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Soukromé Divadlo Na Jezerce má 
jist! v"na#í kultu$e úpln! jinou 
pozici, jiné funkce a"hlavn! u% 
$adu let úpln! jiné starosti ne% 
b&t pokusn&m instrumentem ke 
zkoumání 'ehokoli: stavu 'eské 
spole'nosti, p$ípadn! její kri-
tické sebereflexe 'i kulturnosti. 
Je to divadlo primárn! herecké, 
dnes u% $adu let i"dramaturgicky 
objevné"– a"zábavné. A"p$ece je 
pro mne u% léta mimo jiné testem 
stavu jedné profese, toti% diva-
delní kritiky. A"pota%mo 'eského 
divadeln!kritického a"dramatur-
gického establishmentu, zaseda-
jícího v"porotách r(zn&ch pres-
ti%ních cen, festival( a"p$ehlídek 
('asto jde o"jedny a"tyté% osoby: 
pro ty Divadlo Na Jezerce jako by 
neexistovalo).

VLADIMÍR JUST

 
Proto bych rád následující úvahy, inspirova-
né nedávnou premiérou autorské inscenace 
Jana Jirk( Ma!íni, konfrontoval i"s"obrazem, 
kter& o"této události podává 'eská kritika. 
Konkrétn! jeden z"jejích nejv&razn!j#ích 
a"nejpiln!j#ích p$edstavitel( st$ední gene-
race, kritik, teatrolog a"dosud i"praktikující 
divadelník Martin J.")vejda.

DIVADLO A KRITIK

Jenom negativní kritika není konstruktivní. 
Kritika je oprávn!ná jen v"té mí#e, jak je 
tvo#ivá. Carl Gustav Jung: Odpov!* na Jóba 
('esky 2007, s."118).

Pan )vejda si za tuto mou zost$enou 
pozornost m(%e trochu sám"– u% tím, %e 
Ma#íni ho vzru#ili natolik, %e snad jako jedi-
n& z"referujících o"nich vychrlil hned dv! 
kritické reflexe, ob! hrani'ící s"pamfletem 
(NaDivadlo, Lidové noviny). By+ se, p$ísn! 
vzato, jedná o"reflexi (recenzi) jedinou. Prav-
da, pod dv!ma r(zn&mi názvy, ale se st!ho-
vav&mi charakteristikami ze stati do stati 
(deklarované postoje, plnohodnotní herci, 
plnokrevná figura, pragmatick$ a"obez#etn$ 
#editel, prova#ené situace, prova#ené %er-
tování) a"s"trochu odli#nou, av#ak"– abych 
pou%il )vejd(v slovník"– stejn! klopotnou 
pointou (jednou re%isér nezatáhl za &'astn$ 
provaz [?], podruhé byl jeho postoj sice z#ej-
m$, ale divadlo p#i&lo hodn!, hodn! zkrátka).

A"jak& %e je ten kritikovi tak „z$ejm&“ 
postoj, kter& vy'etl z"inscenace? Je to jeho 

utkv!lá p$edstava, %e tv(rci (Jan Jirk( a"prin-
cipál Jan Hru#ínsk&), a+ u% z"ob'ansk&ch, 
nebo osobních d(vod(, prost$ednictvím 
Ma#ín( cht!li vyjád$it svou nevoli nad spo-
le'ností, je% se dosud nevyrovnala s"komu-
nistickou minulostí t#eba tím, %e bez ostychu 
volí Andreje Babi&e (NaDivadlo). V"Babi#o-
v&ch Lidovkách, kam kritik sám „bez osty-
chu“ pravideln! p$ispívá, není majitel novin 
p$ímo jmenován, zato tu 'teme „odvá%nou“ 
obm!nu citované v!ty: t#eba kv(li tomu, %e 
ve volbách hojn! volí stranu, její% p#edseda 
byl spolupracovníkem StB."Opravdu je práv! 
toto tématem inscenace?

A"je-li, pro' kritik hledá doklady pro tyto 
postoje p$evá%n! v"mimodivadelní oblasti? 
Hru#ínsk& pr& na ve$ejnosti opakovan! 
deklaruje své antikomunistické postoje, 
re%isér(v d!da (jak sám kdesi [?]) zmínil, 
strávil dva roky v"komunistickém kriminá-
le (LN). Co nám, 'tená$(m recenze, je do 
toho? Toto málem detektivní „odhalování“ 
osobních, mimodivadelních motivací tv(r-
c( (jemu% nap$íklad na blogu NaDivadlo 
kritik v!nuje tém!$ p(lku stati, v"LN zhruba 
t$etinu)"– odhalování namísto vlastního 
rozboru inscenace"– mluví jist! samo za 
sebe. (Bu*me v#ak spravedliví: práv! tento 
ne#var narychlo vygooglen&ch pátrání sdílí 
s"recenzentem $ada dal#ích koleg( i"kole-
gy,.) Ostatn! principál Jan Hru#ínsk& je 
odedávna jak kv(li své scén!, tak pro své 
ob'anské postoje ost$elovan& z"r(zn&ch 
stran (snad práv! proto, %e k"%ádné stran! 
ani názorové bublin! 'eského divadelního 
rybní'ku nepat$í).

