf. 
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děti a mládež (rok 2013).64 Setkání a diskuze divadelních expertů poukázaly na současný 

trend, kdy autor divadelní hry už nestojí ve středu divadelní produkce, ale stává se jednou z 

jejích součástí. Čím dál víc praktických divadelníků raději vytváří autorské inscenace, než aby 

oslovilo nějakého dramatika k napsání her. 

6.2 Texty do šuplíku a nárůst premiér 

Díky řadě stipendií a cen je zajištěna podpora dramatické tvorby a každoročně 

vycházejí desítky nových textů. Dalo by se tedy soudit, že autoři mají pro koho psát a divadla 

mají z čeho vybírat. V praxi to ale vypadá trochu jinak. Na jedné straně vznikají texty bez 

kontaktu s momentálními potřebami a poptávkou divadel, na druhé se zvyšuje u divadel trend 

uvádět stále více premiér. Tento rozpor v současné situaci vystihuje debata, která proběhla 

v rámci 3. ročníku Mülheimer Kinderstücke (2013) mezi Christian Schönfelder, dramaturgem 

Jungen Ensemble Stuttgart (JES) a Oliwerem Bukowským, berlínským dramatikem a 

porotcem festivalu.65 

Bukowski coby dramatik kritizoval přístup divadel, která buď současné autory 

neuvádí, nebo jejich hry svévolně pozměňují. Schönfelder argumentuje z pozice divadelního 

praktika tím, že soubor divadla pro děti zpravidla pracuje s dlouhodobým dramaturgickým 

plánem, kterému podléhá, co se bude hrát. Proto je pro něj i ostatní divadla často těžké najít 

pro danou sezónu vhodný text. Inscenace si tak raději vytváří sami, sobě na míru, a podílí se 

na nich celý divadelní tým, což zároveň vnímá jako důležitou součást tvůrčího procesu. Oba 

tito praktikové svého oboru se shodují na tom, že by měla existovat větší spolupráce mezi 

autory a divadly, která by zamezovala vzniku textů do šuplíku a zprostředkovávala by kontakt 

autora s reálnými potřebami divadla, které spíše než z her čerpají v současnosti inspiraci 

z knih a filmů. 

S nárůstem dramatiky pro děti se divadla začala předhánět, které odehraje v co 

nejméně dnech co nejvíce nových kusů. Tento způsob dramaturgie neumožňuje novým hrám, 

aby svou kvalitu prokázaly postupem času, a ani jejich tvůrcům nenabídne dlouhodobější 

                                                 
64 Frankfurtské autorské fórum divadla pro děti a mládež (Frankfurter Autorenforum für Kinder- und 
Jugendtheater) slouží jako platforma současných německy píšících autorů pro mladé publikum. Od r. 1989 se 
zde každoročně setkává na 120 zájemců o novinky v oblasti dramatické literatury. Více v: Frankfurter 
Autorenforum: Alte Hasen und neue Talente - Goethe-Institut.[online].Copyright©2017Goethe[cit. 23. 03. 
2017]. Dostupné z: https://www.goethe.de/de/kul/tut/gen/kuj/20392903.html. 
65 Gemeinsam gewinnen. Im Chatroom der Autoren trafen sich Christian Schönfelder und Oliver Bukowski. 
[online]. Copyright ©2 [cit. 15. 02. 2017]. Dostupné z: 
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/abc-autoren-chatroom-2013.pdf 

http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/abc-autoren-chatroom-2013.pdf
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spolupráci s konkrétním divadlem.66 Podle Schönfelder by se měla divadla více soustředit na 

uvádění osvědčených her, pak by na autory nebyl vyvíjen takový tlak. K tomu se přiklání i 

Bukowski, který by si přál dlouhodobé pracovní partnerství mezi autory a režiséry, ve kterém 

vidí potenciál k rozvoji kvalitní dramatiky. 

 

Nadále však zůstává otázka v hledání rovnováhy mezi světy autorů a divadel. Diskuze, 

zda by se měl autor stát součástí divadelního týmu nebo zůstat více autonomní a ponechat si 

tak odstup a uměleckou jedinečnost, zůstává v prostředí německého divadla pro děti stále 

nevyřešená. Už teď ale můžeme pozorovat její konkrétní dopady na dramatickou tvorbu. 

Kulturně-vzdělávací instituce vyvíjí tlak na propojování autorů skrze změnu podmínek 

soutěží a stipendií. Např. divadlo pro děti a mládež v Baden-Württembergu udílí stipendium 

na podporu spolupráce mezi autory a divadly. A není zdaleka jediné. Pod záštitou KJTZ 

vznikají stipendijní programy jako „Nah dran! Neue Stücke für das Kindertheater“ a 

„Boxenstopp Leipzig“, které každoročně vybírají a finančně odměňují texty určené dětem do 

deseti let. Podmínkou je spolupráce autora s divadlem a divadelní nastudování hry. Divadla 

jsou ke spolupráci rovněž motivována finanční odměnou za uvedení titulu v nadcházející 

sezóně.67  

6.3 Ztráta poetičnosti? 

V roce 2009 odstartovalo KJTZ projekt Autoren-Theater-Schule, který si kladl za cíl 

zviditelnit divadelní umění a začlenit ho do vzdělávacího procesu. Projekt vznikl z programů 

Nah dran! Autorinnen und Autoren ans Kindertheater a TAtSch-TheaterAutoren treffen 

Schule. V projektu TAtsch šlo o roční spolupráci mezi dramatiky a školami, kdy dramatici 

docházeli do škol a pracovali s žáky na společném projektu. V Německu patří již k zavedené 

praxi, že se žáci účastní divadelní produkce nejen jako diváci, ale také jako režiséři či autoři 

vlastních textů. V roce 2013 pak vznikl v rámci KJTZ projekt Dialoge. Szenisches Schreiben 

mit Jugentlichen, který se koncentroval přímo na texty psané mládeží. Půl roku se mladí lidé 

účastnili workshopu společně s profesionálními autory a své výtvory pak veřejně prezentovali 

coby inscenace či scénické čtení. Na základě velkého ohlasu vznikl z projektu samostatný, 

                                                 
66 Proti tomuto trendu se ohrazuje např. iniciativa autorů, složená z Andrease Sautera, Kathariny Schlender a 
Rolfa Kemnitze, která vznikla na podzim 2007. Její moto zní „Uns pflegen, heißt euch pflegen“ a zdůrazňují 
potřebu větší soustavné a dlouhodobé spolupráce mezi divadly a dramatiky na poli divadla pro děti. 
67‚Nah dran!‘ Neue Stücke für das Kindertheater. Ausschreibung 2016/2017. Kinder- und Jugendtheaterzentrum 
der Bundesrepublik Deutschland (KJTZ) [online]. Dostupné z: 
http://www.kjtz.de/fileadmin/inhalt/pdf/2017_Ausschreibung_Nah-dran.pdf 

http://www.kjtz.de/fileadmin/inhalt/pdf/2017_Ausschreibung_Nah-dran.pdf
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pravidelný kurz tvůrčího psaní pro mládež Junge Schreibwerkstatt, který dodnes pořádá 

berlínské divadlo GRIPS. 

Tyto dobře míněné snahy přiblížit autory současnému dětskému a mladému divákovi 

mají ale, jak se ukazuje, také svou stinnou stránku. Tu popisuje Fangauf v rozhovoru pro 

festival Kinderstücke 2010. „Tím, že jsme se zaměřili na přiblížení se autora všedním 

problémům dítěte, začala vznikat řada “plochých” textů s převahou hovorového jazyka. 

Vycházejí z rešerší a bádání o každodenním životě dítěte. Čím se jak staré děti zabývají a jaké 

řeší problémy…V současných dílech postrádám dramatickou kompaktnost, originální látku a 

poetickou dovednost.“68 A dodává, že německé dramatice se stále nedostává renomovaných 

autorů, kteří by se přednostně orientovali na psaní pro děti, ať už divadelních her či jiné 

literatury. Kritizuje tendence praktických divadelníků psát hry, kteří podle něj k této tvorbě 

nejsou dostatečně fundovaní.  

 

                                                 
68 FANGAUF, Henning: Wir brauchen eine Kultivierung der Kulturförderer. Henning Fangauf im Gespräch mit 
Nina Peters, in: Kinderstücke 2010 – Gespräche, Texte, Materialien, Mülheim an der Ruhr, 2011, s. 37-47. 
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7. Vlivy a tradice 

Moderní divadlo pro děti se od svých začátků po druhé světové válce potýkalo s puncem 

neumětelství a výchovnosti. Přesto si díky snaze nadšenců i profesionálů a významné státní 

podpoře nakonec získalo své uznání a místo nejen v pedagogickém, ale také v uměleckém 

prostředí. Od 80. let minulého století můžeme pozorovat nárůst dramatických textů určených 

dětskému publiku a mládeži. Dnes pro divadla pro děti píší renomovaní dramatici a 

spisovatelé, kteří slaví úspěch na poli umělecké tvorby pro dospělé.  

Podoba dnešních dramatických textů vychází z řady vlivů, které na německé divadlo pro 

děti v průběhu jeho vývoje působily. Významně k ní přispěla tvorba domácích scén a také 

vlivy ze zahraničí. Podle Fangaufa se dnešní divadlo pro děti snaží oslovovat svého diváka 

nikoliv skrze napodobování reality, ale vytvářením si své vlastní, divadelní reality.69 

7.1 Inspirační zdroje 

K moderní proměně divadla pro děti (a tedy i psaní textů) přispělo objevení 

zahraničních metod a stylů prostřednictvím divadelních festivalů. Na nich se němečtí 

divadelníci seznámili s prací kolegů z Dánska, Belgie a zejména z Nizozemska a Švédska. Ti 

je inspirovali mimo jiné svými inscenacemi pro školy v mimodivadelních prostorách 

(školních třídách, tělocvičnách, volnočasových klubech)70 a důrazem na jevištní metaforu a 

divákovu fantazii. Jejich vlivem začala být v německých divadelních produkcích patrná snaha 

vymanit se ze škatulky výchovné instituce a inscenační praxe jevištního realismu a více se 

zaměřit na uměleckou úroveň a estetický prožitek dětských diváků. Na poli dramatiky 

obohatil kontakt se zahraničními texty německé hry o nové postavy a příběhy, zpracovávající 

tabuizovaná témata (smrt, sexuální život,…). Současně inicioval změny ve způsobu psaní her 

pro děti. Nové texty se snažily vymanit z dobového trendu líbivých příběhů a zaměřit se na 

poetickou kvalitu textů, na větší lehkost, hravost a obraznost.71 Při porovnání s českým 

prostředím dochází k tomuto obratu u nás jen velmi pozvolna. Ještě v 80. letech, kdy 

                                                 
69 Dramaturgie und Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Europäische Dramaturgie. Round Table in 
Valencia 24-2-2010. Beitrag von Henning Fangauf, Frankfurt am Main 
70 ISRAEL, Annet. Entgrenzung. Das aktuelle Erscheinungsbild des Kinder- und Jegundtheaters und seine 
historischen Bezüge. GRONEMEYER, Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. Kindertheater Jugendtheater: 
Perspektiven einer Theatersparte. Berlin: Alexander Verlag, c2009. ISBN 3895812145. S. 22-43. 
71 SCHÖNFELDER, Christian. Von Peterchens Mondfahrt zur Postdramatik. Wo Sprachkunst und Spiellust 
zueinender finden. In: GRONEMEYER, Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. Kindertheater Jugendtheater: 
Perspektiven einer Theatersparte. Berlin: Alexander Verlag, c2009. ISBN 3895812145. S. 72-85. 
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v Německu již dvacet let působí nezávislé divadelní soubory se svou moderní poetikou, je u 

nás běžnou praxí psát a uvádět hry, jejichž hlavním cílem je moralizování a poučování 

dětského diváka. Při podrobnějším zkoumání bychom sice i u nás našli ojedinělé progresivní 

scény, ty se ale rodily povětšinou v prostředí divadla amatérského. 

Německé divadlo se v hledání způsobů, které by oslovovaly mladé publikum, 

pochopitelně inspirovalo divadlem pro dospělé. To je na konci 20. století silně ovlivněné 

myšlenkovým směrem, pro který se vžil pojem postmoderna, či postmodernismus. Tento směr 

v reakci na předchozí modernu odmítá koncepci jediné možné pravdy a je pro něj typický 

mimo jiné důraz na synkterismus a pluralitu názorů. Charakteristický je rovněž svým 

všeobecným ekleticismem, překračováním hranic a hledáním alternativních způsobů nahlížení 

na svět a skutečnost. V divadelním prostředí měl zásadní vliv na celkovou proměnu způsobu 

myšlení o divadle. Nejvýrazněji se jím v této souvislosti zabýval frankfurtský divadelní vědec 

Hans Thies Lehmann. Ve své knize Postdramatické divadlo vydané r. 1999 Lehmann 

reflektuje tehdejší způsob práce některých moderních divadel, který propojuje různé divadelní 

žánry a formy. Označil ho za dehierarchizaci divadelních prostředků72 a jeho prostřednictvím 

popsal princip postdramatického divadla. V divadle pro děti a mládež se s překračováním 

pomyslných hranic mezi žánry a formami začíná v 90. letech a dnes patří tento způsob 

k běžné praxi. Divadla si zvou ke spolupráci umělce ze široké kulturního spektra, se kterými 

vytváří různé cross-overové produkce. V popředí tohoto divadla pak stojí nikoliv kognitivní 

porozumění tomu, co se odehrává na scéně, ale prožitek a emoce, které diváci v průběhu 

představení prožívají.73  

7.2 Kontakt s divákem 

Důraz na vztah herce s divákem dodnes patří k předním snahám a koncepcím 

německých divadel pro děti.74 Tradice her pro děti se zapojením publika a jeho podílem na 

                                                 
72 V originále Enthierarchisierung der Theatermittel 
73 Dramaturgie und Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Europäische Dramaturgie. Round Table in 
Valencia 24-2-2010. Beitrag von Henning Fangauf, Frankfurt am Main 
74 O významu úzkého kontakt mezi divadlem a jeho divákem svědčí nedávno vzniklé projekty Junge DT v Berlíně 
a Burgerbühne v Berlíně, které zcela stírají hranice mezi divákem a hercem. Aktéry jsou v tomto případě 
samotní diváci, kteří na jevišti prezentují samy sebe a vyjadřují se k aktuálním událostem, které se dějí v jejich 
okolí. Více o tomto např. In: http://www.kultiversum.de/Theaterheute/Buergerbuehnen-.html. S touto 
metodou v současné době také pracuje například německá skupina Rimini Protokoll, která své inscenace vytváří 
na principu tvůrčí spolupráci herců s diváky “experty všedního života”, kteří na jevišti vystupují sami za sebe a 
sdílejí s ostatními své faktické zkušenosti. FANGAUF, Henning; HIPPE, Lorenz. Lasst uns miteinander reden. Die 
Autoren und ihr Publikum [online]. Kinder-und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland, 
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podobě inscenace sahá k první polovině 20. století, kdy v Německu vznikaly první dětské 

divadelní skupiny. Walter Benjamin, autor Programu proletářských divadel pro děti (1926), se 

tehdy inspiroval sovětským modelem divadla pro děti, který pohlížel na své mladé publikum 

jako na hlavní aktéry.75 Taková divadla měla být určená výhradně dětem. Látku vybírala ze 

sociálních a politických konfliktů, které se snažila zpracovávat z dětské perspektivy. Umělci 

měli být v tomto typu divadla ideálně dětem partnery, zajišťovat jim prostor pro 

sebevyjádření a podporovat jejich fantazii.  

