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rozhovor s dramaturgem, redaktorem a teatrologem  
Štěpánem Otčenáškem

Musíme někoho najít  
a pak můžeme jít konečně do důchodu

Barbara Topolová

Štěpán Otčenášek (1954), dramaturg, redaktor a teatrolog. Absolvoval divadelní 
vědu a bohemistiku na FF UK, v roce 1984 získal doktorát filozofie. V osmdesátých 
letech pracoval jako odborný pracovník v Divadelním ústavu a v Kabinetu pro stu-
dium českého divadla ČSAV. S Vladimírem Justem založil časopis Divadelní revue, jíž 
byl od roku 1990 dvacet let redaktorem a v letech 2005–2009 šéfredaktorem. V le-
tech 1992–1995 působil jako dramaturg v Divadle Labyrint a od roku 1996 je dra-
maturgem a členem uměleckého vedení Divadla v Dlouhé. Společně se svou ženou, 
režisérkou Hanou Burešovou připravil více než šedesát inscenací.

Začnu provokativní otázkou: Proč jsi tak málo psal?
Proč jsem tak málo psal? Myslíš teatrologických textů? No jo… To je provokativ-
ní otázka. Napsal jsem něco kritik, recenzí a článků, studii o Činohře 5. května do 
sborníku Divadlo nové doby, napsal jsem i kandidátskou práci, kterou jsem už ne-
stihl obhájit, protože přišel rok 1989 a tituly CSc. byly zrušeny. Ale je pravda, že 
jsem nikdy moc velkou ambici psát neměl. I v Divadelní revui jsem se cítil přede-
vším jako redaktor, který texty shání a rediguje. Upřímně řečeno, nemám „lehké 
pero“. Od roku 1990, kdy jsem začal naplno dělat tzv. živé divadlo, už píšu jen tu 
a tam článek do divadelního programu…

Jak ses dostal od akademické dráhy k divadlu?
To už začalo na počátku osmdesátých let, kdy jsem začal žít s Hanou Burešovou 
a připravovali jsme agenturní inscenace pro klub v Řeznické. Potom Hana odešla 
do Kladna a i tam jsem s ní neoficiálně spolupracoval. A když jsme pak oba dostali 
nabídku do smíchovského Labyrintu, stal jsem se dramaturgem a začal spolupra-
covat na některých titulech i s dalšími režiséry.

Takže šlo o pozvolný a z tvého pohledu přirozený proces? 
Asi ano. František Černý mě vždy podezíral, že chci od teatrologie zběhnout k diva-
dlu. Měl samozřejmě pravdu, a když se naskytla příležitost, využil jsem ji.

Nicméně poměrně dlouhou dobu jsi kloubil své dramaturgické a redaktorské 
působení.
Právě ta rozkročenost mi vyhovovala, proto jsem vydržel střídat práci v Divadelní 
revui a v divadle hodně dlouho. U jednoho jsem vlastně odpočíval od druhého a ově-
řoval si, jak mj. historické postupy divadla souvisí se současnou praxí.
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Jaké další výhody tato dvojí profese skýtala?
Pobývání mezi teatrology mělo pro mne, myslím, velkou výhodu, stejně jako samo 
studium divadelní vědy na filozofické fakultě, které asi moji dramaturgickou práci 
nasměrovalo jinak, než kdybych studoval DAMU. Moje dramaturgie je orientována 
na dramatickou literaturu v rozpětí více než dvou tisíc let. Mám štěstí, že Haně je po-
dobný zájem blízký. Nikdy jsme nebyli zaměřeni výhradně na současné texty, i když 
jsme samozřejmě také nějaké připravili. Naopak nás zajímá ohledávat nejrůz nější 
historické druhy a žánry, nalézat jejich dnešní možnosti. Většinou nás nejvíc baví 
právě ta první, studijní fáze nad textem. Realizace sama bývá někdy obtíž ná a pro-
blematická, ale to studium je vždycky dobré! K tomu jsem dostal průpravu na fa-
kultě, a proto také dodnes rád a pravidelně čtu teatrologickou literaturu.

Čteš zrovna nějakou?
Kotteho Dějiny divadla.

K dramaturgii se ještě dostaneme, teď bych se vrátila k počátkům. – Co tě 
v dětství ovlivnilo a jak ses rozhodl, že se budeš zabývat divadelní vědou, 
potažmo divadlem?
Na gymnáziu mě hodně bavila historie. Maturoval jsem v roce 1973 a tehdy jsem šel 
i na konzultaci na katedru historie. Tam jsem se ale dozvěděl, že je vyžadována něm-
čina, což jsem nějak přehlédl – já měl na gymnáziu francouzštinu. Na fakultu mě to 
stále lákalo a řekl jsem si, že se zkusím přihlásit na bohemistiku, protože literatu-
ra mě taky zajímala. Čeština byla v tom roce vypsána v kombinaci s knihovnictvím. 
Tak jsem složil přijímací zkoušky na oba obory, ale během přijímacího týdne se ná-
hle rozneslo, že budou otevřeny uměnovědy. Původně se v tom roce žádné otvírat 
neměly, jenže – jak jsme se později šeptandou dozvěděli – dcera jakéhosi funkcio-
náře z ÚV KSČ chtěla studovat muzikologii, tak jí ten obor spěšně otevřeli. Samo-
zřejmě se okamžitě ozvaly ostatní uměnovědné katedry, že chtějí také nějaká mís-
ta – a dostaly je. Takže najednou, velmi narychlo, bylo možné se přihlásit i na diva-
delní vědu, což jsem udělal, zdálo se mi to přece jen atraktivnější než knihovnictví.