PREHISTORIE MA!ÍN"

V"obou 'láncích kritik vlastní rozbor 
inscenace nahrazuje jejím krátk&m popi-
sem, psan&m typicky ko%en&m, #kobrta-
v&m, „zdeú$edním“ jazykem. A"fundované 
hodnocení, jaké bych o'ekával zejména 
u"odborn! zalo%eného periodika nebo 
u"rubriky, její% vysokou la+ku v"LN nastavila 
(a"dodnes nastavuje) Jana Machalická, kritik 
nahrazuje nálepkováním typu prova#ené 
hlá&ky, t!%k$ zadek, spí&e kabaretní herec-
tví, herci jsou bohu%el víc auto#i a"mají 
omezen$ rejst#ík. Samo pejorativní pou%ívá-
ní termín( kabaretní, pop$ípad! autorské 
herectví"– je% podle recenzenta nahrazuje 
jedin! správné, k&%ené plnohodnotné, plno-
krevné figury"– sv!d'í o"fatálním nepocho-
pení poetiky inscenace.

Kritikusové tohoto typu, jim% pánbu 
nenad!lil schopnost empatie 'i ironie, 
talent rozli#ovat ani smysl pro humor, zato 
jim nad!lil omezen$ rejst#ík slov, kdysi 
podobn&mi nálepkami 'astovali rané 
herectví Voskovce a"Wericha 'i „neherectví“ 
Semaforu. Práv! Jan Slovák (znám& divác-
kému okruhu Sklepa i"z"kultovního Kou$e, 
pro mne nejv!t#í hereck& objev inscenace 
Jana Jirk() sv&m v&razn! antiiluzivním, 

autorsk&m „neherectvím“ pokra'uje 
v"této tradici, jejími% nezapomenuteln&mi 
reprezentanty byli t$eba Ji$í )litr, Ladislav 
Smoljak nebo Leo# Sucha$ípa. A"dvojnásob 
nep$ípadné jsou tyto nálepky práv! v"p$í-
pad! nejv!t#ího kladu inscenace, vpravd! 
klaunského „inspirovaného herectví“ dvoji-
ce Slovák–)teindler.

Tím nechci pominout promy#lené v&ko-
ny ostatních, hlavn! p$esv!d'ivé Milu#e 
)plechtové"– Zdeny Ma#ínové (autenticky 
na premié$e p$ítomné i"v"publiku), dále 
Krist&ny Hru#ínské a"Bo$ka Joury, herc( 
v"rolích dal#ích herc( „divadla na divadle“, 
v#ech, které kritik urá%liv! hodil do jedno-
ho pytle s"visa'kou spí& jen p#izvukují. Mezi 

„p$izvukujícími“ (fuj!) bych zvlá#+ vyzdvihl 
vynikajícího Daniela )vába v"roli re%isérova 
oponenta, kverulujícího herce Dana, kter& 
autenticky a"s"pochopením, nikoli kari-
katurn!, jak se nabízelo, oproti Slovákov! 
apologii Ma#ín( stejn! plamenn! hájil oblí-
benou tezi o"Ma#ínech = vrazích.

Slovák(v antiiluzivní kubistick& portrét 
posedlého, zb!silého, fachidiotsky zapouz-
d$eného „avantgardního“ re%isérství mimo 
realitu je vlastn! hercov&m autorsk&m 
komentá$em jednoho extrému, zdaleka 
nejen divadelního. Ale zárove, je i"dojem-
nou variací na Dona Quijota 21."století. 
A"je-li vy'ouhl& Slovák postmoderním 
Quijotem, pak jeho partner Milan )tein-
dler je opa'n&m, stejn! nejednozna'n&m 
extrémem. Typick& plod polistopadového 
blouzn!ní o"„trhu bez p$ívlastk(“, kter& 
v#e vy$e#í.