Důležitým inspiračním zdrojem byla pro divadelníky práce Bertolta Brechta, 

konkrétně texty, které autor označil jako tzv. Lehrstück. Šlo o texty s politicko-sociální 

tématikou, jejichž účinek měl působit primárně na samotné aktéry. „Lehrstück vychovává 

skrze samotné hraní, nikoliv dívání.”76 Těmito texty se Brecht snažil o angažovanost diváka a 

zrušení rozdílů mezi ním a hercem tím, že aktérům skrze texty nabízel možnost zakusit nové 

společenské a politické poměry77. V 80. letech se těmito částmi jeho práce začala intenzivně 

zabývat divadelní pedagogika, která v nich spatřovala účinný nástroj pro politickou 

výchovu.78  

V 70. letech na tradici hrát divadlo pro děti s aktivní účastí dětí coby rovnocenných 

spolutvůrců inscenace navázal soubor Rote Grütze, jeho členové se inspirovali myšlenkou 

emancipace divadla pro děti a mládež.  

K důrazu na aktivní zapojení publika do divadelního dění odkazuje také výraz 

Zuschauspieler79 (složenina německých slov „divák“ a „herec“), který v souvislosti se svou 

koncepcí začalo těsně před sjednocením Německa používat drážďanské Divadlo mladé 

generace. Umělecké vedení divadla chtělo po divákovi, aby se během představení aktivně 

zapojoval do dění na jevišti. V duchu této myšlenky se měli všichni umělci stát zároveň 

                                                                                                                                                         
Frankfurt am Main und Berlin. [cit. 12. 1. 2017]. Dostupné z: 
http://www.jugendtheater.net/fileadmin/inhalt/themen/pdf/xyz14dt_fangauf_hippe.pdf. 
75 Benjamin byl ovlivněn prácí a spoluprácí s Asji Lacis, litevskou herečkou a režisérkou. Ta proslula metodou 
improvizace s dětmi traumatizovanými válkou, se kterými pracovala v tzv. proletářských divadelních skupinách. 
76 STEINWEG, Reiner a Ingrid D. KOUDELA. Lehrstu ̈ck und episches Theater: Brechts Theorie und die 
theaterpädagogische Praxis. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel, 1995. ISBN 3860992503. S. 15. 
77 S touto metodou v současné době pracuje například německá skupina Rimini Protokoll, která své inscenace 
vytváří na principu tvůrčí spolupráci herců s diváky “experty všedního života”, kteří na jevišti vystupují sami za 
sebe a sdílejí s ostatními své faktické zkušenosti. 
78 Tamtéž. S. 20. 
79 Tento výraz použil poprvé brazilský divadelník a politik Augusto Boal pro své divadlo fórum. Označuje jím 
diváka, který aktivně zasahuje do dění na jevišti a tím se vymaňuje ze své pasivní role utlačovaného. Boal se 
touto technikou, použít divadlo jako prostředek, který podporuje politické a společenské změny, zabýval od 70. 
let a vžilo se pro ni označení divadlo utlačovaných. 
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divadelními pedagogy a divadlo prostorem pro svobodné vyjádření. Snahy o tento koncept 

divadla, kdy dětský divák je zároveň recipientem i producentem mění, jsou stále živé a 

současná divadla pro děti se mu snaží svými produkcemi do značné míry přibližovat.80   

Přístup k divákovi jako rovnocennému partnerovi a spolutvůrci představení platí 

v německých divadlech pro děti dnes za samozřejmost a formuje podobu inscenačních stylů i 

dramatické tvorby. Řada divadel nabízí možnost zapojit se jak do vzniku divadelního díla, tak 

do procesu inscenování prostřednictvím setkávání autorů s dětmi, divadelních pedagogů, kteří 

hravou formou zprostředkovávají dětem divadelní zážitek a podávají zpětnou vazbu divadlům 

nebo hraním ve školách či jiných zařízeních pro děti. „Divadlo pro děti a mládež vychází z 

bezprostředního dialogu mezi publikem a jevištěm. Nezná čtvrtou stěnu a zve mladé diváky k 

spoluúčasti na vytváření představ.“81 V tomto duchu ovlivnil dramatickou tvorbu například 

dnes velmi populární typ divadla tzv. Erzähltheater82, které má blízko k divadelní disciplíně 

storytelling.83 Erzähltheater přetváří nedramatickou látku do promluv dramatické postavy. 

Herec svým vyprávěním integruje diváka do děje tím, že s ním vede dialog, dává mu prostor 

k vyjádření a reaguje na jeho projevy. „Děti si (prostřednictvím tohoto typu divadla, pozn. 

autorky) osvojují divadelní svět a narativní formy komunikace, se kterými se setkávají 

v běžném životě…Skrze přítomnost vyprávějícího herce, …, se tento text stává uvěřitelným.“84 

Řada současných textů s tímto typem divadla pracuje, často se vyskytují v podobě humorné 

one-man show.  

                                                 
80 GRONEMEYER, Andrea., Julia Dina. HESSE a Gerd. TAUBE. Kindertheater Jugendtheater: Perspektiven einer 
Theatersparte. Berlin: Alexander Verlag, c2009. ISBN 3895812145. S. 36. 
81 FANGAUF, Henning: Dramaturgie und Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Europäische Dramaturgie. 
Round Table in Valencia 24-2-2010. Frankfurt am Main. Příspěvek k diskuzi zalán jeho autorem v pdf. formátu 
emailem. 
82 Bývá označováno také jako post-epické divadlo (se zřetelem k Brechtově práci). Dramaturgie und Kinder- und 
Jugendtheater in Deutschland. Europäische Dramaturgie. Round Table in Valencia 24-2-2010. Beitrag von 
Henning Fangauf, Frankfurt am Main 
83 Storytelling vychází z tradice vyprávění příběhů, kterou obohacuje o různé divadelní metody a hry. Jeho 
definici i více informací o něm nalezneme např. na webových stránkách neziskové organizace Storytelling o.s. 
In: STORYTELLING. STORYTELLING [online]. Dostupné z: http://www.story-
telling.cz/index_cojestorytelling.html. 
84 Dramaturgie und Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Europäische Dramaturgie. Round Table in 
Valencia 24-2-2010. Beitrag von Henning Fangauf, Frankfurt am Main 



   

40 
 

8. Moderní dramatické texty 

V předchozím textu jsem se pokusila představit dramatickou tvorbu pro děti v širším 

kontextu jejího historického vývoje a také z pohledu struktury a fungování tamních divadel. 

Německé prostředí, ve kterém texty pro dětské publikum vznikají, má svá specifika a od toho 

našeho se v určitých ohledech liší. Proto jsem považovala za důležité tento exkurz do své 

práce pro snadnější orientaci v následující části zařadit. Za všechny již zmíněné odlišnosti 

bych chtěla připomenout alespoň propracovaný mechanismus na podporu psaní původních 

her ze strany jednotlivých spolkových zemí i státu. Ten, jak je patrno z předchozího textu, ale 

i z následující analýzy současné tvorby, figuruje v podobě divadelních her jako významný 

faktor.  

V následující části se již budu věnovat konkrétním textům pro děti a mládež, a to 

v rozmezí let 2010 až 2016. Je to období, které kopíruje existenci významného festivalu 

zaměřujícího se na dramatickou tvorbu pro děti, Mülheimer Kinderstücke. Funguje od roku 

2007 v rámci festivalu Mülheimer Theatertage Stücke, jednoho z nejprestižnějších festivalů 

současné dramatické tvorby, který každoročně pořádá město Mülheim an der Ruhr již od roku 

1976. Zpočátku probíhal Kinderstücke jako přehlídka v samostatném divadelním stanu, od 

roku 2010 je koncipován jako soutěž, do které je každoročně nominováno pět nejnovějších 

německy psaných divadelních textů pro děti. Vítěz, kterého vybírá nezávislá tříčlenná porota, 

pak obdrží cenu Kinderstückepreis v hodnotě 10 tisíc euro. Festival si dle svých organizátorů 

klade za cíl podpořit německy píšící autory bez ohledu na národnost a nabídnout přehled 

současné německé dramatiky pro děti. Soutěže se mohou zúčastnit pouze autoři žijící v 

Německu, jejichž dílo mělo premiéru v daném období, ze kterého porota vybírá. Toto 

specifikum je pro účely práce zásadní, jelikož ta si vytyčuje za cíl svého zkoumání původní 

německou tvorbu.  

Texty nominované na tento festival budou v rámci této práce sloužit jako reprezentativní 

vzorek, na kterém se pokusím představit nejvýraznější znaky a tendence současné německé 

dramatické tvorby pro děti. Festival Mulheimer Kinderstücke považuji za vhodnou platformu 

z několika důvodů. Pořádá se každý rok (na rozdíl od Deutsche Kindertheaterpreis), nominuje 

celkem pět textů, což už je množství, na kterém se dají vysledovat různé způsoby práce, a cílí 

na vybranou věkovou skupinu dětí mladšího školního věku. Zároveň zde ale musím přiznat, 
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že jsem si vědoma jednoho aspektu, který může představu o současné dramatické tvorbě 

zkreslovat. Organizátoři soutěže kladou jako podmínku pro nominaci do soutěže, aby byl text 

již jevištně zpracován a mohl tak být uveden v rámci festivalového programu. Reagují tím na 

kritické ohlasy odborníků, kteří požadují větší provázanost autorů s divadly. To může být pro 

řadu textů rozhodujícím faktorem, proč se nebudou moci přihlásit a zůstanou nepovšimnuté. 

Navíc není soutěžní text hodnocen čistě sám za sebe, ale v kontextu celé inscenace.  

Nabízí se tedy otázka, do jaké míry se hodnotí text samotný a jakou roli hraje jeho 

provedení konkrétním divadlem na úkor (možná zajímavějších) jevištně nerealizovaných 

textů. To může být pro výsledné rozhodnutí poroty zavádějícím faktorem – text je de facto 

odkázán na spolupráci s divadelním souborem – a skrze něj také hodnocen. Na druhou stranu 

je toto běžná praxe divadelních přehlídek a organizátoři festivalu, a s nimi i odborná 

veřejnost, zaujímají stanovisko, že dramatický text je přece určen k inscenování a jeho kvality 

by se měly realizací naopak projevit. Navíc, Kinderstücke není v tomto ohledu zdaleka jediný. 

Dnes patří k běžné praxi (právě vlivem již zmíněné kritiky odborníků), že dramatické soutěže 

do svých podmínek začleňují spolupráci autora s divadelním souborem. To jenom ukazuje na 

živý chod vybraného festivalu, který reflektuje potřeby ve společnosti a reaguje na aktuální 

odbornou debatu.  

Tato práce si ale přesto klade za cíl postihnout charakteristické rysy německého drama 

pro děti, které lze vysledovat z textu samotného a nezkoumá jeho jevištní provedení. Pro 

analýzu současné tvorby jsem pracovala s texty z let 2010 – 2016. Celkem se jedná o vzorek 

čítající 35 her německy píšících autorů. Pouze tři z nich jsou původem jiné než německé 

národnosti (dvě národnosti švýcarské a jedna Japonka trvale žijící v Německu). Věk cílové 

skupiny se u her pohybuje v rozmezí od 4 do 11+, přičemž jsem vycházela z údajů v textech 

samotných, které uvádějí přímo autoři (na oficiálních webových stránkách festivalu se věková 

hranice od originálu někdy liší, zpravidla však pouze jen o rok).  

Texty samotné jsem získala díky vstřícnému přístupu Stephanie Steinberg, ředitelce 

mülheimského festivalu, která mi texty zaslala e-mailem. Pokud je v práci cituji či se na ně 

jinak odkazuji, uvádím u nich autora a rok uvedení premiéry (údaje z oficiálního webu 

festivalu www.kinderstuecke.de).  Seznam všech her s podrobnějšími údaji je pak uveden 

v přílohové části práce. Drtivá většina zkoumaných textů u nás nebyla zatím přeložena. Pro 

účely této práce jsem si dovolila použít překlad vlastní, přičemž jsem si vědoma svých 

jazykových limitů, které zdaleka nedosahují práce profesionálních překladatelů. Pokusila 
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jsem se o ně ve snaze alespoň náznakem přiblížit jejich podobu českému čtenáři. Nechť je 

tato práce tak současně inspirací a výzvou pro české germanisty. 

8.1 Období 2010 – 2016 

Ještě než přistoupím k textům samotným, ráda bych upozornila na některé faktory, které 

měly na zkoumané období vliv a promítly se v jeho celkové charakteristice. V rozmezí let 

2010 a 2016 můžeme sledovat pozvolné navýšení počtu her, které vznikly prostřednictvím 

různých stipendií a na objednávku konkrétních divadel (viz graf „Financování textů 

nominovaných na festival Kinderstücke“, který je součástí přílohy). Výrazné místo ve 

financování nových textů zastává stipendium v rámci projektu Nah dran!, který se vedle 

spolupráce autorů s divadly snaží iniciovat vznik textů, které by se zaměřovaly na problémy 

současného dětského diváka. Tento projekt není jediný. Autoři jsou k takto zaměřené tvorbě 

vedeni skrze řadu nejrůznějších výzkumů a stipendijních programů. Poptávka ovlivňuje 

nabídku, a tak můžeme v určitém období vybraného vzorku her pozorovat rostoucí tendence 

autorů psát hry z realisticky uchopených prostředí škol a neúplných rodin. Při rychlosti, 

s jakou jsou nové hry uváděny, se dá ale těžko určit, do jaké míry jsou oblíbené u publika a do 

jaké míry se jedná spíše o přání porotců a předsednictví komisí dostat tituly tohoto typu na 

jeviště. Pokud nahlédneme do statistik německého divadelního spolku, zjistíme, že mezi 

nejnavštěvovanější inscenace v současné době patří dramatická zpracování knižních titulů 

Čaroděj ze země Oz (L. F. Bauman), Ronja dcera loupežníka (A. Lingrenová) a Pinocchio (C. 

