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V‰echny moÏné svûty: Drama a divadlo anglofonní Kanady 

Drama a divadlo anglofonní Kanady je v ãeském odborném
i diváckém povûdomí dosud neznámou a neprobádanou
oblastí. V ãe‰tinû zatím nebyla publikována Ïádná kniÏní
studie o kanadském divadle a konkrétní pfieklady her, pfií-
padnû jejich realizace na jevi‰tích ãesk˘ch divadel rovnûÏ
zÛstávají pfieváÏnû ojedinûl˘mi projekty. Jedná se pfiitom
o dramatiku velmi pozoruhodnou, tvÛrãím a podnûtn˘m
zpÛsobem reflektující promûnlivou sociální a estetickou di-
verzitu tradiãnû multikulturní Kanady a vyuÏívající ãasto
radikálních a inspirujících dramatick˘ch a jevi‰tních postu-
pÛ. Anglicky psané kanadské divadelní hry tak mohou b˘t
nejen cenn˘m materiálem k odbornému filologickému a tea-
trologickému studiu, ale také inspirující látkou pro sdûlná,
smysluplná a hodnotná jevi‰tní fie‰ení v ãesk˘ch divadlech. 

Tato antologie si proto klade za cíl poprvé reflektovat sou-
ãasnou kanadskou dramatiku v ãeském odborném prostfie-
dí v komplexním pfiístupu, na základû pfiekladÛ pûti dnes jiÏ
víceménû kanonick˘ch textÛ souãasn˘ch kanadsk˘ch dra-
mat, reprezentujících její nejv˘znamnûj‰í tematické okruhy
a nejzajímavûj‰í umûlecké postupy. 

Název publikace – V‰echny moÏné svûty – parafrázuje ti-
tul jednoho z dramat zaãlenûn˘ch do jejího celku, hry Johna
Mightona Possible Worlds (MoÏné svûty), a odkazuje k zá-
mûru postihnout a charakterizovat kulturní, etnickou, estetic-
kou i tematickou rozmanitost souãasné kanadské dramatiky
a jejích v˘razov˘ch moÏností. 

Souãasné kanadské drama a divadlo má v‰ak svou logic-
kou historickou kontinuitu, jejíÏ kofieny sahají moÏná hlou-
bûji, neÏ by ãesk˘ ãtenáfi a divák oãekával. Pfiíbûh kanadského
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divadla se zaãal psát – pfiesnûji fieãeno vyprávût a hrát – dáv-
no pfied pfiíchodem EvropanÛ na severoamerick˘ kontinent
a dávno pfiedtím, neÏ byl tento kulturní fenomén takto Ïán-
rovû a nacionálnû pojmenován. 

Sousloví „kanadské divadlo“ je podle mnoha odborníkÛ
pfies svou zdánlivou jednoznaãnost v˘znamovû ambivalentní.
Specifická národní identita území, které dnes naz˘váme
Kanadou, se totiÏ formovala daleko pozdûji neÏ jakékoliv kul-
turní projevy jeho obyvatel a tento proces nebyl ani dodnes
zcela pfiesvûdãivû dokonãen. A je to právû kultura a umûní,
kde je jeho v˘voj nejplastiãtûji a nejpÛsobivûji v celé své sloÏi-
tosti zaznamenán. Kanadsk˘ divadelní historik a herec Jerry
Wasserman poznamenává, Ïe adjektivum „kanadsk˘“ ve smys-
lu národní identity: „nejenÏe opomíjí rozdíly mezi anglofonní
a frankofonní Kanadou, ale implikuje to, co mnozí povaÏují za
esenciální pfiístup k definici národní identity, potlaãující v˘-
znam regionalismu, multikulturalismu, existence Prvních
národÛ a celou ‰kálu dal‰ích politick˘ch a kulturních skuteã-
ností“.1 K samotnému Ïánrovému oznaãení „drama“ potom
dodává: „Tento pojem je neménû diskutabilní. Pfiedpokládá
existenci literárního textu a logocentrického pojetí, která
z podstaty vyluãuje divadelní formy jako rituál, taneãní nebo
nonverbální divadlo, které se vymykají takovéto dokumen-
taci. UpfiednostÀuje drama pfied divadlem, publikaci pfied
pfiedstavením.“2 Alan Filewod, dal‰í v˘znamn˘ kanadsk˘
teatrolog, v podobném duchu pfiipomíná, Ïe „pojem ,Kanad-
ské divadlo‘ byl od poãátku obtíÏn˘ a problematick˘; spí‰e
neÏ definici svého obsahu nabízel diskusní pole pro dosud
nedofie‰ené spory. Spojuje v sobû dva historicky promûnlivé
pojmy a vytváfií tím kritickou tfietí stranu.“3

6

1  Jerry Wasserman: „Introduction“. Modern Canadian Plays. Volume 1.
4th Edition. Vancouver: Talonbooks, 2000, str. 7.

2 Wasserman, str. 7.
3 Alan Filewod: Performing Canada: The Nation Enacted in the Imagined

Theatre. Kamloops: Textual Studies in Canada, 2002, str. X.
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Poãátky divadla v Kanadû

Obecnû fieãeno, poãátky performativity v kulturních proje-
vech obyvatel severoamerického kontinentu lze vystopovat
aÏ k pfiedhistorick˘m pÛvodním etnikÛm, v Kanadû dnes
nejãastûji naz˘van˘m První národy („First Nations“). Jejich
pfiíslu‰níci odnepamûti reflektovali svou Ïivotní zku‰enost
a estetické vnímání svûta v rÛzn˘ch formách ústní slovesnos-
ti, typické spoleãn˘m, vefiejn˘m sdílením a v˘razn˘mi prvky
obfiadnosti, rituálnosti a instinktivního herectví. Vzhledem
k tomu, Ïe písemné kódování jazyka se v Severní Americe
vyvinulo aÏ díky kontaktu pÛvodních obyvatel s evropsk˘mi
objeviteli, má tradice ústního vypravûãství v kultufie Prvních
národÛ dosud siln˘ vliv, kter˘ se v˘raznû projevuje jak v lite-
rárním, tak dramatickém umûní mnoha souãasn˘ch autorÛ –
za v‰echny lze jmenovat Tomsona Highwaye, zakladatele sou-
ãasného indiánského divadla v Kanadû, pro nûhoÏ, stejnû jako
pro jeho kolegy, je divadlo, fieãeno slovy dramatika Drewa
Haydena Taylora, „logick˘m vyústûním tradice ústního vy-
pravûãství“.4

Je zajímavé, Ïe i poãátky dramatu a divadla v uÏ‰ím, tedy
evropském slova smyslu na území dne‰ní Kanady jsou také
spojené s intenzivnû vnímanou pfiítomností Prvních národÛ;
pfiestoÏe pro nûkteré historiky, napfi. pro Davida Gardnera, je
první stopou evropského divadla v Kanadû náv‰tûva „malého
spolku ma‰kar“ Sira Humphreyho Gilberta jiÏ v roce 1583,
vût‰ina z nich povaÏuje za klíãov˘ iniciaãní bod jeho v˘voje
pfiedstavení hry francouzského kupce Marca Lescarbota Le
Théatre de Neptune en la Nouvelle France (Neptunovo di-
vadlo v Nové Francii), odehrané na indiánsk˘ch váleãn˘ch
kanoích v zátoce Fundy na pobfieÏí dne‰ního Nového Skot-
ska 14. listopadu roku 1606. 

·lo o pozoruhodnou událost, která sv˘m v˘znamem nejen
pro tehdej‰í kolonii, ale i pro dal‰í v˘voj dramatického umûní
v Kanadû zpochybnila tradiãní evropskou hierarchii vztahu

7

4  Drew Hayden Taylor: „Alive and Well: Native Theatre in Canada“ in:
Aboriginal Drama and Theatre, ed. Rob Appleford. Critical Perspectives
on Canadian Theatre in English. Toronto: Playwrights Canada Press,
2005, str. 61. 

ˇ
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mezi psan˘m a mluven˘m slovem, textem a jeho interpretací,
dramatem a divadlem; text hry není sám o sobû pfiíli‰ v˘jimeã-
n˘, byl pouze podkladem, jak˘msi „scénáfiem“ pro „site-spe-
cific“ pfiedstavení uspofiádané na poãest návratu pfiedstavitele
francouzské vlády pana Jeana de Poutrincourt do Port Royal,
administrativního sídla kolonie. Jeho divadelní, „plenérová“
realizace inscenovala a oslavovala vstup FrancouzÛ do Nové-
ho svûta a legitimitu pfievzetí jeho území, symbolizovanou
postavami indiánsk˘ch náãelníkÛ pfiedávajících vládu nad
svou zemí vyslancÛm francouzského krále. Alan Filewod
vysvûtluje: „Neptunovo divadlo v Nové Francii bylo zároveÀ
pfiedstavením a citací autentiãtûj‰ího pfiedstavení, které ne-
mohlo nikdy b˘t realizováno. Bylo definujícím momentem,
znovu a znovu pfiehrávan˘m po dal‰ích pût století, momen-
tem, v nûmÏ divadlo stvofiilo pfiedpokládanou autenticitu
a potvrdilo pfiesah impéria na nové území pfietvofiením kolo-
niálního díla ve velkolep˘ spektákl.“5

Evropské divadlo v Novém svûtû

V˘voj anglofonního a frankofonního divadla v koloniálním
období lze od sebe jen tûÏko oddûlovat. Vykazují celou fiadu
podobn˘ch rysÛ, navíc angliãtí kolonisté ãasto uvádûli pfied-
stavení ve francouz‰tinû a naopak, coÏ se ostatnû do jisté míry
dûje v Kanadû dodnes. 

V první fiadû pro obû kultury platí, Ïe pro kanadské drama
a divadlo v obou jazycích mûli minimálnû aÏ do zaãátku dva-
cátého století urãující vliv kanoniãtí autofii, pevnû etablovaní
v domovsk˘ch zemích. Pro anglofonní divadlo to byl samo-
zfiejmû pfiedev‰ím Shakespeare, pro frankofonní Molière, ale
také Corneille a Racine. Kanadské divadlo evropsk˘ch forem
v obou národních jazycích logicky zaãalo uvádûním her tûch-
to klasick˘ch autorÛ, které pfiedstavovaly umûlecké a psycho-
logické pouto s vlastí a jeden ze základÛ budoucí národní
kultury nové zemû.

V prvních desetiletích koloniální historie se samozfiejmû
jednalo o amatérská pfiedstavení, ãasto v podání posádek vo-

8

5  Alan Filewod: Performing Canada: The Nation Enacted in the Imagined
Theatre. Kamloops: Textual Studies in Canada, 2002, str. XIII. 
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jensk˘ch pevností, pfiípadnû ÏákÛ církevních ‰kol. První pro-
fesionální pfiedstavení dovezly do Kanady profesionální di-
vadelní spoleãnosti z Evropy, pozdûji také ze Spojen˘ch státÛ,
na pfielomu osmnáctého a devatenáctého století. Legendární
se v tomto smyslu stala náv‰tûva Edmunda Keana, nejslav-
nûj‰ího a také nejkontroverznûj‰ího anglického herce roman-
ticky tragického typu, v roce 1825, bûhem níÏ byl údajnû ri-
tuálnû adoptován do indiánského kmene HuronÛ, jimÏ snad
mûl recitovat monology ze Shakespearov˘ch her. 