To šlo takhle rychle?
To šlo takhle rychle! Podal jsem přihlášku, za pár dní byly přijímací zkoušky, na pří-
pravu jsem měl čtyři dny, urychleně jsem četl Blahníka – a co se dalo. Šťastnou ná-
hodou mi ještě před maturitou otec podsunul knihu Waltera Kerra Jak nepsat hru, 
kterou do češtiny přeložil Milan Lukeš. Měl jsem ji ještě čerstvě v hlavě a písemnou 
práci jsem postavil de facto na ní, díky tomu jsem, myslím, přijímačkami prošel. 
Před tím jsem se na divadlo nijak nezaměřoval, i když mě bavilo. Spíše jsem uva-
žoval, pokud by se mi nepodařilo dostat se na fakultu, že bych zkusil scenáristiku 
a dramaturgii na FAMU, DAMU mě vůbec nenapadla. Ale nakonec jsem byl na odvo-
lání – rodiče byli vyškrtnuti ze strany – přijat na bohemistiku a divadelní vědu. Byla 
to vlastně šťastná souhra náhod, jaká se mi pak v životě ještě párkrát zopakovala.

Jaké byly tvoje formativní divadelní zážitky z dětství a mládí?
Po pravdě – nedokážu říct. Pravidelně jsem začal do divadla chodit, až když jsem 
studoval divadelní vědu. Na gymnáziu jsem víc chodil do kina a hodně jsem četl. Ale 
viděl jsem pár zajímavých představení v Komorním divadle, těsně před tím, než ho 
zavřeli – Play Strindberg, Čtrnáctý hrabě Gurney, Lov na kachny, Richard II. – cho-
dil jsem tam na Vosku, Postráneckého a Adamovou. Také jsem viděl Provaz o jed-
nom konci v Divadle za branou a občas docházel i do Činoherního klubu na bidýlko. 
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Jako student divadelní vědy jsem nejraději chodil na představení Evalda Schorma 
v Divadle Na zábradlí, soustavně jsem sledoval práci HaDivadla, Divadla na prováz-
ku, Ypsilonky a Divadla na okraji. Nejsilnější divadelní zážitek bylo ovšem předsta-
vení zahraniční – Noc listopadową Andrzeje Wajdy, kterou jsme mohli vidět na zá-
jezdu katedry do Krakova.

Jaké bylo studium za tuhnoucí normalizace na filozofické fakultě? Lišila se 
nějak divadelní věda a bohemistika?
Na bohemistice byla atmosféra opravdu hodně temná, většina nejlepších profesorů 
už byla vyhozená, vládl tam Vítězslav Rzounek a podobní zloduchové a zmar pro-
sakoval všude. Nejvíce mě tam oslovily skvělé kurzy Jaroslavy Janáčkové o literatu-
ře 19. století. Teatrologie oproti tomu skýtala určitý azyl, nebylo to tam tak strašné, 
prostředí bylo otevřenější, i když katedru vedl poněkud šílený Miroslav Kouřil. Čist-
ky ji tolik nepoznamenaly a zůstal tam velmi dobrý pedagogický sbor – Milan Lukeš, 
Dana Kalvodová, František Černý, učili nás i někteří externisté; zkrátka si studium 
udrželo odbornou úroveň. Pro mne byl nejpodstatnější jednoznačně Milan Lukeš, 
jednak svými shakespearovskými přednáškami, jednak cyklem o americkém diva-
dle a kritickým seminářem. To bylo výborný, i když nás hodně trápil, ale myslím, že 
nás hodně naučil. S profesorem Černým jsem, jak řečeno, trochu válčil, jeho před-
nášky se mi jevily trošku pozitivistické, ale také jsem mu vděčný za mnohé. Když 
zjistil, že nečteme hry, obzvláště ty z 19. století, tak se dost naštval, a museli jsme 
jich každý týden přečíst několik a on nás z nich potom zkoušel, takže díky němu 
mám načtené například celé české obrození, což jsem zpětně mnohokrát ocenil.

Interní vztahy na katedře ovšem dobré nebyly, například k profesorovi Černé-
mu, který byl proděkanem za palachiády a mluvil za fakultu na Palachově pohřbu, 
se Kouřil choval opravdu strašně, a to i před studenty. To bylo hodně drsné. Naopak 
Milana Lukeše měl v oblibě a asi mu i hodně pomohl se na fakultě udržet. 

Co vás učil Miroslav Kouřil? 
Teoretickou scénografii, což byl jeho vynález. Kombinoval dějiny scénografie a di-
vadelního prostoru, kde se občas objevila zajímavá informace – dozvěděli jsme se 
toho hodně o divadelní architektuře, o způsobech svícení například –, s vlastními 
teoretickými koncepty, což byla úplná patafyzika vycházející z jeho úvah a asi tří 
knížek, vedle Engelsovy Dialektiky přírody a Simonovovy Metody K. S. Stanislavské-
ho i Huizingovy Homo ludens. Bylo to jako celek dosti děsivé.

Kouřil tehdy připravoval své životní dílo, obsáhlou všeobjímající knihu o scéno-
grafii, přednášky byly jakousi průpravou k ní. Dokonce jsme mu jako studenti mu-
seli s rukopisem toho opusu pomáhat, různě jsme skládali, přerovnávali a číslova-
li stránky, byl to takový tlustospis v deskách…

To byl jediný Kouřilův předmět?
Ano, nic jiného neučil.