)teindler(v plebejsk& principál, majitel 
a"$editel divadla není ani tak Sanchem Pan-
zou, ale spí# postmoderním, nejednozna'-
n&m )vejkem. )ikulou, kter& se po listopadu 
pustil do podnikání v"kultu$e, o"ní% nemá 

„Ahnung“ (jako jiní se vrhli do podnikání 
v"politice, m!li jsme po Havlovi dva nebla-
hé exemplá$e na Hrad!). Bezelstn! miluje 
v#echny pokleslosti (v#ak také v"úvodu 
p$ijede jako )vejk na simulantském vozejku, 
do%aduje se ha#kovské inscenace a"ur'it! 
by inscenoval t$eba i"Mickey Mouse, Po-e-
ra, cokoli, co zachrání kasu). Proto vyt&kat 
herci vtipné demonstrování „pokleslosti“ 
postavy, a"dokonce t!mito „pokleslostmi“ 
vy#perkovávat recenzi v"LN, je nejen urá%-
livé, ale i"fatální nepochopení prvku budo-
vání postavy, jakkoli ob'as takto, vytr%ené 
z"kontextu, mnohé estéty odradí od náv#t!-
vy divadla. Ka%d& si vybere z"díla podle toho, 
jak velkou l%ící z"n!ho nabírá"– hlub#í l%íce 
sáhne hloub, m!lká a"placatá si vybere jen 
m!lkosti a"placatosti a"pomine zbytek (to 
samoz$ejm! neplatí jen na )vejdu).

A"proto%e nevzd!lanci mají v%dycky p$e-
vahu nad t!mi druh&mi, pov&#il )teindler(v 
principál ze sluhy na novodobého pána. 
Nechá se zprvu umluvit k"populárnímu 
ma#ínovskému tématu, jen%e re%isérova 
umanutost, s"ní% p$istupuje k"nekone'n! 
odkládané premié$e, ho podnikatelsky rui-
nuje, a"tak dává bezprizornému re%isérovi 
v&pov!* s"tím, %e si ho nechá v"divadle jen 
do doby, ne% dokon'í nekone'n! p$ezku-
#ované Ma#íny. To je mimochodem zname-
nit&, a% „havlovsk&“ paradox celé hry: 'ím 
více se zastydlého avantgardisty chce prag-
matick& #éf zbavit, tím jist!ji si paradoxn! 
sám kope hrob, kter& pro n!j „rozkladn&“ 
re%isér v"divadle p$ipravuje"– %e se ho toti% 
nezbaví nikdy. Nejednozna'nost postavy 
ov#em )teindler podtrhuje i"#vejkovskou 

ironií, nap$íklad na re%isér(v cíl, aby se lidé 
v"hledi#ti zastyd!li, proto p$ece chodí do 
divadla, replikuje: Jako %e )ím vy&&í vstupné, 
tím v!t&í stud? U% dlouho jsme se tak n!jak 
od srdce nezastyd!li!

ANI POMNÍK, ANI PAMFLET

Jednou z"tradovan&ch p$edstav v!t#iny 
kritik( o"Divadle Na Jezerce je obraz ryze 
komer'ní, nic neriskující scény, hrající 
jednozna'né, divácky p$ístupné „hry na 
jistotu“. To znamená: xkrát vyzkou#en&m 
zp(sobem hrát xkrát vyzkou#en& repertoár, 
vy#perkovan& divadelními 'i filmov&mi 
pophv!zdami (p$iznám se, %e jsem tento 
obraz v"prvních letech existence divadla do 
jisté doby také sdílel, ovlivn!n více médii 
ne% vlastní sporadickou zku#eností). Ten 
obraz se v#ak okam%it! za'ne bortit ve 
chvíli, kdy do divadla zamí$íte 'ast!ji (m(j 
p$ípad). A"p$esto tento obraz dodnes, snad 
podv!dom!, p$ejímá nemalá 'ást i"serióz-
ních médií. I"autorka jedné z"nep$edpoja-
t&ch a"v!cn&ch recenzí na Ma#íny Marie 
Reslová automaticky p$edpokládá, %e tato 
inscenace je jaksi p#irozen! v"rozporu 
s"repertoárem herecké scény, kde divák )eká 
zábavu s"dobr$m koncem. Ale i"ona sama 
vzáp!tí p$ipou#tí, %e i"kdy% u% v"minulosti 
divadlo podobn! zariskovalo, v"p$ípad! 
Ma#ín( projevil principál Hru#ínsk& odva-
hu tém!# sebevra%ednou (Aktuáln!.cz).

