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Posledná recenzia 
ROUBAL, Jan. Divadlo jako neodhozený 
žeb řík : texty o autorském, alternativním 
a studiovém divadle. Uspořádali Josef Koval-
čuk a Jan Motal. Brno : Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně, 2015. 293 s. ISBN 
978-80-7460-085-2.

Jan Roubal (1947 – 2015) patril k najvýraz-
nejším osobnostiam českej teatrológie. Pôvod-
ne síce nevyštudoval žiadny divadelný odbor 
(v roku 1972 absolvoval bohemistiku a histó-
riu a v roku 1986 polonistiku na Univerzite 
Palackého v Olomouci), ale neustály záujem 
o amatérske divadlo od čias povinnej školskej 
dochádzky ho nakoniec priviedol až k vlast-
nému autorskému divadlu, k herectvu, réžii 
i dramaturgii, aj k prednášaniu praktických 
i teoretických divadelných predmetov, najprv 
na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého 
v Olomouci a neskôr aj na Divadelnej fakulte 
JAMU v Brne. Jeho zatiaľ poslednú publiko-
vanú monografiu s názvom Divadlo jako neod-
hozený žebřík : texty o autorském, alternativním 
a studiovém divadle po Roubalovom predčas-
nom úmrtí pripravil na vydanie jeden z jeho 
najdlhších spolupracovníkov Jozef Kovalčuk, 
spolu s kolegom Janom Motalom z brnianskej 
JAMU. Do tlače sa ešte pripravuje Roubalova 
antológia poľskej teatrológie s názvom Di-
vadlo v průsečníku reflexe, na ktorej pracoval 
dlhé roky. Vydať ju má Inštitút umenia – Di-
vadelný ústav v Prahe.

Monografia Divadlo jako neodhozený žebřík 
je súborom štúdií, ktoré boli v rôznych obdo-
biach vydávané už počas života Jana Roubala. 
Obsahuje časti s početnými kapitolami, v kto-
rých sa autor zaoberá prácou Jerzyho Gro-
towského (Divadlo jako odhozený řebřík?), Ivana 
Vyskočila (Dvě alternativní tendence Nedivadla 
Ivana Vyskočila), poetikou divadla poézie, au-
torským a alternatívnym divadlom, brnian-
skymi štúdiovými divadlami, réžiami Petra 
Lébla či otázkami dokumentácie divadelného 
diela, a to hlavne vo forme audiovizuálne-
ho záznamu atď. Roubal ide v každej časti/
kapitole precízne do hĺbky i šírky zvolených 
tém. A čo je zrejme najdôležitejšie, neustále 
ukazuje, prečo sú divadelná veda a uvažova-
nie o divadelnom umení také dôležité. Jeho 
texty sú dôkazom, že je možné vyjadriť sa tea-

trologickým jazykom ku všetkým dnešným 
i minulým divadelným formám, a to tak, že 
tieto vyjadrenia obstoja aj v najtvrdšej intelek-
tuálnej konkurencii. Vzhľadom na minimálny 
záujem slovenskej teatrológie o problematiku 
audiovizuálnych záznamov divadelných in-
scenácií je osobitne cenná aj táto časť mono-
grafie. Navyše, Roubal dáva túto problemati-
ku do rôznych kontextov – intermediálnych, 
estetických, recepčných, intersemiotických. 
Tým nielen celistvejšie, ale aj argumentačne 
razantnejšie hovorí o dôležitosti tejto oblasti 
„neživota“ divadelného diela. 

Záber teatrologickej činnosti Jana Rouba-
la je však omnoho širší, než ukazuje vydaný 
súbor. Dlhé roky sa venoval otázkam alter-
natívneho divadla (či presnejšie netradičné-
ho divadla), a to i v regionálnom kontexte, aj 
problematike divadla poézie s presahom do 
vlastnej autopsie. Dokladom tejto jeho činnos-
ti sú nielen početné štúdie či odborné články, 
ale tiež monografia K netradičnímu divadlu na 
Moravě a Slezku 60. – 80. let dvacátého století 
(Praha : Pražská scéna, 2003), ktorú napísal 
s Tatianou Lazorčákovou, a monografia K poe-
tice divadla poezie. Orten v divadle poezie (Pros-
tějov : Hanácké folklorní sdružení, 2004), pri-
pravená so spoluautorkou Jiřinou Hůrkovou. 
Z jeho pera pochádzajú aj ďalšie práce mono-
grafického charakteru, napr. Hra školou z roku 
2011, venovaná Ivanovi Vyskočilovi (spolu-
autor Michal Čunderle) a i. Takmer pravidel-
ná periodicita Roubalových publikácii svedčí 
o jeho intenzívnom záujme o „iné“ divadlo, 
ale zároveň aj o jeho presvedčení, že o teatra-
lizovanosť či performatívnosť (atď.) divadla 
sa treba zaujímať nielen pre rozšírenosť toh-
to typu uvažovania „inde“ (napr. v nemeckej 
teatrológii), ale aj pre prirodzenú prítomnosť 
týchto uvažovaní v divadelnej praxi. Ba pre-
dovšetkým preto.