Jak dlouho ten kurz trval?
Přesně už nevím, ale minimálně čtyři semestry, možná i déle. Účast byla povinná; 
my byli v ročníku čtyři, takže jsme měli účast povinnou úplně na všem.

A Vítězslava Rzounka na bohemistice jsi jako pedagoga zažil?
Jako pedagoga, chválabohu, nikoli, učila nás ale jeho milenka Jaromíra Nejedlá. Ale 
když mě přijali na zmíněné odvolání, tak jsem měl se Rzounkem rozpravu, on si mě 
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pozval a sdělil mi, že mě tedy vezmou, ale musím vstoupit do SSM. Což se mi poda-
řilo až do konce studií neučinit. Člena SSM ze mě udělali až po škole, když jsem na-
stoupil do Divadelního ústavu, kam mě přijímala Eva Soukupová, a za několik dní 
mi někdo donesl bez varování svazáckou legitimaci s tím, že o tom se se mnou vů-
bec nehodlá bavit. Takže já jsem absolvoval celou filozofickou fakultu i vojnu jako 
neangažovaný – a Soukupová mě nakonec dostihla.

Jana Kopeckého jsi už nejspíš na fakultě nepotkal. 
Oficiálně ne, když jsem přišel, byl už „odejit“, nicméně já se s ním přesto setkal. Na 
Lukešův seminář jsem dostal zadanou práci o herecké metodě Antonina Artauda 
a paní Kolárová, dlouholetá tajemnice a dobrá duše katedry, která se dobře orien-
tovala v oboru a studentům různě pomáhala, mě navigovala na Kopeckého, který 
Artaudovy texty přeložil. Měly vyjít v Orbisu, byly už vysázené, ale protože začala 
normalizace, sazbu rozmetali a nevyšlo nic. Profesor Kopecký mi nejen poskytl své 
překlady, což mi velmi pomohlo, protože číst zrovna Artauda ve francouzštině není 
jednoduché, a samozřejmě mi o tématu udělal i několik obsáhlých přednášek. Tak-
že jsem ho vlastně poznal jako neoficiálního pedagoga a konzultanta.

Pak jsme se setkali ještě třikrát. Poprvé, když Hana dělala na DAMU absolvent-
skou inscenaci s názvem Hra lidová, což bylo takové krycí jméno pro lidové vánoč-
ní a pašijové hry.1 Tehdy jsme Kopeckého jako odborníka na barokní lidové divadlo 
navštívili na jeho tehdejším pracovišti, v maringotce Vodních zdrojů v Zákupech, 
to byl samozřejmě zážitek. A pak jsme za ním chodili, když jsme s Vladimírem Jus-
tem chystali „nulté“ číslo Divadelní revue. Předpokládali jsme, že bude mít něja-
ký text a on opravdu vytáhl ze šuplíku studii o středověkém divadle, kterou jsme 
otiskli. Naposledy jsem se s ním setkal v roce 1990, kdy jsem byl dramaturgem fes-
tivalu Hry českého baroka.

Kdo byli na fakultě tvoji spolužáci?
Nebyli jsme významný ročník. Na začátku nás bylo pět, dokončili jsme tři, já, Mar-
tin Hrabák a Vladimír Volek.

A kdo studoval divadelní vědu v tu dobu?
My jsme hodně předmětů měli společně s hudební vědou a kunsthistorií, tak jsem 
poznal řadu lidí i z těchto oborů. Přímo na teatrologii byl v nižším ročníku Josef 
Herman a ve vyšších Vladimír Procházka, Jan Bernard, Nina Hrušková (Vangeli) 
a Vlasta Smoláková.

Co následovalo po absolutoriu?
Absolvoval jsem v roce 1978. Už tehdy jsem se pokoušel proniknout k divadlu, měl 
jsem pohovor se Zdeňkem Buchvaldkem, jestli bych nemohl být dramaturgem 
v Reali stickém divadle, ale pochopitelně mě nepřijal. Zase tolik na tom nezáleželo, 
protože tehdy po vysoké šel člověk na asi měsíc do práce a pak dostal povolávací 
rozkaz na roční vojnu. Takže šlo spíše o to, aby se po té vojně měl kam vrátit. Na-
konec mě s kolegou Martinem Hrabákem na ten měsíc přijali do Divadelního ústa-
vu. Pak jsem šel na vojnu a to byl oproti veškerému očekávání docela zajímavý zá-
žitek, protože jsem byl přidělen k tzv. samostatné rotě, což byly speciální útvary 
pro negramotné vojáky.

1 Srov. Burešová, Hana. Hra lidová. Divadelní revue 22, 2011, č. 1, s. 175–195. Pozn. red.
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V Československé socialistické republice byli na konci sedmdesátých let 
negramotní?
Byli. Týkalo se to hlavně Romů, nejčastěji z tradičních osad na východním Sloven-
sku, ti často nejenže neuměli číst ani psát, ale v mnoha případech mluvili jenom 
maďarsky. A pro ty byly zřízeny tyhle samostatné roty, kterých bylo po Čechách ně-
kolik, tam měli za úkol je naučit číst a vůbec základní společenské návyky. Já tam 
byl jako velitel družstva, takže jsme je učili číst a psát, jak se používá příbor, prostě 
všechno. Asi jsme je nic moc nenaučili, ale snažili jsme se. Oni fungovali jako pra-
covní čety, nikdy jim nikdo nedal žádnou zbraň. Díky tomu jsem po celou vojnu ne-
potkal samopal, což bylo samozřejmě příjemné. Bylo to paradoxní: asi jsem tam byl 
z trestu, za tu svoji malou angažovanost, ale vlastně ta vojna vůbec nebyla špatná, 
dostával jsem často opušťáky a byla to i pozoruhodná zkušenost. Kolega Petr Vich-
nar, který dělá v České televizi sportovního redaktora, byl vedle v budově u tankis-
tů. Ti nás pořád litovali, že jsme u těch Romů – a přitom sami pořád někde manév-
rovali s tankama a byli černí od bahna. Když vojna trestá, tak je to všechno naopak. 