Divadlo se pro obyvatele kolonií brzy stalo nejen vítanou
zábavou a vzácn˘m pojítkem s vlastí, ale také úãinn˘m pro-
stfiedkem vyjádfiení k otázkám spoleãenského, politického
a duchovního v˘voje kolonie. V˘znamnou roli zde sehrála
pfiedev‰ím církev, která mûla tradiãnû k divadelnímu umûní
ambivalentní vztah: na jedné stranû zahrnovala klasické hry
a jejich pfiedstavení do uãebních osnov sv˘ch ‰kol, ale na dru-
hé stranû se divadla obávala jako mocné, spontánní, flexibilní
a tûÏko kontrolovatelné síly, hrozící v kterémkoliv okamÏiku
subverzí spoleãensk˘ch pofiádkÛ. Pfiíznaãné bylo v tomto
smyslu pfienesení tzv. „sporu o Tartuffa“ pfies Atlantik v deva-
desát˘ch letech sedmnáctého století, kdy byla tato hra ve fran-
couzské Kanadû zakazována a perzekvována se stejnou, ne-li
vût‰í razancí neÏ v Molièrovû vlasti. (Ironií osudu byl pak
Molière jedním z prvních uvádûn˘ch autorÛ v Kanadû po
anglickém vítûzství nad Francouzi, a to v podání vojákÛ brit-
ské posádky, v pÛvodním francouzském znûní.) 

Prvními profesionálními divadelními spoleãnostmi v Ka-
nadû byla Spoleãnost komediantÛ (Company of Comedians)
Edwarda Allena, britského herce, kter˘ se v roce 1786 usadil
v Québecu, a francouzská spoleãnost Mlad˘ch kanadsk˘ch
pánÛ (Les Jeunes Messieurs Canadiens), která zahájila ãinnost
moÏná je‰tû o nûkolik let dfiíve.

První kanadská divadla

Amatérská divadelní pfiedstavení se zpoãátku hrála v jak˘ch-
koliv vhodn˘ch prostorách, v hostincích, taneãních a kon-
certních sálech apod., v letních mûsících i na otevfien˘ch
venkovních prostranstvích. První budovou postavenou speci-
ficky pro divadelní úãely bylo New Grand Theatre v Halifaxu

9
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v provinci Nové Skotsko, které zahájilo ãinnost v roce 1789
inscenací Shakespearova Kupce benátského. Následovala
dal‰í divadla ve v˘chodní Kanadû, v Charlottetownu na Ostro-
vû Prince Edwarda a v Saint John v Novém Brun‰viku. 

Prvními divadly v centrální Kanadû byly Théatre Royal
v Montréalu a Royal Circus (pozdûji rovnûÏ pfiejmenované na
Théatre Royal) v Québec City, obû postavené v roce 1825. Je-
jich pfiíkladem se rychle inspirovala dal‰í mûsta, pfiedev‰ím To-
ronto, Lond˘n v Ontariu, mûsta v západní Kanadû pak o nûco
pozdûji. Postupné vytvofiení divadelní infrastruktury (spolu
s vybudováním Ïelezniãního systému, v devatenáctém století
naprosto rozhodujícího momentu pro konsolidaci obrovské ze-
mû a její budoucí rozvoj) pak umoÏnilo systematick˘ import
profesionálních divadelních pfiedstavení ze zámofií, zprostfied-
kování divadelní zku‰enosti stále vût‰ímu poãtu obyvatel
kolonií a otevfiení rodící se nové národní kultury v˘znamn˘m
mezinárodním vlivÛm. 

Zrod kanadského dramatu 

Spolu s evropsk˘mi umûlci pfiicházeli do Kanady i nejrÛznûj‰í
ideologiãtí, politiãtí i náboÏen‰tí rozkolníci, ktefií zde nachá-
zeli nové pÛsobi‰tû. I jejich vlivem se kulturní scéna Nového
svûta postupnû promûÀovala, radikalizovala a nab˘vala na
rozmanitosti, která je pro ni pfiíznaãná dodnes. Divadlo mûlo
nûkolik základních funkcí: náboÏensky v˘chovnou (a v obec-
ném smyslu ideologickou), politickou a zábavnou. 

Pokud jde o první jmenovanou funkci, tu plnilo nejexplicit-
nûji divadlo a drama ve sluÏbách církevních ‰kol, pfiedev‰ím
jezuitsk˘ch ve frankofonní Kanadû. DÛraz na politick˘ rozmûr
pak vyústil ve vznik jednoho z dramatick˘ch ÏánrÛ typick˘ch
pro Kanadu, a sice politické satiry, pomocí minima v˘razo-
v˘ch prostfiedkÛ pruÏnû a kriticky reagující na aktuální spole-
ãenské dûní a promûÀující je v úãinn˘ a pÛsobiv˘ estetick˘
tvar. Takovéto vyuÏití divadla jako sociální platformy, suplu-
jící do jisté míry roli Ïurnalistiky, mûlo v devatenáctém století
nesmírn˘ v˘znam i vzhledem k tomu, Ïe jen velmi malá ãást
obyvatel kolonií byla gramotná ãi mûla snadn˘ pfiístup k jak˘m-
koli „kulturním statkÛm“. A koneãnû zábavná funkce divadla,
umoÏÀující magii spoleãného sdílení estetického i psycho-

10

ˇ

ˇ
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logického proÏitku, byla realizována prostfiednictvím ÏánrÛ
pÛvodnû francouzského a amerického dramatu, zejména me-
lodramatu, vaudevillu a burlesky – a také cirkusu, kter˘ se
pozdûji ve dvacátém století v podobû tzv. „nového cirkusu“
stal jednou z nejoceÀovanûj‰ích forem kanadského umûní
a kultury vÛbec. Zejména soubor Cirque du Soleil, zaloÏen˘
v roce 1984 v Montréalu b˘val˘mi pouliãními umûlci Guyem
Laliberté a Danielem Gauthierem, patfií ke svûtov˘m ‰piãkám
cirkusového umûní. 

Kanadské drama a divadlo v devatenáctém století 

O kanadském dramatu devatenáctého století se nedá je‰tû
tvrdit, Ïe by se mohlo py‰nit formální ãi tematickou origina-
litou; vût‰inou pasivnû vychází z evropské dramatické tra-
dice, kterou zpoãátku nerozvíjí pfiíli‰ samostatnû, a právem
tak dnes patfií spí‰e do divadelní historie neÏ na Ïivá jevi‰tû
kanadsk˘ch, tím ménû svûtov˘ch divadel. Jako pfiíklady ty-
pické dramatické tvorby tohoto období lze uvést ver‰ované
biblické drama Esther Elizy Lanesford Cushingové, z roku
1838, nebo dal‰í tragédii na biblické motivy, Saula Charlese
Heavysiege, z roku 1857. Psaly se ov‰em i hry na originální
domácí motivy, napfi. patriotické drama Louise Frechetta
Félix Poutré, z roku 1860. Umûlecky i divácky úspû‰nûj‰í
byly satirické komedie jako Provinãní drama aneb rodinn˘
podnik (Provincial Drama Called the Family Compact), z ro-
ku 1839, pfiipisované Hughovi Scobiemu, která zesmû‰Àovala
politické pomûry v tehdej‰ím Ontariu, nebo hra Félixe
Gabriela Marchanda, pozdûj‰ího guvernéra Québecu, Fale‰né
brilianty (Les faux brillants), z roku 1885, která vycházela
z Molièrova Mû‰Èáka ‰lechticem. Nejv˘znamnûj‰ím kusem
z tradice devatenáctého století zÛstává romantické ver‰ované
drama Tecumseh Charlese Maira, z roku 1886, které se vrací
k historii války roku 1812 a po vzoru populárních americ-
k˘ch melodramat staví do popfiedí postavu „u‰lechtilého
divocha“, náãelníka Tecumseha, v˘znamného britského spo-
jence ve válce s Ameriãany. „Tecumseh pfiedstavuje dÛleÏi-
t˘ mezník ve v˘voji kanadského dramatu. Pfiedkládá vizi
Kanady jako politického útvaru zaloÏeného na spolupráci,
v kontrastu s prospûcháfisk˘m individualismem Spojen˘ch

11
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státÛ.“6 Dal‰í hojnû citovanou hrou, rovnûÏ inspirovanou vál-
kou roku 1812, je patriotické drama Laura Secord Sarah Anne
Curzonové, z roku 1887.

Kulturní vlivy „staré vlasti“ se mísily s domácími podnûty
a postupnû vytváfiely základy pÛvodního, svébytného národ-
ního divadla a dramatu. PfiestoÏe divadlo v Kanadû nikdy
nebylo masovou, „mainstreamovou“ záleÏitostí, ve sv˘ch nej-
zajímavûj‰ích projevech od poãátku Ïivû reagovalo na aktuál-
ní spoleãenské skuteãnosti a jejich atmosféru. Ponûkud
extrémním pfiíkladem mohou b˘t – pro Kanadu jinak nepfiíli‰
typické – rasové nepokoje ve Victorii v Britské Kolumbii
v roce 1860, kdy ãerno‰‰tí diváci násilnû obsadili sedadla
v Colonial Theatre urãená pro bûlochy, nebo poboufiené pro-
testy katolick˘ch i protestantsk˘ch duchovních proti náv‰tûvû
slavné francouzské hereãky Sarah Bernhardtové a proti údaj-
n˘m obscénnostem na divadle, které, fieãeno slovy reverenda
J. P. Silcoxe bûhem kázání ve Winnipegu v roce 1883, „by
i sodomity donutily se rdít a zacpávat si u‰i studem“.7 Pfies
odpor církve si v‰ak mnozí vlivní mecená‰i, jako napfi. Lady
Dufferinová, uvûdomovali umûleck˘ i kulturní v˘znam di-
vadla a podporovali ho materiálnû i svou spoleãenskou auto-
ritou. 

Politická a sociální stabilizace Kanady po vyhlá‰ení kon-
federace v roce 1867 vedla k prÛmyslovému a ekonomickému
rozvoji a následnû k rozvoji sítû divadel i v západní Kanadû
a k zakládání vydavatelsk˘ch domÛ, v nichÏ divadelní hry za-
ãaly vycházet tiskem. V letech 1873–1892 tak vzniklo ãtyfiicet
nov˘ch divadel s kapacitou pfies tisíc míst, které poskytova-ly
prostor nejen hostujícím spoleãnostem ze zahraniãí, ale i
rychle se profesionalizujícím stál˘m domácím souborÛm.  

12

6  Dennis Duffy: „Mair, Charles“. Canadian Encyclopedia. Edmonton:
Hurtig, 1988, str. 1287.

7 http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/english-language-
theatre/
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Kanadské drama a divadlo v první polovinû dvacátého století

Kanada vstoupila do nového století s jednoznaãn˘m optimis-
mem a vírou v úspû‰nou budoucnost. Liberální premiér Wilfrid
Laurier ji v roce 1904 formuloval slovy: „Devatenácté století
patfiilo Spojen˘m státÛm. Myslím, Ïe dnes mÛÏeme smûle
tvrdit, Ïe dvacáté století bude patfiit Kanadû.“8 PfiestoÏe tak
smûlé a nesporné pfiivlastnûní celé historické epochy Kana-
dou se nezdafiilo a Kanada dosud zÛstává v mocenském i kul-
turním stínu Spojen˘ch státÛ, dnes lze pfii zpûtném pohledu
konstatovat, Ïe Kanada obstála v tûÏké konkurenci nejen se
zavedenou evropskou kulturní tradicí, ale i se siln˘m jiÏním
sousedem pfiinejmen‰ím se ctí, a to i pfiesto, Ïe její kultura
v˘raznûji proniká do mezinárodního povûdomí teprve v po-
sledních desetiletích. 