Vlastný teatrologický prínos celoživotnej 
práce Jana Roubala (ako je to rôzne prítomné 
aj v jeho poslednej monografii) predstavuje 
možnosť kontextového uvažovania o súčas-
ných divadelných formách. Možnosť vytvo-
renia predstavy – akéhosi performatívneho 
modelu (presne teatroteorému), platného 
aj v širších súvislostiach. Modelu, ktorý má 
prostredníctvom rôzneho myslenia o divadle 
korene v archetypovej skutočnosti, aj v jej 



223

semiotických, sémantických, interaktívnych, 
konkluzívnych či paradivadelných rovinách. 
Teda nie iba v divadle či jeho paradivadel-
ných, terapeutických a pedagogických vyu-
žitiach.

Zaujímavé a veľmi inšpiratívne je tiež 
Roubalovo odlišovanie artovej a neartovej po-
doby divadelného diela ako jadra problému 
v súčasnom uvažovaní o divadle. Prínosom 
jeho nazerania na divadlo je tiež zdôraznenie 
udalostnej (v zmysle tu a teraz) polohy jeho 
uvažovania, spoločne s nemeckými, poľský-
mi a inými, menej či viac známymi, domácimi 
a svetovými teatrológmi, čo sa konkrétne pre-
javuje v dôraze na predstavenie a v odklone 
či spochybňovaní pojmu inscenácia ako ima-
ginovaného koncepčného jadra divadelného 
diela. 

Na výsledkoch Roubalovej celoživotnej 
práce je dôležitá aj ďalšia skutočnosť. Bol teo-
retikom, ktorý ponúkal riešenia a mal vlastnú 
víziu nielen divadla (aj autorského), ale aj teó-
rie divadla. Východiská z „mäteže“ rôznych 
súčasných i minulých teoretických konceptov 
videl napríklad v potrebe zrevidovania ešte 
stále všeobecne platného štruktúrneho ucho-
povania divadelného diela. Nebál sa uvažovať 
o teatrológii ako o vede o predstavení, plne 
v súlade s koncepciami performatívnosti. 
Zásadnou otázkou, ktorú vo svojich prácach 
položil, je otázka esencie divadla (analogicky 
divadelnosti, esencionality divadla), ktorá sa 
vždy nanovo pretavuje do divadelnej estetiky 
každého slohového obdobia – a teda i do sú-
časného postdramatického, či niekde ešte iba 
postmoderného divadla, príp. divadla postar-
chetypovej skutočnosti. Cenný je aj Roubalov 
obrat do vnútra divadelného diela, t. j. jeho 
chápanie ako interaktívnej inter- alebo intra-
semiotickej divadelnej komunikačnej formy.

Aj v monografickom súbore jeho prác 

Divadlo jako neodhozený žebřík : texty o autor-
ském, alternativním a studiovém divadle vidno, 
že v uvažovaní o divadelnom tvare a jeho 
štruktúre (presnejšie usporiadaní) mal veľmi 
dobrú skúsenosť napríklad so sémantickým 
uvažovaním Jana Mukařovského (v súvis-
losti s pražským lingvistickým krúžkom), 
semioticko-štrukturalistickým Otakara Zicha, 
neskôr sémanticko-semiotickým Jiřího Vel-
truského, ostenzívnym a komunikačným Iva 
Osolsobě, komunikačným a interpretačným 
Petra Karvaša o divadle atď. Hlboko chápal 
nielen podstatu týchto, ale aj iných koncepcií 
divadla. A hlavne, ako sám hovorí v rozhovo-
re, ktorý je uverejnený na záver monografie 
Divadlo jako neodhozený žebřík, vyučovanie 
praktických i teoretických divadelných pred-
metov mu umožňovalo postupne si vytvárať 
svoj vlastný systém na oboch stranách profe-
sijného zamerania.

Odchod Jana Roubala spomedzi aktív-
nych pedagógov a teatrológov divadla je príliš 
veľkou stratou. Trochu ju zmierňuje posmrt-
né vydanie/vydávanie jeho prác. Aj naďalej 
však bude chýbať – v neposlednej miere ako 
prekladateľ pozoruhodných teatrologických 
textov z nemeckého či poľského prostredia. 
Pripomeňme aspoň jeho preklad prehľadovej 
monografie Ireny Sławinskej Současné myšlení 
o divadle (Praha : Nakladatelství Studia Yp-
silon, 2002) či výberu z textov nemeckej teat-
rológie Souřadnice a kontexty divadla. Antologie 
současné německé divadelní teorie (Praha : Diva-
delní ústav, 2005).
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