Po vojně ses vrátil do Divadelního ústavu…
Ano, a setrval jsem tam přibližně dva roky. Kolega Hrabák byl v hodnotitelském 
oddělení a já jsem se octnul v dramaturgickém. Tam se psaly posudky na nové hry 
a na dramaturgické plány, které musela tehdy všechna divadla předkládat a ideolo-
gicky odůvodňovat. To mě pochopitelně vůbec neuspokojovalo, byla to činnost na-
prosto marná, práce k ničemu, končilo to někde v šuplíku na ministerstvu kultury. 
Abych si to nějak vykompenzoval, začal jsem psát kritiky a recenze do Svobodné-
ho slova a pak i do Scény. Na druhou stranu jsem se v ústavu seznámil s řadou vý-
borných lidí, kteří tam byli díky Soukupové ukrytí.

Jak vlastně Divadelní ústav za jejího vedení fungoval?
Eva Soukupová mnohým lidem ublížila jako členka různých komisí apod., ale záro-
veň touto svou režimu poplatnou činností zaštiťovala ústav. Hrála to na obě strany 
a je třeba říci, že opravdu mnoha proskribovaným lidem také pomohla, dávala jim 
práci, platila jim třeba různé překlady a držela je nad vodou, když je nikdo nechtěl 
zaměstnat. A udržela Pražské quadriennale, což bylo v té době opravdu významné, 
šlo o snad jedinou pravidelnou výstavu s širokou zahraniční účastí, udržela doku-
mentační oddělení a knihovnu, což jsou asi nejpodstatnější složky ústavu… Ústav 
si pod jejím vedením i za normalizace přece jen uchoval nějakou odbornou úroveň.

Setkal ses během působení v Divadelním ústavu, že by hodnotitelské oddělení 
nějak zneužily tzv. schvalovací orgány, například k zákazu nějaké inscenace? 
Nesetkal ani jsem o tom neslyšel a moc nevěřím, že by se něco takového dělo. Mys-
lím, že v hodnotitelském oddělení, které vypracovávalo posudky na hotové insce-
nace, to fungovalo stejně jako u nás v dramaturgickém: všichni se snažili věcem po-
moci. Vím, že u nás se hodně řešila Steigerwaldova Tatarská pouť, já na to psal asi 
čtyři posudky, Ota Roubínek také a opakovaně jsme to doporučovali a vychvalova-
li. Ale jak jsem říkal, reálný dopad to samozřejmě nemělo. Nakonec mě z této čin-
nosti v roce 1982 zachránilo přijetí do Kabinetu pro studium českého divadla, což 
jsem chápal jako vysvobození.

A to se stalo jak?
Oslovil mě tehdejší vedoucí kabinetu Vladimír Procházka (otec dnešního šéfa Čino-
herního klubu) pravděpodobně na základě mých recenzí. Podmínkou ovšem bylo, 
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že se budu věnovat českému dramatu sedmdesátých let a na toto nevděčné téma 
napíšu i kandidátskou práci.

Na čem dalším jsi v kabinetu pracoval?
První dva roky jsem tam byl jako odborný pracovník s tím, že jsem psal slovníko-
vá hesla, tehdy se připravoval slovník Národní divadlo a jeho předchůdci, několik 
hesel dramatiků jsem napsal pro Slovník českých spisovatelů od roku 1945 a o ně-
kolika nových českých a slovenských hrách jsem psal do německého Schauspielfüh-
rer. Taky jsem dělal korektury čtvrtého svazku Dějin českého divadla. A učil jsem se 
ediční a redakční práci – dostal jsem totiž za úkol s Bořivojem Srbou redakčně při-
pravit jeho knížku O nové divadlo. Byl to křest ohněm a velká zkušenost: rukopis 
měl minimálně 1500 stran a museli jsme to zredukovat asi na třetinu. Takže jsme 
týdny u Srbů v Brně, Zemědělská 24, trávili krácením. Ale tenkrát ještě byl Bořivoj 
docela smířlivý, návrhy škrtů bral a probíhalo to docela v klidu.

To jsi u Srbů i bydlel?
Ústav pro českou a světovou literaturu, jehož byl tehdy kabinet součástí, mi proplá-
cel hotel. Já vždycky ráno přijel do Zemědělské, kde jsme celý den s Bořivojem re-
digovali, a večer jsme občas chodili po divadlech a po jeho známých výtvarnících. 
Bořivoj mě tehdy v Brně seznámil s mnoha zajímavými lidmi, to bylo bezvadný, 
hrozně rád na to vzpomínám. 