Navzdory tomu, Ïe divadla v Kanadû byla na poãátku sto-
letí v duchu Laurierova populárního sloganu velmi aktivní
a pilnû zvala zahraniãní soubory i inscenovala vlastní tvorbu,
trvalo pomûrnû dlouho, neÏ v nich zaznûl opravdu pÛvodní
hlas reflektující kanadskou skuteãnost originální umûleckou
formou. Dál se psala melodramata, lehké komedie, v˘chovné
hry pro mládeÏ (nabádající napfi. k abstinenci) a humorné dra-
matické skeãe (mezi jejich autory byl i u nás hojnû ãten˘
Stephen Leacock), ale tato kdysi populární tvorba patfiila
sv˘m duchem do uplynulého století. Kanad‰tí dramatici a di-
vadelníci se inspirovali pfiedev‰ím britsk˘mi a francouzsk˘mi
vzory. Umûlecky nejpfiínosnûj‰í byla inspirace irsk˘m národ-
ním divadlem Abbey Theatre, dlouhodob˘m pozitivním mo-
delem pro fiadu kanadsk˘ch tvÛrcÛ. Jiné autority, napfiíklad
Vincent Massey, Generální guvernér Kanady a v˘znamn˘ kul-
turní ãinitel, kter˘ se zaslouÏil mimo jiné o zaloÏení klíãov˘ch
kulturních institucí, jako kanadské Národní knihovny nebo
Kanadské rady pro umûní, propagovaly britsk˘ model vysoké-
ho umûní pro vytvofiení jednotného, synergického konceptu
kanadského národního divadla.

V roce 1922 Massey prohlásil: „Pokud máme mít vlastní,
kanadské drama, musíme mít i vlastní kanadské divadlo,

13

8  http://www.cbc.ca/news/business/the-21st-century-belongs-to-canada-
1.876442
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v nûmÏ bude moci b˘t inscenováno.“9 Tento cíl se zãásti po-
dafiilo naplnit uÏ v roce 1919 zaloÏením divadla Hart House
v Torontu, zamûfieného na inscenování her kanadsk˘ch autorÛ.
Politika podpory domácí tvorby a národní kultury se osvûd-
ãila natolik, Ïe v roce 1927 uÏ bylo hodnotn˘ch kanadsk˘ch
her dost na to, aby vydaly na dvousvazkov˘ kniÏní soubor s ná-
zvem Kanadské hry z divadla Hart House (Canadian Plays from
Hart House Theatre). Nejzajímavûj‰ím dramatikem z okruhu
divadla Hart House byl Merrill Denison, autor nesentimentál-
ních satirick˘ch komedií, bofiících mnohé stereotypní m˘ty,
jeÏ si Kanaìané o své kultufie vytvofiili (napfiíklad hry cyklu vy-
daného v roce 1923 pod názvem Nehrdinsk˘ sever – The Unhe-
roic North), a první v˘znamnûj‰í kanadsk˘ dramatik vÛbec. 

Dal‰ím dÛleÏit˘m krokem k etablování kanadského drama-
tu a divadla a jeho institucionalizaci bylo zaloÏení festivalu
Dominion Drama Festival v roce 1932. Festival byl otevfien˘
jak profesionálním, tak amatérsk˘m autorÛm a divadelním
souborÛm a i pfies pozdûj‰í kritiku za léta své existence (1932
aÏ 1970) v˘raznû pfiispûl k rozvoji ‰ir‰í divadelní scény v Ka-
nadû i pÛvodní kanadské dramatiky (zatímco v roce 1934 mûli
organizátofii k dispozici pro úãinkující soubory jenom devût
pÛvodních kanadsk˘ch her, v roce 1966 uÏ to bylo 240 her jen
v angliãtinû.) Podobnû v˘znamnou institucí bylo dodnes
fungující Centrum pro umûní v Banffu v Albertû (Banff Centre
for the Arts), zaloÏené v roce 1933, z nûhoÏ vze‰la napfi. nej-
v˘znamnûj‰í dramatiãka tfiicát˘ch a ãtyfiicát˘ch let Gwen
Pharis Ringwoodová. 

Rozhlasová hra – divadlo pro jiné smysly

Pravdûpodobnû nejv˘znamnûj‰ím podnûtem pro v˘voj kanad-
ského dramatu a divadla v‰ak byl nástup rozhlasu ve tfiicát˘ch
letech. Kanadská rozhlasová korporace (Canadian Broadcas-
ting Corporation) byla zaloÏena v roce 1932 a uÏ v roce 1936
zaãala pravidelnû vysílat rozhlasové hry, pro jejichÏ tvorbu
soustavnû najímala autory, herce, dramaturgy, reÏiséry, hudeb-
níky a techniky, ãasto ty nejlep‰í profesionály v oboru. 

14

9  Vincent Massey: „The Prospects of a Canadian Drama“, Queen’s Quar-
terly 30, fiíjen 1922, str. 200. 
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V˘znam rádia pro Kanadu a dodnes neobyãejnû silná po-
sluchaãská tradice jsou snáze pochopitelné, uvûdomíme-li si
pro Evropany tûÏko pfiedstaviteln˘ nepomûr mezi obrovskou
rozlohou zemû a velmi nízk˘m poãtem obyvatel. Kanaìané
Ïijící mimo velká mûstská centra (kter˘ch ostatnû v Kanadû
ve srovnání se Spojen˘mi státy není mnoho) nemají mnohdy
snadn˘ pfiístup k divadlÛm, koncertním a v˘stavním síním,
kinosálÛm a jin˘m dûji‰tím spoleãnû sdílené kultury a pfied
nástupem televize a pozdûji poãítaãov˘ch technologií pro
nû rozhlas ãasto pfiedstavoval jedin˘ zdroj informací, zábavy
a umûleck˘ch proÏitkÛ. (Informaãní funkce rádia byla naprosto
klíãová zejména za druhé svûtové války, kdy Kanaìané netrpû-
livû ãekali na kaÏdou zprávu z evropsk˘ch boji‰È, ãasto vzdále-
ni stovky kilometrÛ od nejbliÏ‰ích mûstsk˘ch center.) V‰eobec-
ná dostupnost rádia a snadnost a nízká materiální nároãnost
inscenování uãinily z rozhlasové hry nesmírnû populární a své-
ho druhu charakteristick˘ Ïánr kanadského dramatu. 

„Zlat˘ vûk“ kanadské rozhlasové hry nastal, kdyÏ byl dra-
maturgem CBC jmenován Andrew Allan. V dobû jeho pÛsobe-
ní (1944–1955) vznikala v CBC fiada originálních, pÛsobiv˘ch
dramat, kter˘m se dafiilo dosahovat ‰iroké posluchaãské po-
pularity, aniÏ by slevovala z vysok˘ch umûleck˘ch nárokÛ.
AllanÛv pofiad rozhlasov˘ch her Jevi‰tû (Stage), vysílan˘
kaÏd˘ t˘den, se stal jak˘msi ekvivalentem oficiálnû neexistu-
jícího národního divadla. 

Modernismus a experiment v kanadském dramatu

Nûktefií autofii se snaÏili tvÛrãím zpÛsobem oprostit od pou-
hého naplÀování evropsk˘ch dramatick˘ch forem kanadsk˘m
obsahem a najít pro kanadskou skuteãnost originální Ïánro-
vé vyjádfiení. Jedním z nich byl dramatik, divadelní pedagog
a publicista Herman Voaden. 

Voaden byl silnû ovlivnûn evropsk˘m divadlem, pfiedev‰ím
Ibsenem, hudbou Richarda Wagnera a v˘tvarn˘m expresio-
nismem. ZároveÀ ho hluboce okouzlila krajina kanadského
severu (konkrétnû severního Ontaria), v nûmÏ spatfioval jeden
z moÏn˘ch zdrojÛ vnímání kanadské národní identity. Pro
její vyjádfiení vytvofiil originální divadelní formu, jiÏ nazval
„symfonick˘m expresionismem“. Jednalo se o jak˘si Ïánr

15
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multimediálního divadla, potlaãujícího verbální sloÏku ve
prospûch kombinace hudby a v˘razového pohybu se siln˘mi
vizuálními obrazy. PfiestoÏe Voaden platil za nejv˘znamnûj-
‰ího kanadského dramatika první poloviny dvacátého století,
dnes pÛsobí texty jeho her neÏiv˘m, artistním dojmem a jejich
potencionálnû nesmírnû obtíÏné jevi‰tní provedení je bez auto-
rovy úãasti takfika nemyslitelné; Voaden se tak ironií osudu
stal z radikálního inovátora mrtv˘m klasikem.  

Jin˘m experimentem pfiedváleãného období, z nûhoÏ se
vyvinul charakteristick˘ rys kanadského divadla, je kolektiv-
nû psané a inscenované drama, zrozené z tradice dûlnického
divadla tfiicát˘ch let, importovaného z Velké Británie. Toto di-
vadlo radikální ideové i umûlecké avantgardy sv˘m obsahem
kriticky reagovalo na hospodáfiskou krizi a svou formou dáva-
lo prostor lidem, ãasto bez divadelního vzdûlání, k vyjádfiení
a pfietváfiení jejich existence. Nejslavnûj‰í hrou tohoto Ïánru
zÛstává „komunistická agitka“ Osm muÏÛ mluví (Eight Men
Speak) Oscara Ryana, Edwarda Cecila-Smithe, Franka Lovea
a Mildred Goldbergové, z roku 1934.  

Kanada a Shakespeare

Dal‰ím v˘razn˘m zlomov˘m momentem ve v˘voji kanadské-
ho divadla a dramatu bylo zaloÏení svûtového shakespearov-
ského festivalu v kanadském Stratfordu v Ontariu v roce 1953.
Festival, pÛvodnû skuteãnû zamûfien˘ na inscenace Shakespea-
rov˘ch her, mûl zanést Kanadu na mapu svûtového divadel-
ního dûní a zv˘‰it její mezinárodní kulturní prestiÏ. Z toho
dÛvodu byl do funkce prvního fieditele festivalu povolán vliv-
n˘ britsk˘ producent a reÏisér Tyrone Guthrie a spolu s ním,
jak se stalo tradicí, fiada hvûzd britského divadla. Kanadsk˘
dramatik a prozaik Robertson Davies, kter˘ se na dramaturgii
festivalu v prvních roãnících v˘znamnû podílel, je zhodnotil
slovy: „Stratfordsk˘ festival je umûlecká ãasovaná bomba, která
vybuchla pfiesnû v dobû, kdy je kanadské divadlo pfiipravené
odfiíznout se od mrtvé minulosti a vykroãit k budoucnosti.“10

16

10  Robertson Davies: The Well-Tempered Critic: One Man’s View of
Theatre and Letters in Canada. ed. Judith Skelton Grant. Toronto:
McClelland and Stewart, 1981, str. 66. 
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Postupem let se dramaturgie stratfordského festivalu pro-
mûÀovala a zaãala reagovat na kritiku, Ïe upfiednostÀuje vy-
soké elitáfiské umûní na úkor mal˘ch, nezávisl˘ch divadel
produkujících skuteãné kanadské divadlo. V roce 1971 bylo
pfiistaveno tzv. Tfietí jevi‰tû (Third Stage), zãásti pro inscenace
kanadsk˘ch her, které se postupnû staly pravidelnou a respek-
tovanou souãástí festivalové dramaturgie. Stratfordsk˘ festival
se tak stal v˘znamn˘m centrem divadelního Ïivota Severní
Ameriky a souãástí kanadské národní kultury. Shakespeare je
pro Kanadu nejen velk˘m dramatikem pí‰ícím ve stejném
jazyce, ale kulturní ikonou, vÛãi níÏ se divadelníci tradiãnû
rÛzn˘m zpÛsobem vymezují, aÈ uÏ inscenováním samotn˘ch
her nebo jejich tvÛrãími adaptacemi, vypovídajícími stejnû
plasticky o kulturní tradici jako o souãasnosti. 