Collodi).85 Nedá se tedy říct, že by velká jevištní pohádka se silným epickým příběhem 

nebyla oblíbeným žánrem. Novým textům ale chybí čas, který by jejich kvalitu mohl prověřit. 

Prosviští během jedné sezóny scénami divadel pro děti, aby tu další uvolnily nově vybraným, 

oceněným titulům.  

Také existence divadelních pedagogů a obecně silného zázemí pro práci s dětským 

publikem je dalším faktorem, který silně ovlivňuje podobu současných textů. Autoři se 

pouštějí do kontroverzních témat a volí umělecky náročné způsoby vyjádření, které by možná 

byly pro dětského diváka bez doprovodné spolupráce s divadelním pedagogem hůře přijatelné 

a pochopitelné. Takto si ale mohou dovolit být více nejednoznační a implicitní. To, co zůstane 

ve hře nevyřčeno a nevyjasněno, poslouží jako materiál pro další práci mimo divadlo, jehož 

                                                 
85 Theater- und Orchesterlandschaft. [online]. Dostupné z: http://www.buehnenverein.de/de/theater-und-
orchester/19.html 

http://www.buehnenverein.de/de/theater-und-orchester/19.html
http://www.buehnenverein.de/de/theater-und-orchester/19.html
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návštěva pro dětského diváka tak nabude dalších rozměrů, než jen jednorázová výprava „za 

kulturou“. 

Jsem si vědoma limitů, které vybraný vzorek textů skýtá. Zdaleka jím nelze 

neobsáhnout všechno, co v Německu za vytyčené období na poli dramatické tvorby pro děti 

vyšlo. Nicméně to nepatří k ambicím, ani možnostem této práce. Festival funguje jako síto, 

kterým projde jen to nejlepší, co se v tomto odvětví za poslední roky urodilo. Každý výběr je 

nutně zkreslující. Domnívám se ale, že s ohledem na výše zmíněná kritéria může být festival 

Mülheimer Kinderstücke považován pro účely této práce za dostatečně reprezentativní vzorek 

(vysokou částkou dotovaná cena, fundovaná porota, počet nominovaných her…), který 

poslouží čtenáři jako přehled toho, co v Německu můžeme ze současné dramatické tvorby pro 

děti najít nejlepšího. 

Při pohledu na výčet nominovaných her, které jsem si určila jako reprezentativní vzorek 

současné dramatiky, vychází najevo několik tendencí, které se v tvorbě německy píšících 

autorů projevují. V rámci pokračování v určitém přehledovém rázu, který by si tato práce ráda 

zachovala, jsem se rozhodla postupovat následující metodou: postupně představím několik 

specifických rysů, které ze studia dramatických textů vykrystalizovaly a které dle mého 

názoru nejvíce vypovídají o povaze současné německé tvorby. Nejprve se je pokusím obecně 

pojmenovat a následně je čtenáři přiblížit na konkrétních příkladech a ukázkách. 

8.1.1 Dramatizace vs. původní tvorba 

 Ve zkoumaných textech vychází jako první najevo jasná převaha původní tvorby nad 

dramatizací, případně adaptací. Texty, které pracují s nějakou již existující předlohou, 

bychom mohli rozdělit na dvě skupiny podle výběru látky. Jedna se zaměřuje na moderní 

literaturu pro děti (kterou rozumějme tvorbu po druhé světové válce), druhá pak dramatizuje 

staré, nadčasové příběhy, které věk svého adresáta nerozlišují.  

V této druhé skupině najdeme mytické příběhy cizích kultur i inspiraci německou 

starou literaturou. Hra Das Geschenk des weissen Pferdes Rudolfa Herfurtnera vypráví 

legendu z mongolského prostředí, Zaubermühle! Katrin Lange zpracovává části finského 

národního eposu Kalevala. Z pera stejné autorky je také titul Freund Till, gennant 

Eulenspiegel, inspirovaný středověkou postavou lidového šprýmaře. Lange v obou případech 

vybírá různé části z větších celků vyprávění, ze kterých konstruuje ucelený příběh. Z tradice 

německé dramatiky vychází text Nathans Kinder Ulricha Huba, který přepracovává 
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osvícenské, pro německé prostředí stěžejní, drama G. E. Lessinga Moudrý Nathan (1779).86 

Jedná se o texty s velkým epickým příběhem, které v sobě nesou nadčasová témata přátelství, 

lásky, nenávisti a filozofické úvahy nad vzájemnou tolerancí a respektem.  

Své zastoupení zde skoro úplně postrádá pohádkový žánr. Pouze dva texty 

z celkového počtu všech her zpracovávají klasická pohádková díla pro děti  - Malou mořskou 

vílu H. CH. Andersena (1836) a Alenku v říši divů L. Carolla (1865). Už v předchozím textu 

jsem uvedla, že pohádkové inscenace patří v divadlech pro děti k nejnavštěvovanějším. Je ale 

zcela pochopitelné, že autoři si ke zpracování volí jinou látku než notoricky známé pohádky. 

S rostoucími tendencemi postavení divadelníků coby autorů inscenací se zdá být zbytečné 

vytvářet dramatizace známého příběhu. Ten si šikovný divadelní soubor zvládne v případě 

potřeby nazkoušet sám, bez textové předlohy a podle svých představ. Další, patrně ne zcela 

opominutelný faktor je možné hledat ve složení dětského publika. Podíl dětí s tzv. 

migrantskou zkušeností87(Migrationshintergrund) není v německé společnosti zanedbatelný. 

V současnosti se pohybuje kolem jedné třetiny celkového počtu věkové skupiny od 6 do 20 

let a vykazuje tendence pozvolného růstu (v r. 2010 29 %, v r. 2014 31 %).88 Údaje o počtu 

dětí s migrantskou zkušeností jsou od r. 2000 ovlivněné změnou v získávání statistických 

údajů, kdy děti s dvojím občanstvím jsou sčítány pouze jako němečtí občané. Tím podíl 

cizinců na školách, tak jak ho zveřejňují úřady, výrazně klesl (srovnání školního roku 

2002/2003 12 % na prvním stupni ZŠ, 2012/2013 už jen 6 %). I přes to je ale zastoupení dětí 

s migrantským pozadím na německých školách významné, což ilustrují údaje k r. 2014, kdy 

podíl cizinců na druhém stupni ZŠ (Hauptschule) čítal 31 %.89 I tento fakt tak může hrát roli 

ve výběru předloh pro dětského diváka. Tvůrci musí počítat s pestrou skladbou svého publika 

a vybírat takové tituly, u kterých nebude potřeba předchozí hlubší znalosti kulturní tradice. 

                                                 
86 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) patřil k nejvýznačnějším spisovatelům německého osvícenství. 
Významně ovlivnil tehdejší divadlo, zejména svou teoretickou a kritickou tvorbou. 
87 Termín odpovídá českému označení dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší vysvětlení termínu In: 
Není čeština jako čeština aneb Jak se to má s pojmy ve vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. 
Metodický portál RVP - Modul Články [online]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/19605/NENI-
CESTINA-JAKO-CESTINA--ANEB--JAK-SE-TO-MA-S-POJMY-VE-VZDELAVANI-ZAKU-S-ODLISNYM-MATERSKYM-
JAZYKEM.html/ 
88 Publikation – Bildung, Forschung, Kultur – Schulen auf einen Blick – Statistisches Bundesamt (Destatis). 
[online].  Dostupné z: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/BroschuereSchulenBl
ick.html 
89 Pro srovnání: ve školním roce 2010/2011 byl v ČR podíl žáků-cizinců na ZŠ 1,7%, na SŠ 1,5%. V roce 
2016/2017 stoupl v obou případech na 2%. Zdroj: Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2016/2017, 
MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. Copyright ©2013 [cit. 25. 3. 2017]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-vykonove-
ukazatele-2016-17 
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U dramatizací, které zpracovávají předlohu starou sto a více let, autoři volí látku se 

silným, epickým příběhem a nadčasovým tématem. Díky tomu se jim daří překlenout časovou 

propast mezi předlohou a dětský divák se k příběhu může snadněji vztáhnout a porozumět 

mu. Vedle toho hrají roli také umělecké ambice ve vytvoření svébytného dramatického díla a 

ne pouhé kopie předlohy. Tvůrčí intence tak najdeme jak v přepracování postav, které jsou 

více lidské a uvěřitelné, tak v zásazích do kostry příběhu. Nadčasové poslání příběhu ale 

zůstává. Jako příklad může posloužit hra Nathans Kinder.  

Její předloha, Lessingovo drama Moudrý Nathan, platí v německém kontextu za zcela 

zásadní dílo, které formovalo podobu osvícenské dramatiky. V Německu má od svého vzniku 

dlouhou inscenační tradici, známé je i v kontextu českého divadelního prostředí. Po formální 

stránce odpovídá tehdejší představě klasického dramatu (5 aktů, jednota místa, času a děje, ve 

verších, těžiště v promluvách postav, minimum jednání, rétorické pasáže, tragický konec). 

Příběh se odehrává v Jeruzalémě, v období křižáckých výprav. Lessing v něm na pozadí svárů 

mezi Židem, sultánem a křesťanským knězem tematizuje náboženskou nesnášenlivost a 

otázku „pravosti“ jediné víry, nad kterou v duchu osvícenského humanismu staví člověka 

jako takového. Příběh končí smrtí Žida Nathana, který padne za oběť chamtivosti a 

náboženské diskriminaci. Ulrich Hub zpracovává příběh s daleko větší epičností a podílem 

jednání postav. Hned úvodní scéna, ve které křižák Kurt zachrání z plamenů židovskou dívku 

Rechu, dceru Nathana, se odehraje beze slov s důrazem na jevištní akci. Samotné promluvy 

postav jsou pak divákovi bližší v příklonu k běžné mluvě, aniž by ovšem ztrácely na jazykové 

poetičnosti. Ve změně v samotném příběhu dochází v závěru, kdy na místo usmrcení Žida 

dojde k dočasnému smíření zástupců tří světových náboženství.  

 

KURT   Nemáte jít za svými nemocnými, ctihodnosti?  

KNĚZ  Bůh nechce, abych tuto hostinu propásl. Nestává se každý den, aby 

spolu přátelsky k jednomu stolu zasedli křesťan, Žid a muslim. Zato 

nemocní jsou tu pořád.  

smích 

KURT   Ty se nesměješ 

NATHAN  Tento mír nepotrvá dlouho. 

RECHA Měj přece trochu důvěry, Nathane.90 

 

                                                 
90 HUB, Ulrich. Nathans Kinder. Verlag der Autoren, 2007. S. 40-41.  
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Hub se sice ve svém zpracování vyhýbá drastickému konci – zavraždění Žida Nathana, 

nicméně výše citovaná závěrečná scéna (takřka idylické společné snídaně) rozhodně 

neukolíbává diváka jednoznačným happy endem. Stejně tak Hub nezamlčuje ani přítomnost 

možné vraždy, ani bezcitnou krutost svých postav: 

 

KNĚZ   Ty jsi zachránil židovskou dívku? 

KURT   Jinak by v tom domě uhořela. 

KNĚZ   Stane-li se takový případ znovu, zjistíš teprve v budoucnosti. 

KURT  A kdyby se jednalo o židovskou dívku, ctihodnosti? 

KNĚZ  Nech hořet, co hořet má. 91 

 

Původní Lessingova skepse je ve hře stále přítomna, jejím nositelem je hlavně postava Žida 

Nathana: 

 

RECHA  V tomto městě nemůže být nikdo šťastný.  

NATHAN  Nešťastní jsou lidé všude. 

RECHA  To si nemyslím- 

NATHAN  Na celém světě si dělají strašné věci.  

RECHA  O tom bych se chtěla přesvědčit raději sama.  

NATHAN  Ty jsi nepoznala lidi tak jako já.92 

 

Hub tak sice zasahuje do původního příběhu a zjemňuje jeho jinak drastický konec, nicméně 

jistá dávka skeptického vyznění v jeho zpracování zůstává i nadále. O to více klade Hub důraz 

na filozofické poselství hry, kterým je úcta k člověku bez ohledu na jeho vyznání a které 

v průběhu hry zazní několikrát: 

  

 NATHAN  Jsi ještě mladý. Skoro dítě. 

 KURT   Nejsem žádné dítě, Žide, ale Křižák! 

NATHAN  Pak bys měl vlastně vědět, že nikdo si svou víru nevybírá. Žid, křesťan, 

muslim – především jsme lidé.93 

 

                                                 
91 HUB, Ulrich. Nathans Kinder. Verlag der Autoren, 2007. S. 12. 
92 HUB, Ulrich. Nathans Kinder. Verlag der Autoren, 2007. S. 28. 
93 HUB, Ulrich. Nathans Kinder. Verlag der Autoren, 2007. S. 9. 
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Hra Nathans Kinder je příkladem citlivé práce s předlohou, kterou autor dokáže přiblížit 

současnému divákovi, v případě potřeby do ní zasáhnout, ale nezrušit tím její výpovědní 

hodnotu. Tu hra o náboženské toleranci pro dětského diváka, a nejen pro něj, v kontextu 

kulturně rozmanité, globální společnosti bezesporu má. Aktuální přesah v Hubově 

dramatizaci byl také jedním z důvodů, proč v r. 2010 na festivalu KS vyhrála, a který ocenil i 

Roland Schimmelpfenning ve svém laudaciu: „Hubova hra popisuje katastrofu. Popisuje 

katastrofu, že ještě dnes, osm set let po křižáckých výpravách a dvě století po Lessingovi, 

otázka správného nebo špatného náboženství stále rozděluje společnost a národy a vede 

k vyloučení, násilí, vraždě, teroru a válce. Není potřeba, abych jmenoval příklady, stačí 

otevřít noviny. Dalo by se říct, že toto je spíše téma pro dospělé z jejich dospělé reality, ale 

každé dítě a každý mladiství je dnes s touto realitou konfrontován téměř všude po celém světě 

– a kdo ví, co ještě přijde.“.94 

8.1.2 Prostředí: patchwork family a škola 

Charakteristickým rysem současných her je prostředí, ve kterém se jejich příběhy 

odehrávají a které reflektují. U zkoumaných textů se ukazuje trend zasazovat příběhy do 

okruhu nejbližší rodiny a školy. Tato dvě místa fungují jako zrcadla, ve kterých se odráží 

určitý problém, který postavy v příběhu řeší, a jsou spolu často propojená. Menší počet her 

pak volí prostředí bez konkrétního časoprostoru.  