Jaké byl kabinet počátkem osmdesátých let pracoviště?
V kabinetu panovala vzhledem k poměrům jinde až nebývalá svoboda. Já tam byl 
dlouhou dobu benjamínek. Věkově nejblíže mi byli Vláďa Just, Eva Šormová, Hon-
za Pömerl – se všemi jsem si velice rozuměl. Ale i s těmi staršími. Přijímal mě ještě 
Vladimír Procházka, který byl jako šéf velice slušný a několika lidem pomáhal, za-
městnal například právě Bořivoje Srbu. V kabinetu bylo lidsky velmi příjemné pro-
středí a práce tam měla smysl.

Nezměnilo se to ani, když se v roce 1984 stal vedoucím Jiří Hájek?
My jsme byli celkem rezistentní. Hájek přišel s tím, že máme pokračovat v psaní 
dějin a sepsat dějiny českého divadla po roce 1945. Do toho se pochopitelně niko-
mu nechtělo, protože by se musely napsat ideologicky poplatně. Proto jsme stá-
le tvrdi li, že je potřeba jít cestou přípravných studií a sborníků, což byla strategie, 
která se docela dařila. Připravili jsme zmiňovanou knihu O nové divadlo, pojedná-
vající o divadle za nacistické okupace, a sborník Divadlo nové doby o divadle za tře-
tí republiky, takže období po roce 1948 se nám podařilo zdárně vyhnout a nakonec 
z toho tlaku vznikly knihy, které snad obstojí v něčem dodnes.

Představou syntetických dějin ovšem Hájkova megalomanie neskončila. Sna-
žil se změnit i zaměření pracoviště a výzkum divadla rozšířit o výzkum filmu, 
rozhlasu a televize. Nabral nové kolegy, měli jsme se přejmenovat na Kabinet 
pro studium dramatických umění a snad i zamýšlel někdy v budoucnu psát ja-
kési  dějiny všech  dramatických umění dohromady. Tyto plány naštěstí skončily 
v roce 1989.

Myslím, že to byl od poloviny osmdesátých let takový pseudointerdisciplinární 
koncept, že se zmíněná umění pojednávají společně. Každopádně 
nejasné označení dramatická umění bylo v kurzu – byl zde Svaz českých 
dramatických umělců, vznikl časopis Dramatické umění… 
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Ano, byl takový trend, to je pravda. Ovšem abych byl spravedlivý, na Hájkovu obha-
jobu musím říci, že jsme před ním mohli říkat cokoli a nikdy z toho nikdo neměl 
žádný postih. On byl trošku megaloman, jak v těch ambicích napsat syntetické dě-
jiny divadla, tak i v tom, že prosadil interní celokabinetní diskuse o divadle. A prá-
vě ty byly velmi otevřené. Hájek s našimi názory nesouhlasil, hádal se, ale svobod-
nou diskusi připustil, což v té době na oficiálním akademickém pracovišti rozhod-
ně nebyla samozřejmost.

Jak to bylo se založením Divadelní revue? 
V kabinetu jsme nejpozději od roku 1986 toužili založit teatrologický časopis, který 
zde samozřejmě chyběl. Představovali jsme si, že jeho vydavatelem bude Ústav pro 
českou a světovou literaturu, ale v tehdejších podmínkách bylo mimořádně složité 
domoci se povolení, i když měl člověk za sebou akademickou instituci. Myslím, že 
celou tu místy až groteskně absurdní anabázi okolo kýženého razítka z ČÚTI, ma-
gického šému, bez nějž tiskárna nesměla tisknout, už v tomto časopise podrobně 
popsal Vláďa Just,2 takže to nebudu opakovat. Čtyři roky jsme se marně snažili, na-
konec jsme připravili nulté číslo jako signál budoucího časopisu. To bylo hotové už 
v roce 1988, mysleli jsme, že se s tím spíše někam vnutíme, ale přišel 17. listopad 
– a razítko najednou bylo skutečně během několika dnů – 23. listopadu. Nicméně 
v revolučních zmatcích svazek vyšel až na jaře 1990, což byla, myslím, trošku ško-
da, protože ještě na podzim 1989 tam byly články velmi odvážné, ale na jaře 1990 
to bylo už celkem normální. Ale díkybohu časopis vznikl a trvá dodnes.

Byla Divadelní revue od počátku koncipovaná jako výhradně akademický 
časopis? Samizdatový Dialog, který někteří členové kabinetu připravovali 
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, byl totiž cíleně zaměřen na 
kritickou reflexi divadla…
V zásadě ano, od samého počátku jsme chtěli historicko-teoretický časopis. I když 
samozřejmě Vladimír si přál, aby to nebyl mrtvý akademický časopis, aby nějak žil 
a zajímal víc čtenářů než jenom těch sto padesát lidí, kteří se tady teatrologií zabý-
vají. Vladimír strašně toužil po polemikách a stále se snažil je nějak vyvolat. Něco 
se povedlo, některé diskuse se opravdu rozproudily. Po mém odchodu, myslím, že 
se Revue víc posunula směrem k vědeckému časopisu.