Kanadské „národní“ drama

Neb˘val˘ rozmach kanadské dramatiky pak nastal koncem
‰edesát˘ch let, kdy zemû slavila stoleté v˘roãí svého vzniku
a proÏívala období bytostné národní hrdosti a sebeuvûdo-
mûní. A je dal‰í pfiíznaãnou ironií kanadské kultury, Ïe tro-
jice umûlecky nejzdafiilej‰ích a nejslavnûj‰ích dramat, která
mûla premiéru v roce 1967 a zásadním zpÛsobem udala tón
dal‰ímu v˘voji, podávala emocionálnû nesmírnû pÛsobiv˘,
av‰ak nelichotiv˘, kontroverzní a silnû znepokojiv˘ obraz
kanadské skuteãnosti a jejích vnitfiních, dosud nefie‰en˘ch
rozporÛ. Byla to jednak první hra jednoho z nejv˘raznûj‰ích
dramatikÛ Jamese Reaneyho Barvy ve tmû (Colours in the
Dark), odehrávající se v citovû represivním prostfiedí farmáfi-
ského Ontaria, na kterou Reaney navázal v sedmdesát˘ch
letech historickou trilogií Donnellyovi (The Donnellys), ozna-
ãovanou za jedno z nejv˘znamnûj‰ích dûl kanadské drama-
tiky, dále syrové vûzeÀské drama Johna Herberta ·tûstûnou
i lidmi zavrÏen (Fortune and Men’s Eyes – název parafrázuje
první ver‰ Shakespearova sonetu ã. 29), které bylo pfieloÏeno
do ãtyfiiceti jazykÛ, inscenováno ve více neÏ stovce zemí a sta-
lo se nejãastûji vydávanou, a tím i sv˘m zpÛsobem nejúspû‰-
nûj‰í kanadskou divadelní hrou vÛbec, a nakonec hra Extáze
Rity Joe (The Ecstasy of Rita Joe) George Rygy, která mûla pre-
miéru v listopadu 1967 ve Vancouveru, do dvou let nato byla
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inscenována ve francouzském pfiekladu v Montréalu a dostala
se i na program celonárodní televize CBC. V recenzi insce-
nace z roku 1976 kritik Jamie Portman vzpomínal: „Rita Joe se
objevila v roce stého v˘roãí federace, kdy Kanaìané poprvé
zatouÏili podívat se pofiádnû sami na sebe. Ale pohled, kter˘
jim tato hra nabízela, je nepfiíjemnû zneklidÀoval. Euforie
splaskla a s ní i pocit samolibého uspokojení vyvolan˘ oficiál-
ními oslavami kulat˘ch narozenin zemû; místo nûj se dosta-
vilo zji‰tûní, Ïe s touto zemí a s jejími institucemi není ani
zdaleka v‰echno v pofiádku.“11 Hra je pfiíbûhem tragického
konfliktu indiánské dívky s vût‰inovou spoleãností a dot˘ká
se bolestného tématu rasismu a limitÛ moÏností i oprávnû-
nosti kulturní asimilace. 

PfiestoÏe rozruch kolem Rity Joe znamenal, Ïe „kanadská
divadla – byÈ nûkdy neochotnû – poprvé musela zaãít brát
kanadské dramatiky váÏnû“,12 cesta pÛvodní dramatiky k obec-
nému uznání nebyla snadná a jednoznaãná. Dokládá to i insce-
naãní historie v˘‰e jmenovaného dramatu Johna Herberta
·tûstûnou i lidmi zavrÏen: hra byla sice nastudována uÏ v ro-
ce 1965 pro stratfordsk˘ festival, ale plného profesionálního
provedení se doãkala v roce 1967 v New Yorku a poté v Lon-
d˘nû, kde sklidila obrovsk˘ úspûch (posílen˘ je‰tû filmovou
verzí z roku 1971, k níÏ Herbert napsal scénáfi), kdeÏto v Kana-
dû byla na programu pouh˘ t˘den na „experimentální“ Scénû
ve Vancouveru a krátce ve Winnipegu; Toronto, povaÏující se
za v˘znamné centrum divadelního Ïivota v Severní Americe,
si na inscenaci muselo poãkat aÏ do roku 1975. 

Podnûtné a umûlecky originální divadlo se v sedmdesát˘ch
letech – v souvislosti s novû chápan˘m národním cítûním
a zájmem o historii zemû – zaãalo odehrávat zejména na alter-
nativních scénách mimo velká kulturní centra a mimo main-
stream. Mezi v˘znamná novû zaloÏená divadla tohoto smûru
patfií Tamahnous Theatre ve Vancouveru, edmontonské Thea-
ter 3, Mummers Troupe na Newfoundlandu, politicky radikál-
ní divadelní soubor oÏivující tradici stfiedovûk˘ch lidov˘ch
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11 Jamie Portman: „Ecstasy of Rita Joe Still Manages to Shock and Scourge“,
Vancouver Province 12, April 1976, str. 10. 

12 Neil Carson: „Towards a Popular Theatre in English Canada“, Cana-
dian Literature 85, Summer 1980, str. 64–65.
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ma‰kar, a pfiedev‰ím torontská divadla Théatre Passe Muraille
a Tarragon, které v sedmdesát˘ch letech obnovilo tradici ko-
lektivní tvorby a ideologického radikalismu. Jeho nejslav-
nûj‰ím kusem byla hra Farmáfiská show (The Farm Show),
z roku 1972. Newfoundlandsk˘ Mummers Troupe se podobnû
v˘raznû prosadil i mimo svou provincii radikální sociálnû
angaÏovanou kolektivní hrou Tuleni se také zabíjejí (They
Club Seals, Don’t They?), hájící tradiãní formy lovu proti fa-
le‰nému, pokryteckému sentimentalismu. 

Torontské divadlo Tarragon, zaloÏené v roce 1971 Billem
Glasscem, od poãátku sází pfiedev‰ím na profesionální kvali-
tu té nejvy‰‰í úrovnû; pfiestoÏe se nevyh˘bá inscenování zahra-
niãních her, soustfiedí se pfieváÏnû na kanadskou tvorbu, která
tradiãnû tvofií zhruba dvû tfietiny jeho repertoáru, z toho z polo-
viny ve svûtové premiéfie. V˘znamn˘mi dramatiky spojen˘mi
s Tarragonem jsou napfi. David Freeman, David French a Michel
Tremblay, patrnû nejvlivnûj‰í frankokanadsk˘ autor, jehoÏ
hry b˘vají uvádûny v anglickém pfiekladu. Nejznámûj‰í hrou
Davida Freemana jsou Magofii (Creeps), z roku 1971, odváÏn˘
tematick˘ experiment, jehoÏ postavami jsou obûti mozkové
obrny Ïivofiící v chránûné dílnû. Tetralogie Davida Frenche
Odchod z domu (Leaving Home), Z války (Of the Fields, La-
tely), Salt-Water Moon (Slan˘ mûsíc) a 1949, napsaná v letech
1972–1988, zobrazuje archetypální rodinné konflikty na po-
zadí ambivalentního vztahu obyvatel Newfoundlandu, typic-
ké kulturní periferie, a kontrastního prostfiedí anonymního,
odlid‰tûného kanadského velkomûsta. 

Drama kanadské periferie

PfiestoÏe Toronto zÛstává centrem kanadské divadelní kultury,
rostoucí poãet dramatikÛ se rekrutuje ze vzdálen˘ch regionÛ
s jasnû vymezenou kulturní identitou. K v˘‰e jmenovan˘m
autorÛm z Newfoundlandu, ãasto povaÏovaného za jak˘si
opomíjen˘ tfietí svût severoamerického kontinentu, lze zafiadit
pozoruhodného dramatika Michaela Cooka s jeho syrov˘mi,
expresionistick˘mi dramaty o moÏnostech pfieÏití v krajních
podmínkách. Zku‰enost západní Kanady, konkrétnû prérij-
ního Saskatchewanu, zase reflektují hry Kena Mitchella,
napfiíklad jeho muzikál Kruté slzy (Cruel Tears), z roku 1975,
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kter˘ je pfiepisem Shakespearova Othella, odehrávající se
mezi fiidiãi náklaìákÛ. Hry Davida Fennaria, jako je dvojja-
zyãné, anglicko-francouzské drama Balconville, z roku 1979,
jsou naopak zasazeny do velkomûstského prostfiedí dûlnic-
k˘ch ãtvrtí Montrealu a dramatizují otázku moÏnosti vzájem-
né komunikace a souÏití anglofonních a frankofonních Kana-
ìanÛ. 

Jiní autofii kombinují zku‰enost s konkrétním regionem se
zájmem o historii zemû, vãetnû jejích temn˘ch a kontro-
verzních epizod. V˘znamnou dramatiãkou západní Kanady
a jejích dûjin je napfi. Sharon Pollocková: její historické drama
Walsh, z roku 1973, se vrací k ménû znám˘m a zamlãovan˘m
otázkám kanadské minulosti, konkrétnû k útûku náãelníka
Sitting Bulla do Kanady po osudové bitvû u Little Big Hornu,
a zneklidÀujícím zpÛsobem uvaÏuje o vztahu dûjinn˘ch udá-
lostí a osobní morální odpovûdnosti. Historicko-sociální ko-
medie Ricka Salutina Kanaìané (Les Canadiens), z roku 1977,
pak dramatizuje nûkteré z ústfiedních kanadsk˘ch m˘tÛ, od
národnostní a jazykové dvojlomnosti kanadské identity aÏ po
kanadskou posedlost hokejem, a vtipn˘m a jevi‰tnû efektním
zpÛsobem provádí diváky kanadsk˘mi dûjinami vymezen˘mi
tfiemi tfietinami hokejového utkání. 

S postupujícím ãasem se kulturní zábûr kanadského re-
gionalismu roz‰ifiuje a do povûdomí se postupnû zaãínají do-
stávat dosud opomíjené oblasti; k mapû kanadsk˘ch periferií
pfiib˘vá pfiedev‰ím sever, jehoÏ kultura je mohutnû formována
nejen extrémními pfiírodními podmínkami, ale i odvûkou pfií-
tomností jeho pÛvodních obyvatel. Pokud jde o drama kanad-
ského severu, lze rozli‰it mezi tvorbou autorÛ nabízejících
pohled „z jihu“ a tvorbou autorÛ pocházejících z pÛvodních
etnik, pro nûÏ byl arktick˘ sever odnepamûti domovem. První
skupinu reprezentuje napfi. úsporné, efektní monodrama
Wendy Lillové Povolání Heather Roseové (The Occupation of
Heather Rose), z roku 1987, které je úzkostn˘m, frustrovan˘m
a rezignovan˘m monologem kdysi nad‰ené zdravotní sestry,
„kanadské Florence Nightingaleové“, po návratu z pÛsobení
v izolované indiánské komunitû na kanadském severu – pozi-
tivistick˘ optimismus se rozbíjí o zji‰tûní vlastní nedostateã-
nosti a omylnosti a o poznání dÛsledkÛ necitlivého uplatÀování
moci vût‰inovou kulturou. O deset let pozdûji mûlo premiéru
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temné „severské“ drama Sled Judith Thompsonové, jedné
z nejproduktivnûj‰ích a nejãastûji inscenovan˘ch kanadsk˘ch
dramatiãek souãasnosti. Hra je pÛsobiv˘m obrazem pudové-
ho, nezvladatelného a nevysvûtlitelného násilí v tûch nejkraj-
nûj‰ích podmínkách existence, v nûmÏ se drsn˘ realismus
mísí se snov˘mi v˘jevy inspirovan˘mi domorodou mytologií. 

Na dramatickou tvorbu autorÛ „z jihu“ reagují autofii pfied-
stavující pÛvodní severská etnika; nabízejí autentick˘, vûcn˘,
neromantizující pohled na realitu severu a navazují na dlou-
hou tradici ústní slovesnosti, rituálu a pÛvodní mytologie.
Divadelní projev je jim svou podstatou ãasto bliÏ‰í neÏ kom-
plexní Ïánrové útvary typické pro západní literaturu a umoÏ-
Àuje jim aktuální, pohotové umûlecké sebevyjádfiení v rychle
se mûnícím souãasném svûtû. Vznikají první divadelní sou-
bory pÛvodních etnik, jako je divadlo Nakai ve Whitehorse
v teritoriu Yukon nebo inuitské divadlo Tunooniq v Nunavutu.