Škola a domov, obě tato prostředí jsou dětskému divákovi dobře známá a může se 

k nim tedy konkrétně vztáhnout. Ve většině příběhů z prostředí domova nevykreslují autoři 

obraz rodiny podle klasického modelu otec-matka-dítě, ale vybírají si prostředí neúplných 

rodin či tzv. rodin sešívaných (patchwork family), které jsou poskládané, „sešité“, 

z nevlastních rodičů a sourozenců. Tyto rodiny, či relikty jejich klasického modelu, zpravidla 

prožívají těžké období, při kterém hrozí ztráta už tak dost vetchých vazeb a jejich úplný 

rozpad. Nejčastěji se potýkají s nedostatkem financí (matky samoživitelky, rodiče bez práce) 

nebo jsou konfrontovány s novým členem rodiny (nevlastní sourozenec, partner jednoho 

z rodičů, prarodič), případně kombinace obojího. Ve hře Held Baltus Lutze Hübnera je malý 

chlapec konfrontován s faktem, že jeho matka si našla nového partnera, se kterým se o ni teď 

musí dělit. V Mein ziemlich seltsamer Freund Walter Sibylle Berg jsou oba rodiče 

nezaměstnaní a propadnutí letargii. Hra Mensch Karnickel Rudolfa Herfurtnera si vybírá sice 

                                                 
94 SCHIMMELPFENNIG, Roland. Ein sogennantes Kinderstück. Laudatio auf Ulrich Hub. Stücke 2010 – 35. 
Mülheimer Theatertage NRW. [online] Dostupné z: https://www.muelheim-
ruhr.de/cms/laudatio_auf_ulrich_hub.html 
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netradiční dobu, ve které se příběh odehrává – pět let po skončení druhé světové války – i zde 

je ale hlavní okruh postav tvořen patchworkovou rodinou (pro poválečné období velmi 

typické).  Autoři zobrazováním neúplných rodin reagují na současnou situaci v Německu, kdy 

téměř každá třetí rodina žije v jiném než klasického modelu.95 Tento stav ale není předmětem 

kritiky, spíše konstatováním faktu. Ve hrách nejde o to „poslepovat“ původní rodinu zpět a 

tím vyřešit všechny problémy. Jako východisko se místo toho nabízí otevřená komunikace 

mezi členy rodiny, tolerance a péče o dobré vztahy. Současné texty vysílají svému 

respondentovi jasný signál, že nezáleží na tom, v jakém uskupení členů domácnosti žije, ale 

jestli spolu umí vycházet, mít se rádi a společně vytvářet bezpečné prostředí domova.  

Jako příklad uvádím hru Heike Falkenberg Nach Toronto! oder Meine Mutter heiratet 

deinen Vater, napsanou pro autobusovou produkci. Pojízdné divadelní autobusy, ve kterých 

herci přijíždí se svým představením přímo do škol, patří v Německu dnes již ke 

standardní nabídce řady divadel pro děti. (U nás tento typ inscenace nabízí od května 2014 

pražské divadlo Minor.) Hra Nach Toronto! oder Meine Mutter heiratet deinen Vater se 

neodehrává v prostředí domova. Autorka ale volí jako výchozí situaci vznik patchworkové 

rodiny ze dvou již nefunkčních, na kterých demonstruje celou plejádu modelových problémů. 

V rodině chlapce Kevina je to závislost matky na antidepresivech a její agresivní nový přítel, 

u dívky Sophie si její otec pořídil novou rodinu a na ni už nemá čas. Hra je postavená na 

jejich rozhovoru - Kevina a Sophie, budoucích nevlastních sourozenců, kteří utekli ze svatby 

svých rodičů. Oba se sňatkem absolutně nesouhlasí a na protest chtějí odjet pryč. Sophie 

k babičce do Toronta, Kevin klidně až do Indie. Při čekání na řidiče se jejich vztah postupně 

proměňuje z totální antipatie přes jakési uzavřené příměří až k něčemu, co bychom mohli 

nazvat spříznění duší. Falkenbergové hra může ve snaze vyjmenovat nejfrekventovanější 

rodinné problémy a akcentovat potřebu vzájemné tolerance působit mírně schematicky. 

Během čekání postupně vyplouvají na povrch vedle problémů v rodinách i ty osobní, opět 

velmi časté (Kevin se špatně učí, Sophie má problémy s anorexií). S rostoucí otevřeností si 

k sobě děti nachází cestu a z původních nepřátel se stávají spojenci. Falkenberg své poselství 

o důležitosti vzájemné tolerance a soužití ještě formuluje v závěru hry v dopise od babičky, ke 

                                                 
95 Ehe Statistik Scheidung | Familie & Familienrecht. Familie & Familienrecht | Familie Familienrecht family law 
germany austria youth office – Österreich Deutschland Schweiz Unterhalt gemeinsames Sorgerecht Jugendamt 
Obsorge KESB Trennung Väter Umgangsrecht Eltern Kinder Entfremdung Doppelresidenz alleinerziehende Italia 
Papa Scheidung Mutter Jugendwohlfahrt Parental Allienation PAS Besuchsrecht Kindesentführung Pädophile 
Missbrauch Gleichstellung Frauenpolitik Gender Justiz Familienministerin Sophie Karmasin [online]. Copyright © 
DPA [cit. 31. 03. 2017]. Dostupné z: https://familiefamilienrecht.wordpress.com/category/ehe-statistik-
scheidung/ 
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které chtěla dívka na truc utéct. Babička v něm místo peněz na cestu k ní (jak si Sophie 

původně myslela) vypráví dětem metaforický příběh o důležitosti spolupráce. Na konci hry 

opouštějí děti autobus ve vzájemné shodě: 

 

SOPHIE  To bylo hustý, že jo? (reakce na babiččin dopis – pozn. autorky) 

KEVIN  To bylo super! Hej, celou dobu se tě chci zeptat: přeješ si taky psa? 

SOPHIE  No jasně! Ty taky?! 

KEVIN  Jsem fakt rád, že ten řidič nepřišel. 

SOPHIE  Já taky. Dej mi pak svý číslo, ať si můžem tajně psát. 

KEVIN  Jo, super. 

Vyskočí z autobusu a navzájem si volají na mobil.96 

 

Hra Heike Falkengerg je pravděpodobně jednou z těch, které vychází z aktuálních 

sociologických výzkumů a rešerší. Zpracovává nejčastější situace, se kterými je řada dětí 

v okruhu své rodiny reálně konfrontována. Přesto, že ukazuje, že i tyto problémy je možné 

řešit, nefunguje jako podprahový návod. Stále si zachovává hravost, tvůrčí přístup a vtip, 

kterým vyprávění postav odlehčuje a současně nabízí inscenátorům velký prostor pro fantazii. 

Pedagogický záměr je ve hře sice zřejmý, nefiguruje zde ale jako hlavní a jediná ambice 

autorky. 

 Vedle prostředí neúplné rodiny je dalším velmi frekventovaným místem objevujícím 

se v současných hrách škola. Prostředí domova a školy jsou často úzce propojená. Problémy 

v rodině se ve škole logicky zrcadlí, a to jak ve zvládání školních povinností, tak v kontaktu 

s vrstevníky. V Německu je oblíbeným typem inscenací tzv. Klassenzimmerstück, divadelní 

produkce, odehrávající se před dětmi přímo ve třídách. Dodnes se hraje legendární Klamms 

krieg, o které už byla řeč. I v současné tvorbě najdeme hry, které z prostředí školní třídy 

vycházejí a pracují s ním.  Hru Nina und Paul upravil Thilo Reffert pro divadlo podle své 

stejnojmenné úspěšné knihy z roku 2010. Prostřednictvím hlavních protagonistů Niny a Paula 

líčí příběh jejich první lásky, která začíná ve školní třídě, poslední den před letními 

prázdninami. Druhou hrou, která využívá prostředí třídy, je vážný příběh s uprchlickou 

tematikou Über die Grenze ist es nur ein Schritt  Michaela Müllera. V obou případech autoři 

využívají prostředí třídy pro přímý kontakt s diváky – žáky ve třídě, ke kterým se postavy se 

                                                 
96 FALKENBERG, Heike. Nach Toronto! oder meine Mutter heiratet deinen Vater. TM Theaterverlag München, 
2012. 
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svým příběhem obrací. Vtipně pracuje se školním prostředím Milena Baisch ve své hře Die 

Prinzessin und der Pjär, ve které na školních záchodcích spolu uvíznou premiantka třídy 

Lisasophie a outsider Pierre, spolužáky posměšně přezdívaný Pjär.97  

V souvislosti se školním prostředím můžeme v současných hrách pozorovat trend 

určité typizace dětského hrdiny, o kterém samotném ještě bude řeč. Setkáváme se často 

s modelovou dvojicí spolužáků dívka – chlapec, která si k sobě přes vzájemné odlišnosti 

nachází cestu. Zpravidla spolu prožijí nějakou iniciační situaci, která jim poskytne nový úhle 

pohledu nejen na toho druhého, ale i na sebe sama. Profily postav korespondují se znalostmi 

autorů z psychologie dítěte, zhruba kolem desátého roku. Dívka v těchto textech vystupuje 

jako vzorná žákyně i dcera, psychicky vyspělejší, se sklony k rozumnému chování. Chlapec je 

pak jejím pravým opakem. Ve škole nevyniká, spíše naopak, často ho provází problémy 

v rodině, které si řeší agresivním chováním nebo utíkáním se do sebe. Zato je oproti dívce 

ještě plný dětské fantazie a otevřený hrám, ke kterým ji silou své autentičnosti strhává. Příběh 

je zpravidla vystaven tak, aby protikladnosti hlavních hrdinů na sebe navzájem kladně 

působily a daly vyniknout hodnotám jako tolerance, spolupráce a přijímání druhého (ale i 

sebe sama) takového, jaký je. Chlapec odhaluje v dívce její dětskou stránku, kterou se ona už 

snaží zakrývat, dívka je zase chlapci oporou v řešení problémů, se kterými si on neví rady.  

Klasickou ukázkou této bipolarity hlavních postav je příklad hry Mileny Baisch 

s ústřední dvojicí spolužáků Lisasophie a Pierre. Lisasophie je nejlepší žákyní ve třídě, vzorně 

cvičí na housle a hraje hlavní roli princezny ve školním představení. Shodou okolností 

zůstane zamčená na dívčích školních záchodech společně s Pierrem, terčem posměšků, který 

se zde snažil spláchnout nepovedený test z matematiky. Opět zde probíhá modelová situace 

čekání, ve kterém postupně dojde k odhalení i jiných úhlů pohledu na dětské hrdiny, než jak 

se prezentují v úvodu hry. Lisasophie tak například prostřednictvím Pierra zjišťuje, že je pro 

své okolí díky své bezchybnosti nesnesitelná a pro své rodiče představuje jednu z možností, 

jak se před ostatními předvádět: 

 

LISASOPHIE  Já nevěděla, že ten gauč škole věnovali moji rodiče. Za to přece 

nemůžu! Proč mi o tom Alina neřekla? Nebo aspoň Sirin? Nikdy 

jsem neřekla, že chci být princezna. (Po krátké pauze) To jsem 

nikdy neřekla.  

                                                 
97 Německý fonetický přepis francouzského jména Pierre, který se v němčině rýmuje se slovem medvěd „der 
Bär“.  
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Lisasophie jako paralyzovaná. Mobil zvoní, ona zprvu nereaguje. 

PIERRE   Mobil! 

Lisasophie se probere, vyskočí a popadne telefon. 

LISASOPHIE  Haló? Mami! Víš co? Já jsem na záchodě, na toaletě. A…ano, 

ale…víš co?… Jo, musíš mě vyzvednout. Ale ne z houslí. Já 

jsem…Proč nemůžu mít na sobě tu světle zelenou blůzu? Chtěla 

jsem ji mít společně s těmi andělskými křídly…Já nechci jít 

kupovat žádné oblečení. Babičce se ty křídla budou určitě 

líbit…Komu všemu chcete to CD dát? …Všem z tátovy 

kanceláře?… Mami, to je trochu moc okázalé…Pyšní, ano…já 

vím, že jste pyšní, ale…o co jde?  

(Nenachází slova) JÁ NEJSEM AUTO!! 

Položí telefon. 

PIERRE   Tys to položila? 

LISASOPHIE  (zírá nevěřícně na mobil) Chtějí to CD, kde hraju na housle, dát 

k Vánocům úplně všem možným lidem.  

PIERRE   Tys to položila! 

LISASOPHIE   Cizím lidem. 

PIERRE   Co teď budeme dělat? 

LISASOPHIE   Určitě si myslí, že to byla chyba spojení a zavolá hned zpátky.  

PIERRE   A když ne?! 

LISASOPHIE  To je tak okázalé. To je tak strašně okázalé. Dávat to CD cizím 

lidem. 

PIERRE   Moji rodiče by taky na mě byli jednou rádi pyšní.98 

 

Podobně dochází také Pierre k překvapivým zjištěním. Lisasophie objevuje jeho velkou 

imaginativnost a schopnost nekonvenčního přemýšlení. Jeho nápady sice nejsou vždy 

promyšlené do konce (toaletní papír, na který napsali prosbu o pomoc a vystrčili z okna, 

zničil vítr), ale ukazují Lisasophii, že se o věcech dá přemýšlet i jinak, než jak se o nich učíme 

doma nebo ve škole (na toaletní papír se přece nepíše!).  Pierre má také porozumění pro věci, 

které by jiné děti odsoudily. Před ním si dívka nemusí hrát na dokonalou mladou dámu. Může 

být sama sebou. Proto mu také jako jedinému prozradí své tajemství: 

                                                 
98 BAISCH, Milena. Die Prinzessin und der Pjär. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren, 2013. S. 44-46. 
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 Lisasophie se zavře v kabince. Chvíli ticho. Hodiny pětkrát odbijí. Stmívá se. 

LISASOPHIE  Měl jsi pravdu.  

PIERRE   Já? 

LISASOPHIE  V naší zahradě stojí strom. Nahoře v jeho koruně mám 

tajemství: prince ze Sigúrie.  

PIERRE   S ním jsi tehdy mluvila? 

LISASOPHIE   Jo. 

PIERRE   Oukej. 

LISASOPHIE  Sigúrie je ta nejkrásnější země na světě, ale jednou tam zuřila 

velká bouřka, která všechno zničila. Jedinému princovi se 

podařilo uniknout. Utekl do naší zahrady, kde žije sám, 

schovaný ve stromě. Jen já vím, že tam je. Když mám čas, vylezu 

za ním, přinesu mu jídlo a vyprávím mu, co se děje dole ve světě.  

PIERRE   Co znamená Eihposa? 