To má mnoho důvodů… Situace kolem vědeckých časopisů se změnila, ale 
především se zdá, že mizí autoři, kteří jsou schopni (nebo ochotní) psát 
analýzu inscenace, zejména současné. To byla naše velká ctižádost kultivovat 
právě tento žánr, ale nikdo to prostě nenapíše…
My jsme měli rubriku s názvem Studie – analýzy a právě s analýzami byly od za-
čátku problémy! Měl nám je psát Václav Königsmark, ale nestíhal to, po revoluci 
byli všichni velmi zaměstnáni… Pár analýz jsme nakonec získali, ale daleko méně, 
než bychom chtěli. My jsme ale tenkrát měli to veliké štěstí, že ještě žila řada vý-
znamných autorů, kteří psali v šedesátých letech do Divadla – Hořínek, Císař, Vos-
trý, Urbanová a další, takže bylo možné se na ně obrátit. Navíc po publikačně hu-
bené normalizaci měli často i něco tzv. v šuplíku, jako Kopecký, takže jsme to měli 
v tomhle směru snazší. Chápu, že teď je těžké sehnat autory, hlavně když uvážíme, 
že po té nejstarší, zakladatelské generaci byla mezera, za normalizace nenastoupi-
la žádná silná skupina historiků ani teoretiků.
2 Just, Vladimír. Anabáze, předsevzetí a realita Divadelní revue 1989 až 2009. Poznámky šéfredakto-

rovy. Divadelní revue 21, 2010, č. 1, s. 137–142. Pozn. red.
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Navíc se od devadesátých let změnila i mapa teatrologických časopisů…
Ano, původně byla Divadelní revue jediná, nyní jsou časopisy tři. A autorů málo…

Jak se redakčně spolupracovalo s Vladimírem Justem?
To bych raději nekomentoval… Vycházeli jsme dobře. Původně jsme byli v redak-
ci my dva, vydatně pomáhali i další, zejména Eva Šormová, která se pak stala i ofi-
ciálně redaktorkou, ale taková ta denní a organizační práce byla na mně. Vladimír 
v devadesátých letech psal do Literárních novin a všude možně, zabýval se i eko-
logií, začal učit na fakultě… Nakonec odešel z vedoucí pozice, musel se už něčeho 
zbavit, takže se zbavil tohohle. Ale samozřejmě měl pro časopis velký význam, pro-
tože nejenže dokázal přesvědčit autory, aby psali, ale často i dobře redigoval. Nedo-
cenitelné bylo, že když bylo něco potřeba napsat, tak si sedl a napsal, i když často 
to muselo pak jít rovnou do tiskárny. Ale korektury a takové ty organizační a úřed-
ní věci – to on nikdy nedělal, to byla moje práce.

Proč ses rozhodl v roce 2009 z redakce Divadelní revue odejít?
Po Vláďově odchodu jsem se stal šéfredaktorem, to jsem vykonával asi čtyři roky 
– a pak jsem najednou zjistil, že už to dělám dvacet let! A měl jsem pocit, že je to 
hrozně dlouho a bylo by dobré to omladit, aby se z toho nestala rutina. A navíc za-
čaly přibývat věci, které mě štvaly a které jsem ani neuměl, kolem žádostí o granty, 
vzniku recenzovaných časopisů a zavádění scientometrie – to mi vůbec nebylo blíz-
ké. Začal jsem hledat nástupce a oslovili jsme Honzu Petruželu, který to dělá dodnes.

To dělá. Co tomu říkáš? 
Ten časopis má velmi dobrou úroveň.

Tak jsem to nemyslela. Spíše by nás zajímalo nějaké kritické zrcadlo.
Mrzí mě, že časopis vychází často se zpožděním, tím spíše, že se změnila periodi-
cita ze čtyř čísel na tři ročně. Také bych uvítal více textů zaměřených k tzv. živé-
mu divadlu a jeho aktuálním tématům, jak jsme o tom už mluvili. Vím, že se chys-
tal blok o Janu Nebeském, doteď to nevyšlo, asi nějací autoři nedodali… Je mi to 
celkem jasné, ale je to škoda. Kdyby se občas, stačilo by třeba jednou za dva roky, 
obje vilo nějaké současné téma, tak by to určitě časopis oživilo a přitáhlo zájem dal-
ších lidí. I jako člověku, který divadlo dělá, mi přijde škoda, že současnost úplně 
přenecháváte Světu a divadlu a Divadelním novinám, což jsou ovšem odlišná, kri-
tická perio dika. Klidně bych šel i do esejistických poloh, protože některá témata 
nemusí být pro řadu lidí úplně atraktivní. Jinak péče, kterou věnujete jednotlivým 
studiím, tu oceňuju a ta je skvělá. Myslím, že Divadelní revue se stala opravdu aka-
demickým vědeckým časopisem, ale v dobrém slova smyslu.

Iniciovat eseje byla další naše ctižádost, ale nikdo je nechce psát, nejsou za ně 
žádné body… 
Ono taky napsat dobrou esej je těžké. To ještě uměla generace Divadla, ti psali ese-
je, ale kdo je dneska umí? Ale povedlo se vám zavést rubriku rozhovorů. My se jim 
bránili, na základě jedné zkušenosti, která se nepovedla, jsme se shodli, že rozho-
vory, stejně jako kritiky inscenací, dělat nebudeme. Ale v nové Divadelní revui jste 
to prosadili a publikovali řadu zajímavých rozhovorů, které jsem si rád přečetl, a je 
dobře, že se ti lidé mohou tímto způsobem vyjádřit.
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Od počátku svého působení v divadle, které trvá už bezmála čtyřicet let, 
pracuješ převážně se svojí manželkou Hanou Burešovou. Jak funguje takový 
pracovně-rodinný tandem?
My jsme se s Hanou poznali v roce 1980 příznačně na Festivalu divadelního mlá-
dí v Českých Budějovicích. To – navzdory názvu – vůbec nebyl špatný festival; vy-
stupovala tam převážně studiová divadla, ale hlavně se tam dělo něco, co je dnes-
ka úplně nepředstavitelné: všechny ty soubory přijely první den a zůstaly po celou 
dobu, tudíž viděly inscenace kolegů a pak se o tom mluvilo. Hana byla tehdy v dru-
hém ročníku režie na DAMU. Pak jsme spolu pracovali na několika agenturních 
insce nacích v Řeznické, která byla tehdy nově otevřená, ale nejraději jsme měli tu 
poslední, kterou jsme si museli udělat sami, na amatérské bázi, protože to už agen-
tura SKKS (Středočeské krajské kulturní středisko) neskousla. Byla to Grabbeho 
hra Žert, satira, ironie a hlubší význam s Davidem Vávrou a Lumírem Tučkem. Dě-
lali jsme to zadarmo, což bylo skoro jedno, protože agentury nám stejně nikdy nic 
moc nezaplatily, ale museli jsme si všechno sami přinést, postavit, nasvítit, ozvučit 
a pak zase uklidit. To byly první kroky.