Inuitské divadlo kanadského severu má svou estetikou
a ideologií pfiirozenû blízko k tvorbû souãasn˘ch autorÛ in-
diánského pÛvodu, aÈ uÏ pÛsobících v tradiãních mûstsk˘ch
centrech divadelního Ïivota nebo v odlehl˘ch rezervacích mi-
mo stálé, „kamenné“ divadelní scény. Kromû jiÏ zmínûného
Tomsona Highwaye, zakladatele indiánského divadla v Torontu
(a na konci osmdesát˘ch let umûleckého fieditele nejstar‰ího
indiánského divadla Native Earth Performing Arts), patfií k nej-
vût‰ím autoritám souãasného indiánského divadla a dramatu
napfiíklad Monique Mojica, Daniel David Moses, Drew Hayden
Taylor, Marie Clements a dal‰í.

Pfiíklad indiánského dramatu a divadla dokazuje rostoucí
zájem o etnickou kulturu a umûní v dne‰ní Kanadû. Kromû
pÛvodních obyvatel mají své zastoupení na souãasné diva-
delní scénû v‰echna v˘znamnûj‰í etnika a kulturní skupiny;
ve vût‰ích centrech tak pÛsobí napfi. afro- kanadská, italská,
Ïidovská, hispánská, ãínská, japonská a mnohá dal‰í divadla,
jejichÏ tvorba ãasto bezprostfiednû reaguje na otázky imigrace
a s ní spojené problémy asimilace, komunikace, kulturní
i osobní vykofienûnosti apod. Existenci bohaté etnické diva-
delní scény umoÏÀuje kromû faktické skladby kanadského
obyvatelstva i oficiální federální politika multikulturalismu,
která systematicky podporuje kulturní produkci etnick˘ch
men‰in a napomáhá tak jejich zaãleÀování do spoleãnosti. 
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Tradiãní tolerance vÛãi men‰inám se ov‰em nevztahuje
pouze na etnické skupiny; ve vût‰ích centrech pÛsobí i di-
vadla zamûfiená na tvorbu gay a lesbick˘ch autorÛ a autorek,
mnohdy nejen ideologicky radikální, ale i umûlecky originál-
ní a hodnou zájmu. Jako pfiíklady toho nejlep‰ího v souãas-
ném divadle mohou slouÏit feministické divadlo Nightwood
v Torontu nebo „gay divadlo“ Buddies in Bad Times. 

Souãasné kanadské drama a divadlo tak nabízí skuteãnû –
byÈ moÏná pfiekvapivû – ‰irokou ‰kálu nejen témat vypovída-
jících o národním charakteru zemû, ale i rozmanit˘ch pfiístu-
pÛ k jejich jazykovému a jevi‰tnímu fie‰ení. Mnohá z tûchto
témat nejsou jen v˘luãnou kanadskou proveniencí, ale úãin-
n˘m a inspirujícím zpÛsobem rezonují i v jiném kulturním
prostfiedí – coÏ dokládá i úspûch pfiekladÛ a inscenací kanad-
sk˘ch her napfiíklad v Nûmecku, Francii, Polsku, Itálii, ale
tfieba i v Japonsku. Kulturnímu a geografickému pfienosu ka-
nadské dramatiky napomáhá i skuteãnost, Ïe jde typicky o hry
technicky nenároãné na jevi‰tní provedení – monodrama, pfií-
padnû hry pro pouh˘ch nûkolik postav, orientované na vytvá-
fiení v˘znamu slovem a hereckou akcí, jsou pro kanadské drama
charakteristiãtûj‰í neÏ v˘pravné kusy reprezentující velké,
„národní“ ideje. Pfii bliÏ‰ím pohledu na kanadské drama sou-
ãasnosti lze tedy nejen souhlasit s hrd˘m tvrzením kanadsk˘ch
divadelních historikÛ, Ïe „kanadské divadlo se koneãnû
osvobodilo od své koloniální minulosti a hraje dÛleÏitou roli
v komplexu národní kultury“,13 ale také konstatovat, Ïe má
sv˘mi nejlep‰ími díly co nabídnout i ostatnímu svûtu. 

Wendy Lillová (*1950) a Povolání Heather Roseové

Jedna z recenzí monodramatu Wendy Lillové Povolání Heat-
her Roseové, z roku 1986, popisuje zápletku hry následovnû:
„Vyfie‰it v‰echny problémy, které trápí indiánské rezervace
na kanadském severu, nemÛÏe pfiece b˘t tak tûÏké. Heather
Roseová si to alespoÀ tak pfiedstavuje. S ãerstv˘m diplomem
zdravotní sestry se vydává do odlehlé rezervace v severním
Ontariu, vyzbrojená pfiíruãkou o zdravé v˘Ïivû a pozitivním
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pfiístupem, a oãekává, Ïe v‰echno pÛjde jako po másle. Ale
skuteãnost je úplnû jiná.“14

Hra je inspirována autorãinou osobní zku‰eností s prací
konzultantky Kanadské asociace pro du‰evní zdraví v sedm-
desát˘ch letech v odlehl˘ch, nehostinn˘ch a sociálnû znev˘-
hodnûn˘ch oblastech kanadského severu. Její jediná postava
je kdysi idealistická zdravotní sestra, povaÏující se za jakousi
moderní Florence Nightingaleovou s „neotfiel˘m pfiístupem“,
která podává divákÛm zprávu o svém nûkolikamûsíãním pÛ-
sobení v severské indiánské rezervaci, o stra‰livém fiasku
svého u‰lechtilého poslání a o svém následném psychickém
zhroucení. 

Na první pohled se Heather zdá b˘t na své poslání dobfie
pfiipravená: je mladá, plná nad‰ení a chuti pomáhat, je v zá-
sadû upfiímná, zdánlivû oddaná své práci i pacientÛm a ochot-
ná pfiijmout v˘zvu, kterou její volba povolání obná‰í. Av‰ak tato
maska nad‰ení a dobré vÛle se brzy ukáÏe jako pouh˘ sociálnû
formovan˘ systém pfiedsudkÛ o vlastní kulturní nadfiazenosti,
kter˘ se zaãne rozpadat pfii prvním kontaktu s realitou. Heat-
hefiiny stfiety s neãekanû odli‰nou sociální, kulturní i psycho-
logickou skuteãností postupnû odkr˘vají mnohdy dûsivé Ïivotní
podmínky na této „Bohem zapomenuté“ periferii, které vût‰i-
nové spoleãnosti, tak hrdé na svou kvalifikaci a sociální poli-
tiku, rozhodnû neslouÏí ke cti. Jako pfiíãinu tûchto problémÛ
navíc jednoznaãnû identifikují spoleãensk˘ a administrativní
systém, pfiedstavovan˘ lidmi, jako je Heather, vyznaãující se
okázalou p˘chou a pov˘‰eností maskovanou dobr˘mi úmysly,
pfiesvûdãením o vlastní pravdû, neschopností empatie – a vlast-
nû i mizern˘m, nebo alespoÀ neodpovídajícím vzdûláním.
Toto odhalení je o to pÛsobivûj‰í, Ïe je zprostfiedkováno posta-
vou zdravotní sestry, tedy kulturní ikony bohaté na pozitivní
asociace, a rétorikou státní zdravotní péãe – coÏ je v podstatû
„správná vûc“, aÏ na to, Ïe tady slouÏí necitlivému útlaku tûch,
ktefií do její struktury nezapadají, nebo, pfiesnûji fieãeno, nefun-
guje vÛbec. Toto zji‰tûní je pro Heather zniãující nejen proto,
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Ïe, jak sama pfiiznává, „není Ïádn˘ Einstein“, ale i proto, Ïe
nedokáÏe nahlédnout principy kulturní specifiãnosti svého
vzdûlání a metodologie své profese. 

Rychlost ztráty iluzí tak Heather zastihne zcela nepfiiprave-
nou a donutí ji pfied diváky pfiiznat vlastní zklamání, deziluzi
a odcizení – nejen od místa svého pÛsobení a od svého po-
volání, ale i od samotné podstaty vlastní profesionální iden-
tity a pfiináleÏení. Nakonec musí pfiipustit, pfiedev‰ím sama
sobû, Ïe její sen o romantice severu se beznadûjnû rozplynul
a Ïe se „stala obûtí klamu“ – za kter˘ zjevnû nenese zodpo-
vûdnost jen ona sama. Heather se stala obûtí klamu svého po-
volání: tedy Ïe je zásadnû vylouãeno, aby se jako zdravotní
sestra, poskytovatelka péãe, pomoci a snad i nadûje, dopustila
omylu a chybnû vyhodnotila potfieby sv˘ch pacientÛ nebo
mezi nimi dûlala rozdíly. 

NejtíÏivûji ironick˘ moment Heathefiina vyznání, kter˘ je
kulminací jejího dramatického monologu, pfiichází ve chvíli,
kdy pochopí, Ïe to, co ji „oklamalo“, je systém, jemuÏ slouÏí,
a zaãne se cítit jeho ukfiivdûnou obûtí, aniÏ by si pfiipou‰tûla,
Ïe jeho bezprostfiedními obûÈmi jsou její bezmocní, „sociálnû
slabí“ a „nespolupracující“ pacienti, ponofiení do neproniknu-
telného, v˘znamotvorného mlãení. V té chvíli nastane v její
„optimistické, veselé“ rétorice kritick˘ zlom a padnou první
váÏná obvinûní – a s nimi padají i zábrany, které aÏ dosud
vytváfiely zdání, Ïe problém je fie‰iteln˘ a ‰kody napravitelné.
Heather totiÏ nechtûnû prozrazuje dal‰í hlubok˘ a dramaticky
pÛsobiv˘ paradox své situace: pfiestoÏe o Indiánech se tradiã-
nû pfiedpokládá, Ïe mají „problém s alkoholem“, v rezervaci,
kde Ïije Heather, je to jen ona a ostatní „doãasnû pÛsobící“
bûlo‰i, kdo v alkoholu utápí pocity vlastního selhání, nejisto-
ty a odcizení. Heather je tedy nejen zrazena, ale sama zrazuje
vlastní profesionální zásady a zodpovûdnost. 

Faktická a emoãní kfiivka Heathefiiny prohry a její smutn˘
pokus o sebeobranu ji vykresluje jako komplexní postavu, ne-li
v psychologickém, tak v dramatickém slova smyslu. Její role
byla popsána jako „nejsvÛdnûj‰í, nejlákavûj‰í, nejÏádoucnûj‰í
role pro ambiciózní mladou hereãku v dne‰ní Kanadû“.15
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Sherrill Graceová, kanadská odbornice na diskurz kultury
severu, správnû poznává, Ïe Heathefiin hnûv implicitnû „ne-
mífií na Indiány, ale na její vlastní romantickou nevûdomost
a aroganci, s níÏ se postavila do role novodobé Florence
Nightingaleové, na lhostejnost lékafiÛ a státních úfiedníkÛ a na
rasistické, imperialistické pfiedsudky, na nichÏ je zaloÏeno
vmû‰ování moci do indiánské kultury.“16

Dramatická konfese Heather Roseové, pfiirovnávaná ke Con-
radovu Srdci temnoty, tak pfiedstavuje ojedinûlou, nezpochyb-
nitelnû „Ïenskou“ verzi cesty za poznáním z jihu na sever;
není to cesta za dobrodruÏstvím a za vítûzn˘m podrobením,
ale putování, na nûmÏ sever slouÏí jako dûji‰tû umoÏÀující
vefiejné pfiiznání a pojmenování nûkter˘ch urãujících skuteã-
ností existence Kanady. Sever je „nahlíÏen jako místo duchov-
ní krásy, ticha, dokonce transcendence, ale také jako místo
hrÛzy, osamûní, ‰ílenství a smrti. Pro mysl obyvatel jihu pfied-
stavuje sever místo paradoxu: je zároveÀ prázdné – není
v nûm nic neÏ jezera, fieky, lesy, moãály, tajga, tundra a led –
a plné, plné exotick˘ch lidí, pfiírodního bohatství, nevyfie‰e-
n˘ch záhad, tajemství a pfiízrakÛ.“17