LISASOPHIE  Tak mi říká. Je to sigursky. Chceme společně odejít zpět do 

Sigúrie. Je to daleko a musíme to zvládnout úplně sami. Ale když 

té nejkrásnější země dosáhneme, budeme si tam moct dělat, co 

budeme chtít. Princ mě dokonce naučil střílet z luku. A kdyby mě 

v lese někdo napadnul, musím provést výkop. Takhle: 

Rána z kabinky. 

PIERRE   Proč máš kamaráda na stromě? Máš přece spoustu kamarádek. 

LISASOPHIE   Princ ze Sigúrie je jiný.  

PIERRE   Jako ty? 

LISASOPHIE   Ne. Tohle všechno je tajné, slyšíš? 

PIERRE   Tvoje máma o tom neví? 

LISASOPHIE   Ne. 

PIERRE   A tvoje kamarádky? 

LISASOPHIE   Nikdo.99 

 

Při čekání na záchranu tak vznikne přátelství mezi dvěma zcela odlišnými lidmi, premiantkou 

a outsiderem. Právě schopnost přijmout druhé přes jejich nedostatky, ze kterých se mohou při 

                                                 
99 BAISCH, Milena. Die Prinzessin und der Pjär. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren, 2013. S. 48-49. 
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změně úhlu pohledu vyklubat přednosti, je jedním z hlavních témat, které hry tohoto typu 

zpracovávají.  

V posledních letech se také objevují texty, ve kterých autoři záměrně volí 

nespecifická, snová prostředí. Většina z nich se zaměřuje na menší děti, které tolik zkušeností 

se školou ještě (nebo vůbec) nemají. Výstavba těchto textů je zpravidla daleko volnější, než 

jak tomu bylo u příběhů, které se vybíraly prostředí školy nebo rodinného kruhu. Najdeme u 

nich daleko menší (nebo žádný) důraz na dějovou linii, svou myšlenku vyjadřují spíše na 

úrovni atmosféry a pocitů než konkrétního, logického děje. Také jejich témata a otázky jsou 

obecnějšího charakteru, pro jejich vyjádření volí metaforické až abstraktní způsoby. Zpravidla 

si tyto texty daleko více pohrávají s jazykovou rovinou a vytváří si vlastní osobitou poetiku.  

V textu Mein kleiner Zeh war ein Wort (2010) se jazyk a jeho zvláštnosti stávají 

ústředním tématem. Jednotlivá písmena abecedy zde mají svůj prostor, který je vyplněn zčásti 

textem autorky, zčásti ponechán improvizaci inscenátorů, případně podnětům z publika. 

Příznačné pro tento text je, že autorkou není rodilá mluvčí. Yoko Tawada se narodila 

v Japonsku, v Německu studovala a dnes už zde žije natrvalo. Německý jazyk sice ovládá 

perfektně, nicméně jako cizinka má přesto schopnost nahlížet na něj s odstupem a z jiného 

úhlu pohledu, než jaký se kdy naskytne rodilému mluvčímu. Její text je hodně pocitový, 

s osobní uměleckou výpovědní hodnotou. Vystavěn je v porovnání s ostatními zkoumanými 

texty nejvolněji, jako jednotlivé samostatné obrazy bez požadavku na dodržování 

předepsaného pořadí. Svůj záměr vysvětluje autorka v úvodní poznámce: „Pořadí scén je 

otevřené a může se přizpůsobovat aktuálnímu představení. Mým záměrem nebylo předvést 

dramatickou, lineárně vystavěnou tvorbu. Daleko více si přeji, aby se inscenace opírala o 

hudební logiku. Myslím, že pro dětství je daleko důležitější dějištěm místo, kde se věci 

odehrávají bez začátku a konce, než v nějaké vývojové linii s konkrétním cílem. To byl jeden 

z důvodů, proč jsem napsala tuto hru.  Divadla mohou pasáže s nepoužitými písmeny dle 

libosti doplnit prostřednictvím improvizace, objektů – na přání také ve spolupráci 

s publikem.“ 100 

 

                                                 

100 TAWADA, Yōko. Mein kleiner Zeh war ein Wort: Theaterstücke. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, c2013. 
Konkursbuch. ISBN 9783887697815. 



   

54 
 

Výstavba textů zasazených do neurčitého prostředí je oproti ostatním jednoznačně 

volnější. Upouští od klasického příběhového syžetu a více pracuje ve scénických obrazech a 

výjevech. Hra německého umělce vystupujícího pod jménem PeterLicht, Wunder des Alltag 

(2012), postrádá běžnou strukturu dramatického textu a stylově se blíží tzv. textovým 

plochám rakouské spisovatelky Elfride Jelinek, které postrádají dialog či bližší určení postav. 

Jeho výsledná podoba je pak zcela na volbě inscenátora, který s textem pracuje jako se 

syrovým materiálem, u kterého je teprve třeba tvar a postavy hledat.  

Významně zastupují typ textů s neurčitým prostředím hry Carstena Brandaua Dreier 

steht Kopf (2014) a Himmel und Hände (2015), obě určené dětem od čtyř let. Brandau ve 

svých hrách volí nespecifikovatelná prostředí, která mohou být současně všude a nikde a která 

jsou modelována jednáním postav, nikoliv aby postavy byly modelovány jimi. 

V pozoruhodném textu Dreier steht Kopf se Brandau ptá po smyslu a řádu věcí, který 

demonstruje na neochvějném dodržování číselné řady, kde „První“ je vždy první, zatímco 

„Druhý“ musí být v této logice řádu vždy až druhý. A to ve všech ohledech: 

 

 První na scéně. Druhý vykukuje ze zákulisí. 

 První:   PRVNÍ je vždycky PRVNÍ. 

 Druhý:   (za scénou/do publika) TEN tady. 

 První:   JÁ zde. Správně. Já jsem PRVNÍ. 

 Druhý:   (za scénou/do publika) První musí VŽDYCKY první. 

První: První musí být samozřejmě vždycky PRVNÍ a ten první, to jsem JÁ zde. 

Ten DRUHÝ je samozřejmě vždycky můj milý DRUHÝ.  

 Druhý:  (za scénou/do publika) Já zde. 

První:  Ten tam je můj milý DRUHÝ. Správně. On je SAMOZŘEJMĚ vždycky 

DRUHÝ. VŽDYCKY, můj milý Druhý. 

 Druhý:  (za scénou) Můžu teď znova? Já myslel – 

První:  SAMOZŘEJMĚ! Teď už jsem tady přece PRVNÍ, můj milý Druhý. TEĎ 

smíš samozřejmě přijít. A být DRUHÝ. 

 Druhý:  (za scénou) Díky. 

První:  Neděkuj MNĚ, můj milý Druhý. Děkuj ŘÁDU. Děkuj ČÍSLŮM. Děkuj 

přirozenému číselnému POŘADÍ! Že Druhý je přirozeně VŽDYCKY až 

po Prvním. Po PRVNÍM následuje DRUHÝ. 

 Druhý vstoupí na jeviště. 
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 Druhý:  Ahoj První. 

 První:   PROSÍM?! 

 Druhý:  Já myslel. Ahoj, myslel jsem. 

První:  Ale ty přece nemůžeš jen tak říct Ahoj jako PRVNÍ, můj milý Druhý! 

PRVNÍ musí vždycky být první, který pozdraví. A ten první, ten jsem 

přirozeně vždycky JÁ! 

 Druhý:  Přirozeně.101 

 

Do tohoto striktního uctívání řádu, prezentovaného neochvějnými principy matematiky, však 

přichází tajemný, drzý „Třetí“. Brandau touto postavou revoltuje proti stávajícím pořádkům a 

zasévá pochybnosti o jejich neotřesitelnosti. Narušuje nekompromisní logiku, ve které 

funguje zkostnatělý svět „Prvního“ a „Druhého“ a které se „První“ (který musí být vždy 

první) zuřivě dovolává a drží. Svým otevřeným přístupem a ignorancí vůči dosavadnímu řádu 

staví svět na hlavu, a to doslova. První a Druhý jsou nuceni pustit se své jistoty, své větve a 

být vydáni napospas nejistotě a chaosu. Také doslova: 

 

Třetí:   (k publiku) O čem to ten nahoře mluví? 

První:   Mluvím o přirozeném číselném POŘADÍ!  JEDNA! 

Druhý:  Dva. 

Třetí:   (k publiku) Pozoruhodný ptáček, ten tam nahoře. 

První:  Slyšel jste to vy tam dole? Řád MUSÍ být! A proto teď MUSÍ můj milý 

Druhý přirozeně zazpívat jako DRUHÝ.  

Druhý:  Ale já přece vůbec zpívat NEUMÍM -   

První:   DĚLEJ! 

Třetí:  Prosím o STRPENÍ prosím já! Ale když můj milý Druhý zpívat vůbec 

neumí, proč my Druhého prostě NEVYNECHÁME prostě my? Pak budu 

zpívat zkrátka JÁ a kašlat na číselné pořadí! 

První:   PROSÍM?! 

Třetí:  Jo! Vykopneme DVOJKU prostě ji vykopneme z číselného pořadí a 

budeme počítat jedna, tři –  

První:   To NESMÍTE! 

                                                 
101 BRANDAU, Carsten. Dreier steht Kopf. München: Drei Masken Verlag, 2014. S. 7. 
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Třetí:  Já můžu VŠECHNO můžu já! Když nemůže Druhý, tak bude zpívat 

TŘETÍ jako druhý bude zpívat! 

První:  Ale když za JEDNA nebude následovat DVA ale TŘI, tak bude celý svět 

postavený NA HLAVU! Potom my ptáci sletíme ZVYSOKA na zem! 

Třetí:    V tom případě se musíte pořádně DRŽET se musíte pořádně! 

První:   Nemůžete přece číselné pořadí jen tak PŘEVRÁTIT! 

Třetí:   Na číselné pořadí TŘETÍ kašle a zpívá teď jako Druhý! 

První:   NEE-E!!! 

Jak začal Třetí zpívat, postavil se svět na hlavu. První a druhý se křečovitě drží větve, 

na které sedí. Dokud nesletí. Na zem. Která je teď nebe.102 

 

Ruku v ruce s tázáním se po nutnosti řádu – Kde se vzal? Kým byl ustanoven? Proč se musí 

dodržovat? – vyvstávají ve hře další otázky, spojené s hledáním a určením vlastní identity – 

Kdo jsem? Kdo to určil? A chci tím být? Brandau i takto obtížné filozofické otázky, se 

kterými by měl problém dospělý člověk, artikuluje v duchu své hravé poetiky tak, aby byly 

pochopitelné i pro čtyřleté dítě:  

 

 Druhý:  Kdo jste? Nějaký PTÁČEK?! 

Třetí:  Protože sedím tady nahoře na větvi? Ne! Nejsem žádný ptáček nejsem 

já. Jsi ty nějaký ptáček, protože máš křídla, můj milý Druhý? 

Druhý:  Já mám KŘÍDLA? 

Třetí:   A ocas. A jsi PROTO ptáček jsi ty?! 

Druhý:  Já nejsem žádný ptáček! Můj milý DRUHÝ! Já myslel. Já jsem ten co je 

vždycky DRUHÝ, jsem myslel já. Od kdy mám KŘÍDLA?! 

Třetí:  Možná od té doby co jsi ptáček jsi ty, můj milý Druhý? Alespoň zpíváš 

jako PTÁČEK a jde ti to moc hezky! 

Druhý:  Ale já NEJSEM ptáček! 

Třetí:  A co potom jsi!? Pískoviště? Ne. Pískoviště neumí zpívat to ono neumí. 

Ty musíš být píšťalka! 

Druhý:  NE! 

Třetí:   Hudební pila? 

Druhý:  Já jsem přirozeně vždycky ten DRUHÝ! 

                                                 
102 BRANDAU, Carsten. Dreier steht Kopf. München: Drei Masken Verlag, 2014. S. 17. 
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Třetí:   Vždycky jsi ten druhý CO?! 

Ticho. 

To nevíš TY to nevíš, kdo jsi?! 

Druhý:  A vy víte, kdo jste VY? 

Třetí:   Malý a velký. 

Druhý:  Vy přece nemůžete být SOUČASNĚ –  

Třetí:   Tu a tam. Proč a proto. Nahoře a dole. 

Druhý:  Vy tedy taky nevíte, kdo jste vy. 

Třetí nechá sám sebe spadnout z větve.103 

 

Druhá Brandauova hra Himmel und Hände se nese v podobném stylu. Opět se odehrává na 

neurčitém místě, s postavami reprezentujícími určitý světonázor. Vedle racionálního „A“, 

stojícího oběma nohama pevně na zemi, které si je vědomé toho, že vše má svůj začátek a 

konec, staví nejisté, zato snivé a hravé „O“ žijícího spíše než v realitě ve svém vlastním světě, 

kde věci fungují podle jeho přání. „O“ žije přítomností, pro něj vše plyne v jednom velkém 

„tady a teď“. „A“ hledí do budoucnosti, čas dělí na období a etapy, z nichž každá má v životě 

člověka své jasné místo: 

 

A:  Z nebe pryč spadla zářivá hvězda 

Spadla dolů na zem 

O:  Pryč a dolů 

Správně 

A tahle hvězda 

To je člověk je to 

A když potom je tady 

Zde dole 

Potom je to dítě to je 

To jsi říkal 

A taky že sis to vymyslel ve své hlavě 

Že křičelo 

A:  To jsem si vymyslil 

O:  No tak 

                                                 
103 BRANDAU, Carsten. Dreier steht Kopf. München: Drei Masken Verlag, 2014.  S. 21-22. 
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A:  Tak co? 

O:  Tak křičím 

A:  Prosím znova už ne – 

Přesto začne O znovu křičet. 

Dost už 

Už dost! 

O přestane křičet. 

O:  Už dost? 

A:  Už je dobře 

O:  Zrovna jsem začal jsem zrovna já 

A:  Ale někdy musí být taky konec 

Stačilo 

Konec  

Šmytec 

O:  Oho 

A:  Aha 

Jo 

Každý začátek má také konec 

O:  O pok? 

A:  Pok? 

O:  Já myslel pak myslel jsem. 

A pak?104 

 

Společné rysy můžeme najít také u postav, které v hrách vystupují. Zpravidla nejsou blíže 

specifikované. Autoři je označují obecnými, často tzv. mluvícími jmény (nomen omen), která 

předznamenávají povahu svého nositele. Ta pak bývá koncentrovaná do stylizovaného 

charakterového rysu. V případě Brandauovy hry Himmel und Hände postavy svoje jméno 

divákovi i zdůvodňují a poskytují mu klíč k jejich čtení: 

 

A:  Ty určitě ještě nemáš žádné nejoblíbenější písmeno 

O:  Né 

A:  Moje škola je ostrov 

                                                 
104 BRANDAU, Carsten. Himmel und Hände. München: Drei Masken Verlag, 2015. S. 6-7. 
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O:  Ačkoliv 

Přece 

O zní pěkně kolatě to zní 

A:  Kolatě? 