Koho napadla spolupráce s herci Pražské pětky?
Původně jsme plánovali dělat to s herci z DAMU, měl tam hrát Miroslav Vladyka 
a další. Ale po několika zkouškách jsme zjistili, že jim je Grabbeho humor absolut-
ně cizí a že zkrátka tu inscenaci s nimi nedáme dohromady. A Lenka Vychodilová 
ze Sklepa, která už nám hrála v některých předchozích věcech, přišla s tím, aby-
chom oslovili právě Vávru s Tučkem. To jsme udělali a začala ta radostná fáze – ti 
tomu rozuměli výborně! 

S Hankou jsme se po dvou letech vzali, pak se nám narodil syn – a takhle koexis-
tujeme už přes čtyřicet let s tím, že jsme pořád spolu, už jsme na to zvyklí. Samo-
zřejmě někdy je to těžký, někdy lehký, o práci se mluví pořád, ale protože spolu dě-
láme tak dlouho, tak už to jde stručně.

Co je to dramaturg dnes? Postavení textu se mění, jak v divadle, tak 
v teatrologii…
Já si připadám spíš jako dramaturg minulosti, dneska, myslím, dramaturgie fungu-
je většinou jinak. My se zavile držíme dramatického textu a občas i beletrie, která 
má v sobě dramatický náboj a lze ji dramatizovat, dokonce rádi hledáme hry nej-
různějších historických období. Mladší dramaturgové a režiséři jdou většinou po 
současných hrách, teď už je to tak daleko, že většinou ani nechtějí hrát hry, po di-
vadle postmoderním přišlo to postdramatické… 

Právě u dramaturgie ale, myslím, začíná jedinečnost Divadla v Dlouhé. Mimo 
orientaci na drama je zajímavé, že vaše inscenace jsou přes svou velkou 
pestrost a různorodost nějak konzistentní…
Když jsme já a Hanka šli s Honzou Bornou do konkurzu na Dlouhou, tak jsme mu-
seli sepsat projekt a už tam jsme uváděli, že nechceme rozhodně dělat divadlo jed-
né poetiky, jednoho stylu nebo žánru, že naopak chceme vyzkoušet úplně všech-
no včetně opery, baletu, prostě cokoli nás napadne. Sami jsme totiž dělali už před-
tím nejrozmanitější díla, autory neznámé nebo neznámá díla slavných autorů, ko-
morní i velké věci… Na tom jsme se s Honzou okamžitě potkali a postavili na tom 
tu koncepci. A myslím si, že i díky tomu divadlo existuje dodnes.
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A kde je jádro té integrity?
Řekl bych, že přes všechnu pestrost, dramaturgickou i inscenační, která je na Hanči-
ných inscenacích vidět, nesou všechny nějaký její patrný rukopis. Jeho základ mož-
ná vychází z toho, že ctíme autory. Nikdy jsme nešli proti autorovi. To samozřejmě 
neznamená, že bychom vše hráli přesně tak, jak to autor napsal, to většinou ani 
nejde, zejména právě u starších dramat, takže často a hodně text upravujeme, ale 
vždy se snažíme to dělat v intencích autora, doby i dobového divadla. V tom jsme 
trochu staromilci, odchovanci Otomara Krejči, ačkoli jsme jeho Divadlo Za branou 
vlastně už nestihli.

Další charakteristikou Divadla v Dlouhé je stálý a stabilní soubor. I v tom jste 
Krejčovi odchovanci?
Věříme na něco takového, jako je souborové a repertoárové divadlo. Když lidi spolu 
hrají delší dobu, naučí se spolu komunikovat a slyšet na sebe – a to vytváří soubo-
rové divadlo. Samozřejmě i na základě projektu, na který se herci sejdou ze všech 
různých stran, může vzniknout vynikající inscenace, ale nám je bližší dělat diva-
dlo s lidmi, které dobře známe, kteří znají nás a sebe navzájem a jimž na základě 
toho také můžeme snad umožnit nějaký kontinuální růst.

Vy v Dlouhé soubor nejen udržujete, ale daří se vám ho úspěšně i omlazovat.
Náš soubor se v posledních letech omladil výrazně, za to jsme vděčni Martinovi Ku-
kučkovi a Lukášovi Trpišovskému, tedy duu SKUTR, kteří u nás pracovali pět let 
a přivedli i některé herce, kteří výborně zapadli do souboru. My nikoho nepřijímá-
me rovnou, nejdřív si každého ozkoušíme, nemyslím jen nějaké konkurzy nebo tak, 
ale ono je důležité, aby to fungovalo i lidsky, aby nového člena soubor přijal. Na to 
jsme vždycky strašně dbali, protože pak v souboru panují slušné vztahy a nepěstu-
jí se nějaké zákulisní intriky či jiné divadelní nešvary.