Djanet Searsová (*1959) a Harlemsk˘ duet

Jednou z nejzajímavûj‰ích a nejpodnûtnûj‰ích skuteãností
ohlednû souãasného kanadského  dramatu a divadla je rozvoj
afrokanadské dramatiky. PfiestoÏe jeho zaãátky sahají aÏ do
poloviny devatenáctého století, kdy divadelní skupina mla-
d˘ch ãerno‰sk˘ch muÏÛ sehrála v Torontu vybrané scény ze
Shakespeara, afrokanadské divadlo se profesionalizovalo aÏ
o cel˘ch sto let pozdûji a teprve v devadesát˘ch letech zaÏilo
prudk˘ kvalitativní i kvantitativní vzestup. Na scénu pfii‰la
fiada dramatikÛ, aÈ uÏ z rodin Ïijících v Kanadû po generace
nebo „nov˘ch KanaìanÛ“, ktefií ji obohatili o ãerstvou histo-
rickou zku‰enost i estetickou senzibilitu. Zdaleka nejvlivnûj-
‰í z nich je Djanet Searsová, dramatiãka, ale také úspû‰ná
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17  Sherrill Grace, Eve d’Aeth and Lisa Chalykoff, eds. Staging the North.
Twelve Canadian Plays. Toronto: Playwrights Canada Press, 1999, str. xi.
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hereãka, reÏisérka, producentka, pedagoÏka a editorka. Její hry
se citlivû a pfiesvûdãivû dot˘kají toho, co dal‰í afrokanadsk˘
autor George Elliott Clarke nazval „poly-vûdomím“ afroka-
nadské identity, jeho spletit˘ch kofienÛ a souãasn˘ch reali-
zací, v pfiípadû Searsové navíc obohacen˘m o v˘raznou feminis-
tickou perspektivu. Její Harlemsk˘ duet je hrou o osudové
lásce, o rasismu vnitfiním i vnûj‰ím, o otroctví i minstrelském
umûní, o pomstû a vûrném pfiátelství, odehrávající se na kul-
turním pozadí Shakespearova Othella, pfieneseného do sou-
ãasného Harlemu, a vyprávûjící pfiíbûh pfiedcházející dûji
Shakespearovy tragédie. Searsová sama vysvûtluje, Ïe bezpro-
stfiední inspirací pro Harlemsk˘ duet pro ni bylo první zhléd-
nutí inscenace Othella s Laurencem Olivierem v hlavní roli,
jiÏ hrál podle tradiãních zvyklostí se zaãernûnou tváfií: „Jako
zku‰enou divadelní veteránku afrického pÛvodu mû Shake-
spearÛv Othello fascinoval od první chvíle, kdy jsem se s ním
setkala ... Othello je první Afriãan, kter˘ se v análech západní
dramatické literatury objevuje. Harlemsk˘ duet jsem napsala
ve snaze vymítit jeho ducha. Harlemsk˘ duet, rapsodická
bluesová tragédie, zkoumá dÛsledky vnímání rasy a sexuali-
ty na Ïivoty lidí afrického pÛvodu. Je to pfiíbûh lásky. Pfiíbûh
Othella a jeho první Ïeny, Billie. Odehrává se v letech 1860,
1928 a v souãasném Harlemu na rohu ulic Malcolma X a Mar-
tina Luthera Kinga a ze v‰eho nejvíc je to pfiíbûh Billie.“18

Na pfiedloze Shakespearova Othella Searsová zkoumá do-
sud málo fie‰ené otázky o pozici Ïenské postavy ve vztahu,
kde moc drÏí v rukou muÏ, kter˘ o této roli nijak nepochybuje.
Av‰ak genderové vztahy se nevyhnutelnû odehrávají v úzké
souvislosti s problémem rasy. Othello Djanet Searsové je
mlad˘ ãerno‰sk˘ intelektuál, kter˘ opou‰tí svou ãerno‰skou
pfiítelkyni Billie kvÛli své bûlo‰ské kolegyni, jeÏ pro nûj má
stejné kouzlo, jako má Desdemona pro jeho shakespearov-
ského pfiedchÛdce. Z Desdemony zb˘vá u Searsové pouhá
Mona, „bíl˘“ stín, kter˘ dopadá na jevi‰tû pouze zdálky, ale
o to hrozivûji. Celá tragická situace je nazírána z pozice Billie,
ne‰Èastné, zlomené – ale nikoli bezmocné. Searsová navíc
originálnû naru‰uje známou chronologii Shakespearovy hry:
nejenÏe s autentickou realistiãností pfiená‰í dûj do souãasného
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Harlemu, ale pracuje i s fantazijními motivy z africké my-
tologie a z afroamerického kolektivního podvûdomí; oba tra-
giãtí milenci se objevují i jako otroci na americkém jihu v dobû
pfied obãanskou válkou a jako herci harlemského minstrel-
ského divadla ve dvacát˘ch letech minulého století. Hra tak
opou‰tí pfiísnû realistick˘ rámec, roz‰ifiuje moÏnosti vysoce
básnického jevi‰tního jazyka a zobecnûním a „zvûãnûním“
nûkter˘ch kladen˘ch otázek, pfiedev‰ím o fungování rasy a ra-
sového povûdomí, pfiipomíná jejich aktuálnost a nedofie‰enost. 

ShakespearÛv Othello je primárním intertextem, kter˘ Har-
lemsk˘ duet evokuje, ale zdaleka ne jedin˘m. Scény odehrá-
vající se ve dvacát˘ch letech evokují americkou divadelní
tradici minstrelÛ, kulturních travestií zaloÏen˘ch na zesmû‰-
Àování ãernochÛ parodováním jejich mluvy a projevu a vyuÏí-
vajících mimo jiné i makeupu grotesknû maskujícího tváfie
pÛvodnû bûlo‰sk˘ch hercÛ – ironií osudu ho pozdûji hojnû
pouÏívali i ãerno‰‰tí herci, snaÏící se uplatnit na divadelním
trhu. DialogÛm postav v kaÏdé scénû pfiedcházejí zvukové
záznamy nejen ãerno‰ské hudby v˘raznû dotváfiející jejich
atmosféru, ale také nahrávky slavn˘ch historick˘ch proslovÛ
nejvût‰ích osobností dûjin ãerno‰ské Ameriky, od Malcolma X
a Martina Luthera Kinga (jehoÏ proslov „Mám sen“ inspiruje
Othella a Billie k jedné z nejintenzivnûj‰ích v˘mûn názorÛ
a také k momentu nejdÛvûrnûj‰ího sblíÏení). Podle svûdectví
ãerno‰sk˘ch divákÛ Harlemského duetu tyto záznamy nejsou
ve hfie pouh˘m „soundtrackem“, ale vzhledem k jejich tûsné-
mu umístûní do sousedství Shakespearova superkanonického
intertextu jejich jevi‰tní realizace v˘raznû napomáhá procesu
etnického sebeuvûdomûní a souãasnû pfiipomíná, Ïe snaha
o kultivaci etnické a rasové dÛstojnosti není pouze historic-
k˘m ãi vefiejn˘m bojem, ale také záleÏitostí hluboce osobní
angaÏovanosti. 

PfiestoÏe argumentace je v hofice vyhrocen˘ch emocionál-
ních konfliktech v duchu autorãina feminismu i v duchu tra-
dice pfiepisování kanonick˘ch, a tedy autoritativních textÛ
vedena zfietelnû proti Othellovi, i jemu dává Searsová v zájmu
rovnováhy prostor k vyjádfiení – a tím i k odhalení vnitfiních
zdrojÛ jeho slabosti maskované racionalitou, vzdûláním a li-
beralismem. Stejnû tak dává slovo k obhajobû i dal‰í zdánlivû
dost beznadûjné muÏské postavû, Billiinu otci Canadovi, kter˘
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upfiímnû pfiiznává, Ïe jako otec se dvakrát nevyznamenal – ale
zároveÀ své selhání alespoÀ zãásti vysvûtluje, pokud ne obha-
juje. Canadovo jméno symbolicky evokuje touhu nûkdej‰ích
otrokÛ po svobodû a po dÛstojném Ïivotû – a snad i touhu
Billie po odpu‰tûní, uzdravení a znovuvybudování vlastní
smysluplné integrity. V tomto duchu zhodnotila historické
okolnosti vzniku své hry i sama autorka: „Pfied Harlemsk˘m
duetem Kanadské jevi‰tû [pfiední kanadské divadlo] nikdy
neinscenovalo hru autora afrického pÛvodu. A pro mû byl
problém v tom, Ïe Kanadské jevi‰tû se jmenuje Kanadské je-
vi‰tû, coÏ znamená, Ïe reprezentuje Kanadu; a tak jsem si
fiíkala: ,Já jsem pfiece taky Kanaìanka, tak musí reprezentovat
i mû.‘ A rozhodla jsem se o to postarat.“19

Judith Thompsonová (*1954) a PfiestaÀ takhle mluvit

Hra Judith Thompsonové zastupuje v tomto v˘boru Ïánr roz-
hlasové hry, jeden z typick˘ch, tradiãnû oblíben˘ch a sv˘m zpÛ-
sobem formativních znakÛ kanadského dramatu jako celku.

Heslo „rozhlasové drama“ v Kanadské divadelní encyklo-
pedii (Canadian Theatre Encyclopedia) uvádí, Ïe tento umû-
leck˘ tvar: „zaslouÏí uznání za to, Ïe ruku v ruce s prvními
divadly v zemi neodmyslitelnû pfiispûl ke zrodu kanadského
národního dramatu“.20 Toto prohlá‰ení je jasn˘m a nezpo-
chybniteln˘m dÛkazem nepostradatelné role rozhlasu jako
komunikaãního média v Kanadû a rozhlasové hry jako Ïánru
pro samotnou konsolidaci a rozvoj kanadské národní kultury
ve dvacátém století. Rozhlasové drama bylo skuteãnû od své-
ho zrodu ve tfiicát˘ch letech minulého století aÏ do poãátkÛ
televizního vysílání (a samozfiejmû o to více pozdûj‰ího razant-
ního nástupu je‰tû modernûj‰ích technologií) jednou z nej-
produktivnûj‰ích, nejsnáze ‰ifiiteln˘ch, a tak nejvlivnûj‰ích
forem múzického umûní – a to i pfiesto, Ïe se v dne‰ní dobû do
jisté míry stalo paradoxnû obûtí své vlastní nejsilnûj‰í zbranû,
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19  Ric Knowles: „The Nike Method: A Wide-Ranging Conversation
Between Djanet Sears and Alison Sealy-Smith“, Canadian Theatre
Review, Winter 1998, str. 24–30. 