Jen%e podobn! sebevra%ednou odvahu 
projevuje Jan Hru#ínsk& v"posledních letech 
stále 'ast!ji, ne-li pravideln!. Koneckonc( 
i"Ma#íny postavil do zna'né míry na „skle-
pácké“ poetice (dvojice )teindler–Slovák). 
I"Hru#ínsk&m p$izvávan& Jaroslav Du#ek, 

„guru“ alternativní scény, alternativního 
my#lení i"alternativního p$ístupu k"%ivotu 
(respektive toho, co v!t#inová spole'nost 
za „alternativu“, nejspí# myln!, pova%uje, 
netu#íc, %e sama je alternativou minulosti), 
tento „guru“ ezoterick&ch kruh( asi dob$e 
ví, pro' s"divadlem pravideln! spolupracuje 
a"hlásí se k"n!mu. On"– i"jeho „alternativní“ 
p$átelé: Petr Nikl, Nata#a Burger, Ond$ej 
Smeykal aj. (Man"elské vra"d#ní; Sláva 
stroj$ a%m#st).

Ale vzpome,me i"na nedávné inscena-
ce hlavního repertoáru, jako byl Shylock 
Marka Leiren-Younga (op!t jako v"Ma#ínech 

„divadlo na divadle“, hledající st$ed mezi 
dv!ma extrémy"– p$e%ívajícím antisemi-
tismem a"stejn! zhoubn&m „korektivis-
mem“"–, s"tém!$ %ivotní titulní rolí Milana 
K,a%ka). Nebo si p$ipome,me znepokoji-
vou mrazivou grotesku Timura Vermese U" 
je tady zas! o"hypotetickém návratu Hitlera 
do dne#ních babi#ovsko-zemanovsk&ch 
'as(, s"excelentním v&konem Ond$eje 
Kavana v"hlavní roli. To %e je hlazením 
diváka po srsti? A"do t$etice je tu nedávn& 
jevi#tní p$epis scéná$e Genoveseho filmu 
Naprostí cizinci, opus mladého talentova-
ného re%iséra Mat!je Balcara, kter& stihli Na 
Jezerce uvést poslední den p$ed covidovou 
uzáv!rou v#ech divadel za ú'asti slavného 
italského filma$e (tentokrát ne#lo o"pouhé 
excelentní sólo v"titulní roli, ale o"vyvá%e-
nou ansámblovou souhru a"d(kaz herecké 
tvo$ivosti souboru).

Práv! Ma#íni kontinuáln! pokra'ují 
v"této dramaturgické linii, navíc na pod-
klad! p(vodní, neodvozené dramatické 
práce. Práce, kterou v#echna ostatní oslo-
vená divadla v"republice rad!ji zamítla! 
Jisté je jedno, takto se nechová divadlo, 
které odmítá riskovat. Dílo Jana Jirk( p$i-
tom"– jakkoli fandí state'nosti obou bratr( 
i"jejich otce a"sestry"– nebere vá%n! jedno 
z"nejv!t#ích polistopadov&ch noviná$sk&ch 
kli#é. Ta zkratka, údajn! rozd!lující spole'-
nost (ve skute'nosti rozd!luje spole'nost 
práv! tato zkratkovitost) zní: hrdinové, 
nebo vrahové? Kolik lajk( pro, kolik pro-
ti, hurá, odhlasovali jsme si objektivní 
v&sledek! Pravda se v#ak nedá odhlasovat, 
to by Masaryk musel b&t v"prvním dese-
tiletí minulého století nejv!t#í vyvrhel 
národa. A"pro mne je nejv!t#ím"– a"op!t: 
riskantním"– p$ínosem inscenace fakt, %e 
p$istupuje s"humorem k"tragickému tématu. 
(Tragickému nejen k"rodin! Ma#ín(, ale 
i"k"jejich ob!tem, stejn! absurdním, jako by 
byla smrt kteréhokoli bezejmenného #oféra, 
kter& by vezl ve chvíli atentátu kteréhokoli 
Heydricha 'i jiného tyrana minulosti.)

Nevid!t to v#echno m(%e snad jen slep&. 
Nebo p$edem zaujat&?

Divadlo Na Jezerce, Praha – Jan Jirk!: Ma"íni. 
Re!ie Jan Jirk", scéna Vladimír N#me$ek, hudba 
Ji%í Hradil. Premiéra 14. %íjna 2021.

M!"íni, Je#erk!  
! bíd! $eské reflexe...

Divadlo na divadle: 
v pop#edí zleva 
Milan !teindler  
(principál) a Jan 
Slovák (re!isér), 
v pozadí Bo#ek 
Joura, Krist$na 
Hru%ínská a Daniel 
!váb v"rolích #len$ 
hereckého souboru  
!"#" $%&' (&)*'

Jisté je 
jedno, takto 
se nechová 
divadlo, 
které odmítá 
riskovat.

Je-li Jan Slovák  (vle-
vo) postmoderním 
Quijotem, pak jeho 
partner Milan !tein-
dler je opa&n$m, 
stejn% nejednozna#-
n&m extrémem !"#" 
$%&' (&)*'