O:  Já myslel kulatě myslel já 

Tak kulatě 

A:  Ách 

O:  Ne 

Ó! 

A:  Otáčí se v kruhu 

Je to nula 

Nemůže pořádně stát 

To O 

Kutálí se  

Pryč 

O:  Můžu si do něj zalézt 

Do toho O 

Je tam díra uvnitř tam vevnitř 

O té tajně sním 

V ní jsem jenom já sám docela jsem 

Společně s tebou 

My dva 

Když budeš chtít se mnou kopat budeš chtít? 

A:  Budu ti tedy říkat O 

O:  O? 

A:  Dohromady jsem A a O 

O:  Oho105 

 

Často se u těchto her vyskytuje také vysoká míra repetitivnosti. Ta patrně souvisí s nižším 

věkem diváka, na kterého se autoři orientují. Zvláště u Brandauových textů je repetitivnost 

důležitým stavebním prvkem, se kterým autor zručně pracuje a buduje výstavbu her. Ty se tak 

odvíjejí v určitých smyčkách, které mohou svou pravidelností a častým opakováním 

                                                 
105 BRANDAU, Carsten. Himmel und Hände. München: Drei Masken Verlag, 2015. S. 15-16. 
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připomínat dětské říkanky. Autoři tento říkankový princip zakomponovávají do svých her 

v podobě opakování částí replik nebo i větších úseků textu.  

8.1.3 Dětský hrdina 

 V kapitole, která se věnovala různým prostředím, do kterých autoři příběhy svých her 

zasazují, byly již nastíněny také některé typy postav, které se v nich objevují. Ukázalo se, že u 

her z abstraktního prostředí fungují jako nositelé nějakého obecného rysu, zatímco u těch, 

které se odehrávají v okolí školy nebo domova se více blíží realitě. V některých textech jsme 

také už narazili na tzv. dětského hrdinu. Následující řádky se budou věnovat její analýze a 

způsobům, jak s ní autoři ve svých textech pracují.  V kontextu současné německé dramatické 

tvorby jde jednoznačně o nejfrekventovanější typ hlavního hrdiny, skrze kterého se odvíjí 

příběh většiny her. Pro představu, z jejich celkového počtu 35 s ním pracuje 22, tedy více jak 

polovina. Jeho výskyt je přednostně vázán na prostředí domova a školy a s nimi souvisejícími 

tématy. Na začátku zkoumaného období (rok 2010) ho můžeme najít ještě v adaptacích 

literatury pro děti (H. CH. Andersen, L. Carroll), o kterých jsem již referovala, nicméně 

v kontextu celkové tvorby zkoumaného období se jedná o výjimky.  

Tradice dětského hrdiny sahá v Německu k samým počátkům moderní dramatické 

tvorby pro děti. Již ve vánoční pohádce Peterchens Mondfahrt z r. 1912 figuruje 

sourozenecká dvojice dětí Petera a Anneliese. V meziválečném období na jeviště vstupují 

dětské postavy z Kästnerových románů, ke kterým se po válce přidávají další z adaptací 

knižních románů, povětšinou dobrodružného charakteru. Hry pro děti ve východním 

Německu navázaly po válce na model agilního hrdiny z proletářské dramatiky, který 

představoval vzor a výchovný nástroj k formování budoucího, uvědomělého kolektivu. 

Změnu přinesly v 60. letech nezávislé skupiny, zejména divadlo Rote Grütze, které začaly 

zkoumat dobové problémy a pocity mladého publika a skrze dětského hrdinu odhalovaly na 

jevišti tabuizovaná témata. Tento přístup představoval na poli dramatiky pro děti velký 

průlom a dodnes je vliv těchto progresivních skupin patrný. Podobně ale můžeme 

v současných textech sledovat i jisté pozůstatky z rysů proletářské dramatiky. Ovšem že už se 

nejedná o tendenční hry s politickým podtextem, ale něco z angažovanosti jejich postav 

současní dětští hrdinové přeci jen zdědili. Autoři v ně vkládají víru vzít věci do vlastních 

rukou a tak zvaně zachránit situaci, zpravidla lépe než by to svedli dospělí. 
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8.1.3.1 Postavení a funkce 

Dětský hrdina figuruje v textech jako divákův „parťák“ a průvodce příběhem. 

Především se objevuje v hrách ze současnosti, které mají ve zkoumaném souboru převahu. 

Skrze jeho perspektivu divák prožívá a řeší problémy, které jsou mu blízké a známé a ke 

kterým se může konkrétně vztáhnout. Postava dětského hrdiny mu umožňuje se s ní ztotožnit 

a společně s ní celý příběh prožít. Problémy, se kterými se dětský hrdina setkává, reflektují 

skutečné potíže dnešních dětí, které mají dopad na vazby v rodině a především pak na ně 

samotné. Trpí jimi a snaží se jim uniknout. V rozhodujících chvílích se ale ukáže být často 

silnějším než dospělí. Obraz rodičů není v případě zkoumaných textů obrazem bezchybné 

autority. Bývají naopak vykresleni jako lidé chybující, kteří si s nastalou situací prostě neví 

rady, svou bezradnost před dětmi skrývají a také utíkají od řešení. Na dětském hrdinovi pak 

zůstává, aby sebral sílu a vzal situaci do svých rukou. Ani on není žádný Mirek Dušín, 

bezchybný a vždy čestný. Jeho hlavní kvalitou, kterou do něj autoři shodně projektují, je 

především překonání sebe sama, ať už se jedná o strach či umění slevit ze svých nároků. Díky 

odvaze a odhodlání se mu pak podaří nahnutou situaci zvrátit v dobrý konec, zpravidla tím, že 

na ni upozorní nějakým výrazným, alarmujícím činem, který okolí vytrhne z letargie a 

přiměje k zamyšlení. Důvěru autorů ve schopnosti dětského hrdiny bychom určitě mohli 

označit za sjednocující rys současné dramatické tvorby. 

8.1.3.2 Smrt, odcizení, sexualita 

Jak je zřejmé z titulu této podkapitoly, současné texty se nezdráhají vystavit dětského 

hrdinu drsným životním situacím a zhusta sahají po tabuizovaných tématech. V tomto ohledu 

je současná dramatická tvorba pro děti velmi otevřená. Zde je na místě připomenout, že tato 

otevřenost má v Německu svou tradici v působení nezávislých skupin a výzkumů z oblasti 

dětské psychiky. Ale nejvýraznějším faktorem, který považuji u německé tvorby za klíčový, 

je propracovaná soustavná práce s dětským divákem. Tu zajišťují divadelní pedagogové, kteří 

dnes tvoří samozřejmou součást divadelních týmů, a to nejen v divadlech orientujících se 

výhradně na dětského diváka.106 Tato skutečnost autorům umožňuje vydat se ve své tvorbě 

dále, než bychom si troufli třeba v českém prostředí. Příprava mladého diváka a průběžná 

práce s ním (často před i po zhlédnutí představení) jim dovoluje pouštět se do kontroverzních, 

provokativních témat.  

                                                 
106 Příkladem budiž hamburský Schauspielhaus nebo Staatschauspiel Dresden.  
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K nejčastějším tématům, která jsem zde už zmínila v souvislosti s volbou prostředí, 

patří sociálně slabé zázemí, finanční problémy a patchworkové rodiny. Vedle nich je poměrně 

frekventovaným tématem osobní zkušenost dětského hrdiny se ztrátou blízké osoby. Kousek 

od smrti je Žid Nathan, otec dívky Rechy z Hubovy hry Nathans Kinder. Hlavní hrdina Till 

(Freund Till, genannt Eulenspiegel, Katrin Lange, 2012) zase celou hru žije v domnění, že 

jeho otce utopil loupežník, který Tilla unesl a uvěznil na svém hradu. Dojde ale i na skutečné 

ztráty na životech. V mongolské báji Das Geschen des weißen Pferdes (2010) Rudolfa 

Herfurtnera přijde hoch Suhe o koně, kterého vypiplal z nemocného hříběte a který mu byl 

jediným přítelem. Zastřelí ho zpupný syn vládce jeho země. Jevištní monolog malé Jette 

(Schlafen Fische, Jens Raschke, 2012) líčí zkušenost se smrtí svého mladšího bratra. V Zur 

Zeit nicht erreichbar (Petra Wüllenweber, 2011) se rodina musí vyrovnat se ztrátou matky, 

která umírá na následky autonehody. Odcizením a nepochopením si prochází hlavní postavy 

her Michaela Müllera (Draußen bleiben, 2011 a Über die Grenze ist es nur ein Schritt, 2012), 

ve kterých autor rovněž zpracovává migrantskou problematikou.  V Am Horizont (Petra 

Wülleweber, 2010) a Patrick Trick (Kristo Šagor, 2014) se zase musí dětský hrdina vyrovnat 

s nevyléčitelnou nemocí člena rodiny. V první je to dědeček, který trpí Alzheimerovou 

chorobou, v druhém se hlavní postava Patrik dozvídá, že jeho mladší bratr se nejspíš narodí 

s Downovým syndromem.  Ani hrůz války není dětský hrdina ušetřen. Postava Clemense 

v Mensch Karniclek (opět Rudolf Herfurther, 2013) podstoupí strastiplnou cestu domů 

z vybombardovaného dětského tábora v Polsku, aby zde našel na svém místě jiného chlapce.  

Hry věnující se sexuální orientaci volí pro sdělení svého obsahu způsob více obrazný, 

jdou na něj tak trochu oklikou. Vždy se přitom jedná o homosexualitu postavy mužského 

pohlaví, která je obecně ve společnosti hůře přijímána a podléhá větší stigmatizaci. Ulrich 

Hub zasazuje ve hře Ein Känguru und du (2014) kontroverzní téma do cirkusového prostředí 

a pro vykreslení hlavních postavy – drezúrovaných zvířat a principála – volí uvolněný styl 

nadsázky až karikatury. Ta se nejvíc projevuje v postavě principála, který je ztělesněním 

všech homofobních názorů a předsudků. Dětského hrdinu Hub nahrazuje dvojicí cvičeného 

lva a tygra, věkově na rozmezí dítěte a pubescenta. Na pozadí komických situací a cirkusové 

show společně hledají odpověď na otázku co si představit pod pojmem „být teplý“107 a jaký 

k takovému člověku (v jejich případě klokanovi) zaujmout postoj. Jinak se ke stejnému 

tématu postavili autoři textu Jo im roten Kleid (Heino N. Schade a kol., 2012) podle 

                                                 
107 V originále zní německý výraz „schwul“ a podobně jako u českého ekvivalentu jde o hovorové označení 
homosexuality. 
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obrázkové knížky Jense Thieleho. Jejich způsob sdělení předznamenává podtitul hry, kterým 

ji označuje za jevištní fantazii. Ožehavá témata sexuality, comming outu, gendrových klišé a 

kulturních stereotypů (Co je mužské? Co je trapné? Z čeho máme strach?) autoři artikulují 

skrze hudbu, pohyb a práci se světlem. Více než klasický dramatický text připomíná Jo im 

roten Kleid scénické libreto. Jeho textová část je s ostatními prvky inscenace na stejné, ne-li 

nižší úrovni a podobá se volnému sledu myšlenek a vzpomínek. Autoři tak tematizují 

společenská tabu nikoliv skrze jevištní realismus, ale formou asociací, pocitů, otázek, které 

vyvolávají, a atmosféry, kterou nastolují. 

Velmi citlivě pracuje se svými postavami autorka Petra Wülleweberová, jejíž tvorbu 

jsem již částečně představila. Její texty se vedle vysoké literární i umělecké úrovně vyznačují 

velkým porozuměním lidské psychice a smířlivým, konejšivým tónem. V obou svých hrách, 

Am Horizont a Zur Zeit nicht erreichbar108, si autorka vybírá situace z nejtěžších, umírání a 

ztrátu blízkého člena rodiny. V Am Horizont je dědeček hlavní postavy chlapce Janka pomalu 

stravován Alzheimerovou chorobou, Zur Zeit nicht erreichbar líčí rozklad vztahů v rodině po 

smrti matky při autonehodě. Wüllenweberová nenabízí univerzální řešení, jak v těchto 

situacích postupovat. Postavy v jejích hrách nejsou dokonalé ani bezchybné. Naopak, chovají 

se zcela realisticky: uzavírají se do sebe a vytvářejí si kolem sebe zeď. Střídá se u nich pocit 

zoufalství a vzteku s beznadějí a letargií: 

 

VENJA  Proč jsi zase doma? 

NICO   Neměl jsem náladu. 

VENJA  Friedbergová (Nicova třídní učitelka – pozn. autory) se mě vyptávala. 

Řekla jsem jí, že jsi byl nastydlý. 

NICO   Díky. 

VENJA  A že zítra už přijdeš. 

Ticho. 

Nico, ty tam zítra půjdeš. 

NICO   Nemá to smysl.  

VENJA  Co? 

NICO   Chodit do školy. 

VENJA  Myslela jsem, že sis chtěl udělat maturitu a jít věnovat se sportu. 

                                                 
108 V českém jazyce je hra dostupná v překladu Anežky Rusevové pod názvem Dočasně nedostupná. Pro potřeby 
této práce jsem použila vlastní překlad. 
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NICO   Nestojí to za to. 

VENJA  Co tak najednou? 

NICO  Člověk se může učit, jak chce. A pak najednou umře kvůli nějaké 

autonehodě nebo bakterii nebo co já vím.  

VENJA  Máma by si přála, abys chodil do školy. 

NICO   Máma už si nic přát nemůže. 

VENJA  Tak si to přeju já. 

NICO   Ty nejsi moje máma! 

Ticho.109 

 

Všechny zúčastněné staví autorka do situace, ve které nikdo z nich neví, co si počít. Janek je 

konfrontován s faktem, že jeho dědeček, který mu byl vzorem a trenérem v plavání, se mu 

v důsledku postupující choroby odcizuje a stává se někým jiným. Sourozenci Nico a Venja 

z Zur Zeit nicht erreichbar se společně se svým otcem musí smířit se smrtí matky, kterou si 

navíc dává Nico za vinu. Ke změně dochází pozvolna, po mnoha propadech a za pomoci 

někoho zvenčí. Janek nachází oporu ve spolužačce Anně, rodinu bez matky v nejhorších 

chvílích podrží babička, která se k ní na čas nastěhuje. Wüllenweberová nepíše recept, jak 

tuto svízelnou situaci, která může potkat každého z nás, překonat. Její jedinou ingrediencí je 

čas. A víra v sílu mezilidských vztahů. Tato myšlenka je blízká i ostatním textům. Smrt, 

sexuální orientace, nevyléčitelné choroby…to všechno jsou věci, které nemáme ve své moci, 

nemůžeme je ovlivnit ani změnit. A hry s touto tematikou s tímto faktem vědomě pracují. 