20  www.canadiantheatre.com/dict.pl?term=Radio20%Drama
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skromné, pÛsobivé a flexibilní zvukové podoby. Kanadská di-
vadelní teoretiãka Anne Nothofová nicménû pfiipomíná: „Roz-
hlasové drama je jednou z nejintimnûj‰ích forem umûní vÛbec.
PfiestoÏe jeho obecenstvo mÛÏe b˘t rozpt˘leno do v‰ech koutÛ
zemû, jeho pfiedstavení existuje v‰ude tam, kde se pro nû najde
tfieba jen jedin˘ posluchaã. A v daném okamÏiku promlouvá
zdánlivû jen k nûmu a nikomu jinému. Rozhlasové drama se
totiÏ ve vût‰inû pfiípadÛ odehrává v uzavfien˘ch místech ob˘-
van˘ch izolovan˘mi jedinci – izolovan˘mi zemûpisnou vzdá-
leností, fyzick˘mi nebo sociálními omezeními, nebo prostû
zpÛsobem Ïivota.“21

Tyto charakteristiky – vãetnû intenzivnû vnímaného poci-
tu prostorové i kulturní izolovanosti – reflektuje také hra Ju-
dith Thompsonové, která je mnoh˘mi kritiky a divadelníky
povaÏována za nejv˘znamnûj‰í Ïijící kanadskou dramatiãku.
Dave Carley, editor antologie kanadsk˘ch rozhlasov˘ch her,
jí skládá hold jako: „nejlep‰ímu dramatikovi, kterého anglo-
fonní Kanada má. Jen tûÏko by se na‰li autofii, co by se jí mohli
rovnat, pokud jde o sílu a naléhavost jejích textÛ, o schopnost
jít nemilosrdnû aÏ na krev, k samotnému kofieni popisovaného
problému. A k tomu je je‰tû tfieba pfiiãíst zvyk Thompsonové
text kaÏdého dramatu nesãetnûkrát pfiepisovat, takÏe redaktor
od ní vût‰inou postupnû dostane tfii hry za cenu jedné, neÏ
autorka se svou typickou vervou a nasazením dospûje ke ko-
neãné podobû.“22

Rozhlasová hra PfiestaÀ takhle mluvit se zrodila ze spolu-
práce Judith Thompsonové, tehdy uÏ zavedené autorky jevi‰t-
ních dramat, s národní rozhlasovou korporací CBC v devade-
sát˘ch letech. CBC se tehdy pokou‰ela proniknout za hranice
Kanady a zahájila ambiciózní projekty spolupráce s národní-
mi korporacemi v anglicky mluvícím svûtû, pfiedev‰ím v ostat-
ních zemích Commonwealthu. Tato spolupráce zahrnovala
nejen vzájemnou v˘mûnu odborníkÛ mezi rozhlasov˘mi stani-
cemi v jednotliv˘ch zemích, ale i rozsáhlé koprodukce, pro-
bíhající v nûkolika zemích souãasnû. Kanad‰tí rozhlasoví
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21  Anne Nothof: „Canadian Radio Drama in English: Prick Up Your Ears“,
Theatre History in Canada, 11, Spring 1990, str. 59–60. 

22  Dave Carley: „Introduction“ Airplay: An Anthology of CBC Radio
Drama. Winnipeg: Scirocco Drama, 1996, str. 18.

DRAMATA_ZLOM_2.QXD_Sestava 1  2/4/15  5:57 PM  Stránka 29



profesionálové i autofii tak mûli moÏnost konfrontovat svou
práci s kolegy ze zahraniãí a posluchaãi dostávali ‰ir‰í na-
bídku rÛzn˘ch perspektiv a estetick˘ch prostfiedkÛ jejich vy-
jádfiení. Nejúspû‰nûj‰ím z tûchto projektÛ byla spolupráce
s Australskou rozhlasovou korporací ABC. Spoãívala nejen ve
v˘mûnû hotov˘ch dramat, ale i autorÛ a reÏisérÛ, ktefií si vzá-
jemnû rozhlasovou tvorbu produkovali. 

Jak vysvûtluje Dave Carley, drama Judith Thompsonové
bylo pro toto „transkontinentální tango“ jednoznaãnou vol-
bou. V anglicky mluvícím svûtû uÏ byla autorkou zvuãného
jména a nemalé autority, a navíc mûla shodou okolností na
Austrálii zajímavou osobní vazbu: její dûdeãek byl krátce
australsk˘m ministersk˘m pfiedsedou. Austrálie tak pro ni
alespoÀ zãásti pfiedstavuje zemi pfiedkÛ, krásnou, ale syrovou
a krutou, a souãasnû podmanivû mytologizovanou. Právû
takovou je i pro postavy hry: Joanne, anorektická, depresivní
teenagerka, pro svou „divnost“ ‰ikanovaná spoluÏáky i vlastní
sestrou v odlehlém mûsteãku Thunder Bay daleko na kanad-
ském severu, cestuje se svou rodinou za dûdeãkem do Austrá-
lie v nadûji, Ïe jí zmûna prostfiedí navrátí tûlesné i du‰evní
zdraví. PfiestoÏe se chvíli zdá, Ïe nadûje se splní a setkání
s laskav˘m, moudr˘m dûdeãkem a pfiírodními silami „necivi-
lizované“ Austrálie Joannin fatální stav pohádkovû vyfie‰í,
takové ‰Èastné konce v dramatech Judith Thompsonové ne-
pfiicházejí. Síly, které mûly pfiinést uzdravení a klid Joanninû
nemocné du‰i, ji nakonec pohltí a Joanne i se sv˘m dûdeãkem
se v nich navÏdycky ztratí v dramatické akci, která je o to pÛ-
sobivûj‰í, Ïe je nevidûná, ale pouze sly‰ená a tu‰ená. 

Rádio je pro strhující pfiíbûh Thompsonové ideálním formá-
tem vyjádfiení: nejenÏe umoÏÀuje rozklenout jeho vyprávûní
pfies oceán a dva kontinenty, ale zvukov˘mi prostfiedky
dokonale propojuje realismus, aÏ naturalismus drsn˘ch scén
smrtícího násilí, které jsou pro dramatiku Thompsonové ty-
pické, s fantastick˘mi scénami inspirovan˘mi australskou do-
morodou mytologií a sílou její ãlovûkem nepokofiené pfiírody.
Nûkteré klíãové momenty dûje jsou svou podobou blízké aÏ
magickému realismu – napfi. scéna dûdeãkova umírání, vlast-
nû „odletu do jiné dimenze“ v doprovodu hejna jeho milova-
n˘ch ptákÛ, je pfies svou extrémnost uvûfiitelná právû tím, Ïe
si ji posluchaã na základû prost˘ch, zcela neokázal˘ch slov
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Fergusova monologu vytváfií prostfiedky vlastní pfiedstavivosti
a mírou individuálního estetického a emocionálního zaujetí.
Posluchaã, kter˘ je k tomu ochoten, se v kritick˘ch okamÏi-
cích dostává aÏ do pováÏlivû dÛvûrné blízkosti k postavám,
neru‰en Ïádn˘m návodn˘m vizuálním filtrem ani pfiítomností
ostatního publika a vnímá moÏnost témûfi úplného, byÈ dû-
sivého porozumûní. Drama Judith Thompsonové tak zbavuje
mluvenou, tedy pÛvodní podobu jazyka v‰ech pomocn˘ch
prostfiedkÛ a vrací ho k jeho archetypální a psychologické
podstatû. A rozhlas je „oãividnû“ médium, které tuto roli
umoÏÀuje s aÏ znepokojivou úãinností. ¤eãeno slovy Anne
Nothofové: „Rozhlasové drama má schopnost naplno pÛsobit
na jakoukoliv vzdálenost, i tam, kde publikum nemá pfiístup
k Ïivému divadlu, a dává moÏnost vytvofiit si ãistû pomocí
zvuku pfiedstavu o jin˘ch místech, jin˘ch lidech, a moÏná
i o sobû samotn˘ch.“23

John Mighton (*1957) a MoÏné svûty

Dramatik John Mighton je sv˘m zpÛsobem jedním z nejpozo-
ruhodnûj‰ích úkazÛ souãasného kanadského divadla: Mighton
totiÏ nikdy nebyl „dramatikem na pln˘ úvazek“, n˘brÏ pfie-
dev‰ím matematikem a vysoko‰kolsk˘m pedagogem na toront-
ské univerzitû. Jako literát se zpoãátku pokou‰el pfiedev‰ím
o poezii, inspirován tvorbou americké básnífiky Sylvie Platho-
vé. Ve vûku osmadvaceti let, kdyÏ pomáhal pfiíteli s fie‰ením
jistého matematického problému, v sobû objevil zájem o mate-
matiku a její intelektuální moÏnosti; to ho pfiivedlo aÏ k dok-
torátu z matematiky na univerzitû v Torontu. Kromû toho má
také vysoko‰kolsk˘ diplom z filozofie, a obû disciplíny také
pfiedná‰í. V souãasné dobû pÛsobí na Fieldsovû institutu ma-
tematick˘ch vûd v Torontu.  

Se skupinou dobrovolníkÛ Mighton zaloÏil charitativní
organizaci JUMP (Junior Undiscovered Math Prodigies), za-
mûfienou na rozvoj matematick˘ch schopností u sociálnû
znev˘hodnûné mládeÏe. Na téma matematického vzdûlávání
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napsal i známou knihu M˘tus o schopnostech: podpora ma-
tematického nadání u dûtí (The Myth of Ability: Nurturing
Mathematical Talent in Every Child). 

MightonÛv zájem o vûdecké my‰lení, o intelektuální moÏ-
nosti matematiky a vzdûlávání v pfiírodních vûdách se reflek-
tuje i v jeho kulturních projektech: Mighton je mimo jiné
spoluautorem scénáfie známého filmu Dobr˘ Will Hunting
(Good Will Hunting), a také mnohé jeho cenûné divadelní hry
se tûchto témat více ãi ménû bezprostfiednû dot˘kají. UÏ jedna
z jeho prvních her, Vûdeãtí Ameriãané (Scientific Americans),
která mûla premiéru v torontském Theatre Passe Muraille,
získala prestiÏní Cenu Dory Mavor Mooreové (Dora Mavor
Moore Award), stejnû jako následující Krátká historie noci
(A Short History of Night), jejíÏ hlavní postavou je astronom,
matematik a astrolog Johannes Kepler; Mighton je také drÏite-
lem neménû prestiÏní Chalmersovy ceny (The Chalmers Award)
a Ceny Generálního guvernéra (Governor General’s Award),
nejvy‰‰ího umûleckého ocenûní v Kanadû vÛbec.   

Mightonova nejslavnûj‰í hra, MoÏné svûty (Possible Worlds),
mûla premiéru v roce 1990 v torontském divadle Canadian
Stage v reÏii Petera Hintona. Je inspirována filozofickou teorií
o existenci moÏn˘ch, nebo také paralelních svûtÛ, existujících
potenciálnû ve shodném ãasoprostoru. Teorie multiversa (co-
by opaku universa) tak vychází z pfiedpokladu, Ïe kaÏdé
rozhodnutí, které pfiijmeme, nevyhnutelnû zmûní bûh na‰eho
Ïivota; na rozdíl od obecnû pfiijímané domnûnky na nûj ov‰em
nepfiestávají pÛsobit ani odmítnuté eventuality; realizují se
rovnûÏ, pouze v jin˘ch ãástech sdíleného ãasoprostoru, oddû-
lené od na‰eho vnímání neviditelnou membránou, kterou doká-
Ïeme pfiekroãit jen za v˘jimeãn˘ch okolností. Teorie moÏn˘ch
svûtÛ si pak klade svÛdné spekulativní otázky: „Co by se stalo,
kdybychom hranici moÏn˘ch svûtÛ dokázali libovolnû pfie-
kraãovat? Získali bychom boÏské schopnosti, dokázali by-
chom pfiesnû pfiedvídat následky ve‰kerého svého jednání?
Jak by v tomto multiversu fungovala morálka? Pfiestala by úpl-
nû existovat, nebo by se víceménû podobala té, kterou známe,
jenom na nesrovnatelnû komplikovanûj‰í úrovni?“24
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George, matematick˘ génius a protagonista Mightonovy
hry, vûfií (nebo to tak moÏná opravdu je), Ïe Ïije souãasnû
v mnoha svûtech, v nichÏ vykonává rÛzná povolání, hraje rÛz-
né sociální role a zamilovává se do rÛzn˘ch inkarnací své
osudové Ïeny. Jeho pfiíbûh (nebo spí‰e paralelní pfiíbûhy) se
prolíná s pátráním dvou detektivÛ po pachateli série vraÏd
mimofiádnû inteligentních obûtí, jimÏ vyjímá z hlav mozky,
které si pfiivlastÀuje jako trofeje. NeÏ je pátrání a vyprávûní
Georgeov˘ch pfiíbûhÛ u konce, není moÏné stanovit, co se
„doopravdy“ stalo a která z verzí Georgeova Ïivota je ta „sku-
teãná“. Mightonova hra se tak dot˘ká mnoha zásadních témat,
která se t˘kají vûdeckého zkoumání reality a morálních dile-
mat s ním souvisejících, ale také samotné podstaty racionální-
ho a emocionálního poznání. Pokládá celou fiadu znepokojiv˘ch
otázek, na nûÏ lze zpravidla najít jen tentativní, spekulativní
odpovûdi. „Je to koneckoncÛ pfiíbûh o moÏnostech, stejnû jako
o nemilosrdn˘ch faktech a nesmlouvav˘ch ãíslech. Otázky
jsou tu dÛleÏitûj‰í neÏ jakékoliv moÏné odpovûdi, pokud vÛ-
bec nûjaké existují.“25

DÛleÏit˘ soubor otázek, které hra pokládá, se t˘ká danosti
a v˘voje morálky. Do jaké míry a za jak˘ch podmínek máme
právo zkoumat, jak funguje lidsk˘ mozek, a jaké jsou moÏné
dÛsledky takového zkoumání? Jak mÛÏe toto zkoumání ovliv-
nit v˘voj na‰í emocionality? Lze k mozku vûdecky pfiistupo-
vat jako k pouhému nástroji my‰lení, nebo je tfieba respektovat
jeho mystérium, v oãích cel˘ch generací tvofiené jen a pouze
na‰í neznalostí jeho podstaty? A v dÛsledku toho, je realizo-
vaná skuteãnost opravdu dÛleÏitûj‰í neÏ hypotetická, a z ja-
k˘ch dÛvodÛ? 