Také ale spolupracujete s externími režiséry.
I to ale prospívá souboru. Mívali jsme takový model, že na velké scéně dělala vždy 
jednu inscenaci Hana, jednu Honza Borna, tedy dvě úplně odlišné poetiky, a jednu 
host. A toho jsme cíleně často vybírali právě mezi mladšími, progresivními „divo-
chy“, aby se herci – a nakonec i diváci – potkali s něčím úplně jiným. Aby zase ten 
soubor nevyčpěl. Ze stejného důvodu jsme vždycky cíleně zvali k hostování i her-
ce. Snažili jsme se vybírat ty nejlepší, ale nebylo to bezhlavé, museli nás něčím 
 zaujmout. Líbilo se mi třeba, jak Honza Nebeský dělá Ibsena, tak jsme ho pozva-
li, začalo to před lety Divokou kachnou, nakonec z toho byla celá trilogie a loni už 
úplně jiný text, Vytržení panny z Barby. 

No právě: ti „mladí divoši“ se k vám ale celá léta vracejí (dokonce tak dlouho, 
že někteří už nejsou zase tak mladí)…
Nejdřív jsme režiséry zvali na jednu inscenaci, ale pak jsme pochopili, že to není 
dobré, protože při opakovaném hostování se spolupráce zlepšuje. Jan Mikulášek 
u nás dělal tři a byly čím dál lepší.

Evidentně pěstujete cosi jako otevřenou komunitu. To je dnes v divadle čím 
dál vzácnější.
Snažíme se. Naše představa souborovosti nesouvisí jen s herci, režiséry a spolupra-
cujícími výtvarníky a skladateli. Je důležité mít i dobré a zaujaté garderobiérky, 
techniky, osvětlovače, zvukaře… To trvá dlouho, než se něco takového vybuduje.
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Vám se to ale podle všeho daří. Nenabourávají vám ansámbl nabídky 
z televize? 
I někteří naši herci chodí ráno točit seriály, ale snažíme se, aby divadlo pro ně bylo 
to první, i když zároveň víme, že náš plat je neuživí. Jsou jasné podmínky: když se 
zkouší, tak poslední tři týdny se neuvolňuje a mezi tím můžou občas požádat. Ně-
kdy jsou s tím problémy, ale ne až tak velké, jako jinde. My ale zase tolik mediál-
ních hvězd nemáme. 

To možná nemáte, ale myslím, že kdyby o to vaši herci stáli, klidně by se jimi 
mohli stát…
Je to každého volba, jak si to přebere. Ono nejde beztrestně procházet televizními 
seriály bez pořádné režie, dříve nebo později se to projeví na jevišti.

Máte také svoje diváky? 
Určitě. A dokonce nás v nouzi podrží. Máme Klub patronů, to jsou takoví nadšenci, 
sponzorují nás, děláme pro ně divadelní výlety po Evropě, chodí i na nějaké zkouš-
ky… Jsou to hrozně fajn lidi.

S Hanou Burešovou jste společně také učili na DAMU. Co to konkrétně 
obnášelo? 
Vedli jsme pět let jeden ročník režisérů a dramaturgů. Měli jsme štěstí, byla tam 
řada šikovných lidí. Dokonce jsme tam našli pro Dlouhou herečku Evu Hacurovou. 
Dělali jsme s nimi inscenační tvorbu, to znamená dramaturgie, režie, herectví – vše 
v jednom. V posledním ročníku jsme se podíleli na tvorbě absolventských inscena-
cí, dvěma režisérům jsme umožnili režírovat u nás v rámci programu Start Krátká 
Dlouhá. Byla to docela zajímavá zkušenost, ale že bychom bez toho nemohli být, 
to ne. Je to dost vyčerpávající, a pokud to má člověk dělat naplno, jde to – možná 
i vzhledem k našemu věku – spolu s prací v divadle kloubit dost těžce.

Jaké máš další plány? 
V Dlouhé už jsem přes čtvrt století, přišlo mi to až nemravné a už nějakou dobu 
jsem plánoval odejít do důchodu. Za covidu mě tak štvalo, že nehrajeme a místo 
toho děláme pořád nějaká videa a nahráváme podcasty, že jsem do něj skutečně 
odešel. Vedení divadla měli už tedy převzít Skutři, ale dostali výzvu ke konkurzu na 
šéfy činohry Národního divadla a vyhráli ho – tak jsem se zas na částečný úvazek 
vrátil a s Hanou ještě vedeme divadlo dál. Funguje dobře, tak by byla škoda, kdyby 
nějak blbě zaniklo… Těžko se hledá nástupce, mladší příliš nechtějí brát na sebe 
odpovědnost za sedmdesát lidí a barák. Musíme někoho najít a pak můžeme jít ko-
nečně do důchodu. To neznamená, že přestaneme pracovat, ale nebudeme mít tu 
odpovědnost. Věříme, že nás nahradí někdo, kdo dá divadlu nový vítr do plachet, 
i když málokdy se taková věc udá ze dne na den. Stálé divadlo je běh na dlouhou trať.