Akcentují důležitost podpory ze strany rodiny a přátel a také to, že někdy skutečně nezbývá 

nic jiného, než vše špatné takzvaně přebolí.  

 Často se dětští hrdinové utíkají před aktuálním problémem do svého světa. Tento svět 

tematizuje například hra Über lang oder kurz Ingeborg von Zadow (2010). Její postavy se 

nachází v jakémsi meziprostoru, kde se schovávají před okolním světem, ve kterém trpí 

nějakým problémem. Postupně si projdou očistným procesem, ve kterém přijmou sebe sama 

takoví, jací jsou, a vrací se zpět do reality. Tento scénář je blízký i ostatním hrám. Dětský 

hrdina se ocitá v obtížné, nepříjemné situaci, ve které nejprve upadá do zoufalství a utíká před 

světem. Teprve po čase, ve kterém problém zpravidla eskaluje, v sobě najde sílu se mu 

                                                 
109 WÜLLENWEBER, Petra. Zur Zeit nicht erreichbar. Theaterstückverlag Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer 
GbR, 2011. S. 32 – 33. 

http://www.theaterstueckverlag.de/
http://www.theaterstueckverlag.de/
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postavit. Přijme sám sebe, přijme nabízenou pomoc z okolí a nabude opět duševní rovnováhy 

a klidu. 

8.1.4 Zvíře 

Mezi množstvím her s lidskými postavami najdeme také pár těch, které s divákem 

komunikují skrze antropomorfizované zvíře. Autoři zvířecí postavy využívají k vytvoření 

odstupu od nějaké vážné situace, jejímu odlehčení a zmírnění. Ve hře Der Bär, der ein Bär 

bleiben wollte (2014) autor Andreas Schertenleib tematizuje mechanizaci společnosti a 

odcizení sebe sama v postavě medvěda, kterého po probuzení ze zimního spánku zaměstnají 

v továrně, která tu během zimy vznikla na místě jeho rodného lesa. Medvěd je bez ohledu na 

svůj zvířecí původ ostříhán, oholen a oblečen do pracovní uniformy. To vše v rychlém sledu 

událostí, kterým se vlivem doznívajícího zimního spánku a suverenity vedoucích pracovníků 

není schopen bránit. Na pozadí absurdního komického příběhu tak divákovi přibližuje 

problematiku ničení životního prostředí a odcizování se sám sobě a své přirozenosti. V již 

zmíněné hře Ein Känguru und du jsou to kočkovité šelmy a klokan, kteří rozkrývají spletité 

cesty lidské sexuality a společensko-kulturní předsudky. Nejvýrazněji se tento odlehčující 

způsob práce projevuje v textech Mensch Karnickel a Was das Nashorn sah, als es auf die 

andere Seite des Zaunes schaute Jense Raschkeho (2015). Obě dvě zpracovávají období druhé 

světové války, které přibližují dětskému respondentovi z výpovědí zvířecích postav. Ty líčí 

událost ze své perspektivy, která v sobě díky jejich odstupu od lidských problémů skýtá pro 

autory prostor pro komické vsuvky. V Mensch Karnickel sledujeme příběh chlapce Clemense 

perspektivou angorského králíka, kterého si s sebou odnesl při napadení uprchlického tábora 

ruskou armádou: 

KRÁLÍK  hrdě se představuje Králík zvaný hermelín!!! Už jste o něm slyšeli? 

Jestli se vyznáš v králících: belgický obr, německý beran nebo vídeňský 

modrý. Pro mne za mne třeba i angorský. Nic se nevyrovná 

hermelínovi. Jsou nejlepší! To ví každý! Zeptej se koho chceš! Trpasličí 

hermelín: tááááákhle malinký. Ale zato velká hlava a tááááákhle velký 

očička. Malé uši, spíš ouška. No úplně rozkošný! A co teprve srst: bílá a 

měkoučká heboučká! Králíci hermelíni jsou původem z Polska. Ale 

dokonce anglický král – nebo královna, teď nevím přesně – má kabát 

z hermelína. Protože je stejně lehký jako pravý hermelín, chápeš? – 

https://www1.muelheim-ruhr.de/kunst-kultur/theater/kinderstuecke/was_das_nashorn_sah%25252C_als_es_auf_die_andere_seite_des_zaunes_schaute/3737
https://www1.muelheim-ruhr.de/kunst-kultur/theater/kinderstuecke/was_das_nashorn_sah%25252C_als_es_auf_die_andere_seite_des_zaunes_schaute/3737
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vlastně jsem chtěl říct mnohem lehčí. A proto bylo jasné, že si mě vezme 

s sebou, když přišli Rusové.110 

Raschkeho text se rovněž pouští do zpracování příběhu z válečného období, tentokrát 

z prostředí koncentračního tábora. Vychází ze skutečné události, kdy vedle jednoho 

z největších německých koncentračních táborů Buchenwald byla pro pobavení příslušníků SS 

a jejich rodin postavena ZOO. Bída v koncentračním táboře ale slouží jako pozadí, na kterém 

teprve vyvstává hlavní myšlenka: Existují důkazy, že návštěvy Zoo u plotu tábora byly 

oblíbené nejen u příslušníků SS a jejich rodin (dochovalo se několik fotografií Karla Kocha 

(velitel tábora – pozn. Autorky) a jeho syna Artwina, narozeného v Buchenwaldu, při návštěvě 

Zoo), ale také civilisty z osm kilometrů vzdáleného Výmaru. Tato okolnost pro mě byla vlastně 

spouštěčem pro napsání této hry. Není to hra o koncentračním táboře Buchenwald – o tom se 

dost dobře divadelní hra psát nedá – ale hra o otázce: Medvěd nebo Pavián?111 Raschke 

prostřednictvím zvířat v ZOO prezentuje dva odlišné postoje ke svobodě, pravdě, k 

důstojnosti a sebeobětování. Zvířata, v čele s paviánem, si žijí své klidné životy v těsné 

blízkosti krutých zvěrstev páchaných na „pruhovaných“ (jak říkají vězňům). Zdánlivý poklid 

naruší až příchod medvěda, který odmítne žít v sebeklamu a lhostejnosti vůči utrpení druhých, 

a to i za cenu vlastního života.  

8.1.5 Od herce k publiku 

 Nejvýraznějším společným rysem, kterým se německá dramatická tvorba pro děti 

vyznačuje, je ale důraz na komunikaci s publikem. V divadelním prostředí dochází vedle 

komunikace mezi dramatickými osobami na jevišti také ke komunikaci, která probíhá mezi 

jevištěm a hledištěm a pro kterou jsem si vypůjčila označení jevištní dialog, tak jak ho 

pojednává Jan Mukařovský ve své studii K jevištnímu dialogu: „Dialog je naproti tomu 

(míněno naproti monologu – pozn. autorky) těsně spjat se „zde“ a „teď“ platným pro 

účastníky hovoru a mluvící počítá při něm s bezprostřední reakcí posluchačovou…To ovšem 

platí i o dialogu jevištním, jenž má ještě jednoho činitele navíc: publikum.“112 Jevištní dialog 

je na divadla v nějaké formě přítomen vždy. Záleží na dramatikovi a inscenátorech, do jaké 

míry s ním budou pracovat a využívat jeho potenciál pro navázání kontaktu s publikem. 

V případě her pro děti hraje práce s jevištním dialogem daleko specifičtější roli, než jak tomu 

                                                 
110 HERFURTNER, Rudolf. Mensch Karnickel. Verlag der Autoren GmbH & Co., 2013. S. 7. 
111 RASCHKE, Jens. Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zaunes schaut. Theaterstückverlag, 
2015. S. 7. 
112 MUKAŘOVSKÝ, Jan. K jevištnímu dialogu. In: Kapitoly z české poetiky. [1. vyd]. Praha: Svoboda, 1948. 
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bývá u her určených dospělému divákovi. Zde stále ještě většinově platí společenský úzus 

nechávat diváka v pasivní roli pozorovatele a přímo se k němu v průběhu představení 

neobracet. Divadlo pro děti funguje jinak. K čím mladšímu divákovi se obrací, tím více se 

k němu obrací coby rovnocennému partnerovi a spolutvůrci inscenace. Intenzivní kontakt 

s divákem a jeho aktivní účast na představení provází německé moderní divadlo pro děti od 

samých počátků. (Podrobněji jsem tyto projevy a jejich historické pozadí popsala v kapitole 

Vlivy a tradice.) Je tedy v logice věci, že z prostředí s dlouholetou tradicí aktivního 

zapojování publika vznikají texty, které mají tento jevištní dialog zakořeněný hluboko ve své 

struktuře.  

V současnosti je v německém prostředí velmi oblíbeným typem divadla tzv. 

Erzähltheater (o kterém již částečně byla řeč), které je postavené na úzkém kontaktu postav na 

jevišti s publikem a které je spojeno s určitým typem textů. Jejich oblíbenost ilustruje nejen 

četné zastoupení v repertoárech divadel, ale i fakt, že se každoročně pravidleně objevují mezi 

pěticí nominovaných her v rámci mülheimského výběru. V textech pro Erzähltheater plní 

hlavní postava (případně postavy) roli vypravěče, který seznamuje diváka s nějakou svou 

zkušeností či prožitkem, který mu zprostředkovává formou osobní výpovědi. Právě její osobní 

rozměr a přímá adresnost je to, s čím tento typ divadla pracuje a skrze co se diváka snaží 

oslovit a vtáhnout to dění na jevišti. Těžiště Erzähltheater se nenachází v jednání postav, ale 

v jejich promluvách, ve vyprávění.113 Reportážním způsobem informují o všem, co se v jejich 

příběhu odehrává. Jazyková složka má v tomto typu her zcela výsadní postavení, autoři slovo 

využívají jako univerzální prostředek k vyjádření čehokoliv. Postavy slovem jednají, opisují 

jím povahu situace, lokalizují prostředí a ilustrují skrze něj okolnosti, ve kterých se nachází a 

pocity, které při tom prožívají. Pro úplnost ještě připomeňme, že Erzähltheater vychází 

z principů a metod divadelní disciplíny storytelling, která se postupně dostává do povědomí i 

v našem divadelním prostředí a ve které vyprávění slouží k předvádění příběhu. 

Texty vznikající pro tento typ divadla mají zpravidla podobu monologu. Hlavní 

komunikace se neodehrává mezi postavami na jevišti, ale v jevištním dialogu mezi postavou 

a publikem. Tou bývá nejčastěji dětský hrdina, kterému jsem se už v rámci této práce 

věnovala v samostatné kapitole. Jeho věk spojený s dětskou optikou, s jakou nahlíží svět a 

věci kolem sebe, dodává jevištnímu dialogu na věrohodnosti. Autoři se skrze postavy chlapců 

a dívek snaží v divákovi navodit pocit, že jsou s ním na jedné lodi, že nenaslouchají kázání 

                                                 
113 Odtud název tohoto typu divadla, které je odvozeno od slovesa „erzählen“, česky „vyprávět“. 
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někoho zkušenějšího nebo chytřejšího, ale účastní se rozhovoru s někým sobě blízkým 

v rovnocenném postavení. Jedním z nejvýraznějších textů tohoto typu je hra Schlafen Fische? 

(2012) Jense Raschkeho, mimochodem autora, který ve své tvorbě pro děti a mládež výrazně 

pracuje s tématem smrti. Ve Schlafen Fische? postava desetileté  Jette vypravuje příběh o 

tom, jak jí před rokem zemřel mladší bratr Emil na leukémii. Raschke postavu Jette používá 

ke zpracování tohoto tématu dětskou optikou, která ještě není zatížena konvenčním vnímáním 

smrti jako něčeho, o čem se nemluví a „o níž naše společnost přestala smysluplně 

komunikovat“114: 

Někteří lidé umřou z hrozné nudy nebo proto, že je kousne pes do nohy nebo proto, že 

nevědí, že nemají jíst žárovky. Někteří umřou ještě dřív, než se vůbec narodí, a někteří 

proto, že strčí lžičku do toasteru a dostanou ránu. Existují lidé, kteří zahynou žízní, a 

lidé, kteří se utopí. Slyšela jsem, že v Japonsku umře každý rok asi deset lidí kvůli tomu, 

že se srazí hlavami, když se před sebou uklánějí, aby se pozdravili. Někteří lidé zemřou 

na nemoc s podivným názvem, které jsou vzácné asi jako Modrý Mauricius. To je 

poštovní známka. A pak existují lidé, kteří umrznou na severním pólu, a lidé, kteří 

umrznou na jižním pólu, a mezi tím severním a jižním pólem existují ještě lidé, kterým je 

šumafuk, jestli jsou živí nebo mrtví. Nikdy předtím jsem nebyla na takovém hřbitově. 

Teda, mám na mysli předtím, než umřel Emil.115 

Raschkeho záměr je jasný: přiblížit dětskému divákovi na konkrétním příkladu téma úmrtí 

v rodině a smrti jako takové. Postava malé Jette mu umožňuje mluvit o něm zcela otevřeně, 

bez společenských klišé či nic neříkajících chlácholivých vysvětlení, kterých se dětem od 

dospělých na toto téma dostává. Výpověď chce být divákovi průvodcem, nechat ho prožít 

příběh jeho úhlem pohledu, být tak zvaně na jeho straně. Spřízněnou duší, která s ním sdílí 

svoji zkušenosti bez obalu, zcela bezelstně a na rovinu: 

Táta mě vyzvedl ze školy uprostřed vyučování chvíli po jedenácté. Během cesty domů 

neřekl jediné slovo. Jen strnule zíral na cestu.  

„Tati? Co se děje? Ty dneska nemusíš do práce?“ 

                                                 
114 Citace pochází od člena uskupení Institut Úžasu, který se snaží ve své inscenaci Usnula jsem, ale nespím 
z tématu smrti strhnout nálepku „nevhodné pro děti“. Inscenace byla uvedena v rámci přehlídky ke Světovému 
dni divadla pro děti a mládež v březnu 2017. Také v českém prostředí tak můžeme pozorovat snahy odstranit 
toto tabu z dramatické tvorby určené dětem. In: O představeních » Divadlo. [online]. Copyright © 2017 [cit. 12. 
04. 2017]. Dostupné z: http://assitej.idu.cz/cs/o-predstavenich. 
115 RASCHKE, Jens. Schlafen Fische? München: Theaterstückverlag, Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer, 
2012. S. 2. 
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Žádná odpověď. 

Dostala jsem pořádný strach. 

Emil ležel v posteli, tak jako ležel vždycky, když spal. 

Na zádech. 

Já teda na zádech spát nemůžu, ale Emil jo. 

S hlavou trochu na stranu, zavřenýma očima, rukama pod dekou, úplně nehybně. 

Asi takhle: 

Lehne si na lavičku, předvádí jak. 

A byl úplně bílý. 

Jako jogurt.  

Šla jsem k němu, protože jsem myslela, že jenom spí, a dotkla jsem se jeho obličeje, 

abych ho vzbudila a řekla jsem „Emile“. Řekla jsem mu „Emile, vstávej, musíš už 

vstávat, už je dávno po jedenácté.“ Ale máma mi hned odtáhla ruku z jeho obličeje a 

začala brečet. Nejdřív docela potichu, ale pak už pořádně nahlas. Taky nosem. A co 

z něj teklo za věci. Dlouhé nudle skoro jako švihadlo.  

Pořádně už nevím, co to bylo.  

„Emil je teď mrtvý.“ 

To byl táta. Byla to úplně první věc, kterou mi za celý den řekl: 

„Emil je teď mrtvý.“116 

Monologické vyprávění postavy, jak je vidět v předchozí ukázce textu, v sobě vedle 

dialogu s publikem zahrnuje ještě komunikaci více postav mezi sebou. Primárně se sice obrací 

k divákovi, ale zároveň vstupuje do rolí dalších postav, které se v jejím vyprávění vyskytují – 

v případě hry Schlafen Fische? jsou to tatínek, Emil, spolužák,… Přebíráním replik supluje 

jejich přítomnost a divákovi tak dialog vlastně předvádí. Tento „předváděný dialog“, jak jsem 

ho pracovně nazvala, představuje důležitý stavební kámen ve výstavbě současných 

dramatických textů a autoři jeho principy hojně využívají. Vedle klasicky vystavěných 

monologických textů pro Erzähltheater najdeme tento způsob střídání jevištního a 

předváděného dialogu i v dalších hrách. V Klassenzimmerstück Nina und Paul (2012, Thilo 

Reffert) figuruje v textu několik osob, které všechny zastává ústřední dvojice chlapce Paula a 

dívky Niny. Autor k tomuto způsobu výstavby textu přidává úvodní vysvětlující poznámku: 

„Tato hra je napsaná pro jednu herečku (ona) a jednoho herce (on). Obsahuje více postav 

                                                 
116 RASCHKE, Jens. Schlafen Fische? München: Theaterstückverlag, Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer, 
2012.  S. 3 - 4.  
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než účinkujících. Nina a Paul budou ve hře označeni jako „ona-Nina“ a „on-Paul“. Další 

postavy jako paní Mrotzek, otec, atd. mohou být hrány oběma postavami, jsou označeny jako 

„ona-Mrotzek“, případně „on-Mrotzek“ nebo jako „on-Niny otec“, „ona-Niny otec“ atd. O 

něco těžší je to s postavami „ona“ a „on“, které z větší části označují vnitřní hlasy Niny a 

Paula, ale mají i jiné aspekty. V tomto bodě nemůžu poskytnout žádné podrobnější vysvětlení. 

Doufám ale, že se to ozřejmí samo. “117  

 Autor výše uvedeného textu hovoří o tzv. vnitřních hlasech svých postav. Ty jsou pro 

jevištní dialog vybraných her typické. Postavy se v nich ve formě vyprávění svěřují publiku 

se svými pocity a myšlenkami. Tento rozměr sdílení prožitku má v německé dramatice pro 

děti významné místo. Monologické rozpravy, ve kterých postavy otevírají divákovi svoje 

nitro, hrají důležitou roli i v hrách, které se jinak více orientují na epickou výstavbu textu 

založenou na jednání a dialogu postav na jevišti.  

8.1.6 Iluze reality 

V samotném závěru bych se chtěla zmínit ještě o jednom rozměru, který považuji pro 

německé texty za klíčový. Bylo již řečeno, že současné hry používají jevištní dialog 

k budování vztahu mezi hlavní postavou a publikem. Ta, zvláště v textech pro Erzähltheater, 

se hned v úvodu divákovi představuje, předesílá, o čem její příběh bude, a následně jím 

diváka skrze své vypravování provází. Tím, že se postava představí jako někdo, kdo bude 

teprve něco předvádět, navozuje zdání své skutečnosti, uvěřitelnosti. Autoři postavu 

prezentují jako něco reálného, opravdového člověka, který se přišel s něčím svěřit, něco 

předvést. Teprve v jeho vyprávění se začíná jevištní akce. Ve svém monologu přebírá různé 

role, ze kterých ale může kdykoliv vystoupit a obracet se na diváka „sám za sebe“. Takto 

vystavěné texty tak zdánlivě boří divadelní iluzi tím, že přiznávají, že se bude něco předvádět. 

Snaží se o maximální autenticitu, navozují dojem sdílení „skutečné“ události „skutečnou“ 

postavou.  

U některých her se přímo setkáme s požadavky autorů na zařazení osobní, autentické 

zkušenosti inscenátorů do textu. V jiných se prolínání skutečné postavy s předváděným 

příběhem tematizuje v samotném textu hry. Nejexplicitněji se k divákovi touto metodou 

obrací text Ronny von Welt (2015, Thilo Reffert) napsaný na zakázku pro Junges 

Landestheater Tübingen. Příběh o chlapci Ronnym, který si vymýšlí fantastické příběhy, aby 

                                                 
117 REFFERT, Thilo. Nina und Paul. Vastorf: Merlin Verlag, 2012. S. 2. 
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se ukázal před spolužáky v nové třídě, pracuje s fikcí jako stavebním prvkem. V tomto duchu 

je vystavěna celá hra, která si pohrává s propojením reality a divadelní fikce. Autor v ní 

kombinuje výpověď skutečného herce tehdejšího souboru Dimetrio-Giovanni Ruppa (nar. 

1988) a vymyšleným příběhem, který ale zasazuje do reálného okolí divadla:  

Ronny přichází. Zdraví publikum, přitom se pořád dívá nalevo do kulis.  

RONNY Dobré ráno, já jsem Giovanni. Dimetrio-Giovanni Rupp. Tak to stojí na 

internetu. Jsem herec, takže umělec. Giovanni je moje umělecké jméno. 

Vlastně se jmenuji Ronny, ale mezi námi: Nikdo, kdo se jmenuje Ronny, 

neměl kdy co dočinění s uměním. Ronny se jmenují řidiči náklaďáků, 

schválně si toho všimněte, mají to napsáno vepředu na takových 

štítkách! 

(Pauza, opět se dívá do kulis ke dveřím, které jsou pro děti neviditelné) 

Tam jsou dveře do ředitelny. Musím tu čekat.  

Teda já hraju, jako že tu musím čekat, jsem přece herec, jak už jsem 

řekl, takže to dělám jen jako.  

(Překvapí ho hluk, který vyšel od místa, kde se nachází dveře) 

Uaa! Kde jsem to byl? 

 

Dneska pro vás hraju sólo. Tady to dělají všichni, každý je celý žhavý 

do hraní sám. Pro mě je to poprvé.  

Zahraju vám příběh, který jsem sám zažil, od první do poslední scény je 

to příběh z mého života, autobiografické sólo. Světák Ronny, to jsem já. 

Ale žádný strach. Jsem sice na jevišti jako herec sám, ale v tomhle 

příběhu jsou ještě další lidé, kteří v něm hrají. Například pan ředitel, 

tam vzadu za dveřmi.  

Ředitel  Paní Müllerová, pojďte dál! Ronny, ty počkej tady! 

RONNY  Uf, ten mě vyděsil! Tak ten přijde až na straně 25! 

Wedat  Zdar, jak ti dupou? 

Ronny  Jak mi dupou? 

RONNY To je Wedan, ten přijde na řadu dřív (než pan ředitel), ale taky o něco 

později. 

Jsem tu sám poprvé. Tam jsou dveře do ředitelny. Máma je teď 

s ředitelem uvnitř. Mluví o mně. Teda pravděpodobně mluví máma a 



   

72 
 

ředitel poslouchá. Musel jsem změnit školu. Máma říkala, že se mi na 

nové škole bude líbit. Já říkám: zase bude všechno muset být od 

začátku! Tohle tady totiž už je nová škola!  

Právě jsme se přistěhovali do Tübingenu. Z Einbecku. Einbeck je mezi 

Delligsen a Burger Kingem na dálnici.  Sem to byla úplně nekonečná 

cesta. Vyjeli jsme ráno, a když jsme dorazili, byla už tma. O týden 

později začala škola.118 

Postava herce na jevišti jako někoho, kdo něco předvádí, je v tomto textu zcela přiznaná. 

Současně ale text stále pracuje s divadelní iluzí, když se snaží diváka přimět k tomu, aby 

v herci akceptoval postavu napsanou autorem textu a uvěřil, že vypravovaný příběh je 

skutečnou součástí jeho existence nejen na jevišti. Tento způsob práce s výstavbou textu, i 

když ne tak explicitní, jako v případě hry Ronny von Welt, se hojně objevuje i u dalších her. 

A není to jen otázka textů pro Erzähltheater, jakožto divadla založeného na co 

nejdůvěryhodnější výpovědi postavy na jevišti. Tento typ textů není předchůdcem pro ty 

současné – naopak. Vykrystalizoval z potřeby co největší autentičnosti a sdílení příběhu, která 

se v německých textech vždy objevovala. Tuto potřebu je možné pozorovat jak v nárůstu 

tohoto typu textů (v roce 2012 tento typ divadla ve výběru nenajdeme, v roce 2016 jsou 

nominovány hned dva), tak ve výstavbě ostatních her.  

                                                 
118  REFFERT, Thilo. Ronny von Welt. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Theater Verlag, 2015. S. 2 - 3. 
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9. Závěr  

Tato práce, jak již bylo předestřeno v úvodu, si za svůj cíl kladla spíše než být výčtem 

toho nejlepšího z německé dramatické tvorby pro děti zachytit důležité tendence a vlivy 

pozadí, na kterém vzniká. Pokusila jsem se v ní čtenáři přiblížit povahu okolností, ve kterých 

němečtí autoři tvoří i to, jak se pak projevují v textech samotných. Jsem si vědoma toho, že 

metodický postup, který jsem zvolila, má své limity. Zkoumaný výběr jednoho festivalu nemá 

šanci postihnout všechny trendy a povahy současné dramatické tvorby. Na druhou stranu jsou 

každý výběr a zobecnění ve své podstatě do určité míry zavádějící. Dovolím si proto tvrdit, že 

míra zobecnění je v případě této práce natolik podložená prostudováním literatury, pramenů a 

podrobného obeznámení se s problematikou, že ji mohu považovat pro její účely za 

adekvátní. 

Přesto, že německé texty vykazují tendence zpracovávat vážná témata jako smrt, 

pošramocené rodinné vztahy nebo odcizení, bylo by mylné propadnout dojmu, že se současně 

nesou v duchu depresivní a pesimistické povahy. I když si jako ústřední motiv často vybírají 

nelehká témata, nezapomínají na potřeby mladého diváka, pro kterého by se návštěva divadla 

neměla stát přednáškou o smutném životním údělu. Zkrátka se jen nesnaží nezamlčovat před 

divákem rozmanité aspekty světa kolem něj, ať už mají jakékoliv hodnotící znaménko.  Jejich 

autoři jsou si vědomi křehkosti a specifičnosti dětského vnímání a pro zpracování 

závažnějších problémů volí prostředky, kterými je sdělují, citlivě a promyšleně. Nejedná se o 

eufemismy či infantilní zjednodušení situace, ale důmyslnou práci s osvědčenými postupy. 

V dnešní původní tvorbě sice dominují příběhy ze současného života, řešící reálné dětské 

problémy, ale způsob, jakými je autoři zapracovávají do textu, má svou osobitou tvůrčí 

povahu s vlastní poetikou. Moderní dramatický text pro děti chce být materiálem pro 

stylizované divadelní ztvárnění.119  

Z předchozí analýzy vyplývá ještě jedna, zásadní povaha současné tvorby, která, dle 

mého názoru, zrcadlí německou národní mentalitu i současnou společenskou situaci: Divadlo 

(a kultura obecně) má v této zemi v životě lidí významné postavení. A to platí i pro divadlo 

pro děti. Němci si uvědomují silný vliv tohoto média, které zásadním způsobem formuje 

budoucí generace nejen co do jejich estetického vkus, ale i schopnosti umět vnímat umění 

                                                 
119 Viz například autorské poznámky k textům Am Horizont nebo Mein kleiner Zeh war ein Wort. 
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jako něco, co nás kultivuje, osvobozuje a činí lepšími. Přes pestrost a různorodost současné 

tvorby z ní jasně vyvstávají najevo sjednocující snahy o utvrzení diváka ve víře v toleranci, 

osobní svobodu a vzájemný respekt, kteréžto tvoří základní pilíře moderní demokratické 

společnosti. Povšimnout si tohoto apelativního rysu současných textů můžeme po analyzování 

celkového dojmu, který ve čtenáři zanechávají, či alespoň chtějí zanechat. Je jím akcentování 

odlišnosti jako faktického aspektu dnešního života a potřeby naučit se ji u druhých 

akceptovat, přijmout ji jako součást života a vnímat ji kladně, jako něco co nás obohacuje. Na 

pozadí dnešní společensko-politické situace v Německu se toto poselství jeví jako více než 

naléhavé.  
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http://www.theaterstueckverlag.de/
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http://www.schaefersphilippen.de/
http://www.theaterstueckverlag.de/
http://www.theaterstueckverlag.de/
http://www.merlin-verlag.de/
http://www.verlag-autorenagentur.de/
https://www.kiepenheuer-medien.de/autoren/data_autoren/ka_537845227/showAutor
http://www.rowohlt-theaterverlag.de/home
http://www.verlagderautoren.de/verlag/index.html
http://www.theaterstueckverlag.de/
http://www.theaterstueckverlag.de/
http://www.theaterstueckverlag.de/
http://www.theaterstueckverlag.de/
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11.    Příloha 

 

Graf č. 1 Počet členů ASSIEJ na pozadí historického rozdělení Německa na NDR a SRN 

k roku 2016. Zdroj oficiální webové stránky ASSITEJ. 

 

Poznámka ke grafu č. 1: Do grafu není započítáno hlavní město Berlín, u kterého se 

nepodařilo dohledat počet členů ASSITEJ na pozadí historického rozdělení města. Celkový 

počet tak v Berlíně čítá 18 členů.  

 

 

Graf č. 2 Financování textů nominovaných na festival Kinderstücke.Zdroj oficiální webové 

stránky festivalu Kinderstücke. 
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