Hra Johna Mightona, nejvût‰ího „vûdce“ a racionalisty me-
zi kanadsk˘mi dramatiky, rozumnû netrvá na jednoznaãném
zodpovûzení takto sloÏit˘ch problémÛ; jejich jevi‰tní „moÏ-
nou“ realizací v‰ak podává pÛsobiv˘ obraz jejich vûãné plat-
nosti a naléhavosti v souãasném svûtû, v nûmÏ je tolik moÏností
nevyhnutelnû a osudovû propojeno. MoÏné svûty jsou tak mimo
jiné umûlecky neobyãejnû zdafiilou metaforou mnoha moÏ-
n˘ch promûn forem Ïivota prostfiednictvím divadla a symbolem
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divadla jako takového. I s ohledem na tuto charakteristiku
jeho nejúspû‰nûj‰í hry byl Mighton v roce 2005 odmûnûn
Siminovitchovou divadelní cenou (Siminovitch Prize in Thea-
tre), udûlovanou za mimofiádn˘ pfiínos kanadskému divadel-
nímu umûní. Porota ocenila „dÛmyslné a hluboké propojení
intelektu a srdce“ v jeho tvorbû a „dÛstojnost, rafinovanost
a neokázal˘ humanismus“ jeho her, které pfies sloÏitost a ab-
straktnost sv˘ch idejí pfiedstavují vdûãn˘ a pÛsobiv˘ diva-
delní materiál.

Johnu Mightonovi se tak v jeho divácky nejvdûãnûj‰í hfie
(zfilmované v roce 2000 v reÏii nejslavnûj‰ího kanadského
reÏiséra Roberta Lepage) podafiilo dÛmyslnû a s umûleckou
pokorou propojit svûty intelektu a emocí, poznání a intuice,
vûdeck˘ch dÛkazÛ a mystického tajemství. Tím, Ïe si pro vy-
jádfiení tûchto obecnû platn˘ch otázek zvolil formát dramatu,
sloÏil vzácn˘ umûleck˘ hold divadlu jako základní metafofie
sv˘ch i vûãnû existujících „moÏn˘ch svûtÛ“. 

Marty Chan (*1965) a DÛm z kostí

To nejlep‰í ze souãasného divadla v západokanadské Albertû
pfiivádí na kulturní i umûlecké jevi‰tû etnickou diverzitu
provincie a vymezuje se vÛãi tradiãním stereotypÛm „prérij-
ního realismu a kovbojské ikonografie,“26 které spoluutváfiely
její sociální povûdomí. Dramatici z Alberty reflektují ‰iroké
multikulturní spektrum kanadského západu, aniÏ by psali
pouhé „etnické divadlo“ s omezenou ãitelností a diváck˘m
dopadem. Jejich etnicita není vymezující a proklamaãní, ale
tvofií pevn˘, byÈ nesamozfiejm˘ a promûnliv˘ základ jejich
umûleckého pohledu na bohatou ‰kálu souãasn˘ch otázek
a konfliktÛ, z nichÏ mnohé se dot˘kají nejen pfiíslu‰níkÛ
konkrétních uzavfien˘ch komunit, ale v‰ech obyvatel provin-
cie, ne-li Kanady jako celku. 

Z toho dÛvodu neb˘vají díla pfiedních autorÛ této „provin-
ãní dramatiky“ uvádûna jen v komunitních, etnick˘ch divad-
lech, ale nezfiídka i divadelními spoleãnostmi zamûfien˘mi na
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26  Anne Nothof: „No Cowpersons on This Range: The Cultural Complexity
of Alberta Theatre“. Wild Words: Essays on Alberta Literature. Edmon-
ton: Athabasca University Press, 2009, str. 61. 
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souãasnou kanadskou tvorbu jako takovou, jako jsou Workshop
West Theatre v Edmontonu, Alberta Theatre Projects v Calga-
ry nebo Banff Centre for the Arts ve stejnojmenném mûstû.
Jejich prostfiednictvím se potom dostávají na scény divadel
mimo svou provincii a spoluvytváfiejí tak divadelní obraz
kanadské národní identity jako celku. SlouÏí tak jako doklad
dávného, ale ne vÏdy plnû uvûdomovaného zji‰tûní, Ïe etnic-
ká, národní a kulturní identita vzniká na základû sloÏitého
performativního procesu, na nûjÏ pÛsobí celá fiada vnitfiních
i vnûj‰ích vlivÛ a kter˘ podléhá nekonãícímu sledu promûn. 

Dramatik Marty Chan pfiedstavuje v tomto spektru ãínsko-
-kanadskou kulturní provenienci, ale vûdomû se distancuje
od zjednodu‰ujícího a povrchního zafiazení. Jeho hry pojedná-
vají o nejrÛznûj‰ích tématech a v nejrÛznûj‰ích dramatick˘ch
stylech, od politické satiry aÏ po text k rockové opefie. V nûkte-
r˘ch z nich vystupuje autorÛv etnick˘ pÛvod a pfiirozen˘ kul-
turní zájem zfietelnû do popfiedí, jako ve hfie Mami, tati, Ïiju
s bûlo‰kou (Mom, Dad, I’m Living with a White Girl), z roku
1994, jakousi „ãínsko-kanadskou“ obdobou známého filmo-
vého pfiíbûhu Hádej, kdo pfiijde na veãefii, podle jin˘ch by-
chom autorovu etnickou identitu hádali jen stûÏí. 

Takov˘ je i drsn˘, sugestivní thriller DÛm z kostí (The Bone
House), napsan˘ pro festival Fringe v Edmontonu v roce 1999,
jeden z nejodváÏnûj‰ích a nejdÛmyslnûj‰ích experimentÛ
souãasné kanadské dramatiky. Toto drama, pfiesnûji fieãeno
jeho jevi‰tní realizace, totiÏ v první fiadû naru‰uje zaÏitou
pfiedstavu o uspofiádání divadelní akce, o typickém rozloÏení
sil mezi jevi‰tûm a hledi‰tûm a o pevné hranici mezi reáln˘m
svûtem a fiktivním svûtem pfiedvádûn˘m hereck˘m projevem.
DÛm z kostí v první fiadû nemá formu tradiãní divadelní
hry, n˘brÏ pfiedná‰ky pro zájemce z fiad vefiejnosti. Eugene
Crowley, její ústfiední postava, není postavou v tradiãním
a oãekávaném slova smyslu, ale pfiedná‰ejícím, a souãasnû
dynamick˘m, „o‰emetn˘m“ spojovacím ãlánkem mezi jevi‰-
tûm a hledi‰tûm, iluzí a skuteãností, obavami a jejich naplnû-
ním. Crowley se v úvodu pfiedstavuje divákÛm jako „lovec
my‰lenek“, kter˘ se specializuje na detekci „toho, co se lidem
dûje v hlavû“. A to, co se bûhem jeho pfiedná‰ky dûje v hla-
vách jeho publika, je znepokojení a bazální, archetypální
strach, rostoucí aÏ k samé hranici snesitelnosti. Crowley je
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totiÏ odborník na psychologii sériov˘ch vrahÛ a prostfiedí
pfiedná‰ky, vãetnû bezdûãné spolupráce divákÛ, mu slouÏí ja-
ko past k usvûdãení jednoho obzvlá‰È nebezpeãného, kter˘ mu
aÏ dosud unikal, známého pod pfiezdívkou „PÛlnoãní kovboj“.
Pomocí rafinované psychologické hry Crowley divákÛm do-
kazuje, Ïe podle dostupn˘ch údajÛ a dosavadních zku‰eností
sérioví vrazi neb˘vají vy‰inuté, patologicky zrÛdné osobnosti
rozpoznatelné na první pohled, ale ãasto nenápadní lidé,
jevící se zcela „normálnû“, ktefií vedou bûÏn˘, racionální Ïivot
nevymykající se spoleãensk˘m oãekáváním. Toto zji‰tûní sa-
mozfiejmû zvy‰uje potencionální nebezpeãí; Crowley nabu-
zuje v divácích pfiedstavu, Ïe v kaÏdém z nich dfiímá moÏn˘
sadistick˘ zloãinec, Ïe PÛlnoãní kovboj je mezi nimi, pfiipra-
ven˘ v pravou chvíli znovu zaútoãit. Postupnû odhaluje svou
posedlost PÛlnoãním kovbojem, pro jehoÏ dopadení je ocho-
ten pfiekraãovat únosné hranice do té míry, Ïe témûfi ztrácí
dÛvûru publika a pozici morální a sociální autority. 

Tato na první pohled „nedivadelní“ hra má mohutn˘ dra-
matick˘ potenciál, dan˘ nejen atraktivním a efektním téma-
tem. Jak vychází najevo, PÛlnoãní kovboj pro své zloãiny
potfiebuje publikum, s rozko‰í vraÏdy inscenuje jako zrÛdná
divadelní pfiedstavení, která bez divákÛ, pfiihlíÏejících v na-
prosté bezmoci, postrádají katarzi i smysl. A stejnû tak potfie-
buje diváky i Crowley, kter˘ právû na nû touÏí svého protivníka
nalákat a vyprovokovat k rozhodujícímu stfietnutí. To se také
ve finální fázi hry skuteãnû odehraje, ov‰em v naprosté tmû,
kdy jsou smysly divákÛ, a tím i jejich psychická obranyschop-
nost, redukovány na minimum, v zájmu zv˘‰ení úãinku pfied-
vádûného dûje. Ano, zájem divákÛ o téma násilí, kter˘ je
pfiivedl na pfiedná‰ku o psychologii sériov˘ch vrahÛ, je pfii-
vádí blíÏ jejich uvaÏování, neÏ jsou ochotni sami sobû pfiipustit,
a jejich voyerismus je tím, co je nejvíc ze v‰eho vystavuje
nebezpeãí. Hra tak nesmírnû úãinnû pfiekraãuje bariéry mezi
tím, co je pfiedvádûno „jenom jako“ coby vzru‰ující iluze
moÏného, ale bezpeãnû fiktivního, a nejhlub‰ími kofieny odvû-
kého atavistického strachu z násilné likvidace vlastní exis-
tence nepoznateln˘mi a neovladateln˘mi silami vnûj‰ího svûta.
Chris Fassbender, jeden z kanadsk˘ch hercÛ, kter˘ se vystfiídal
v roli Crowleyho i jeho asistenta Jacoba, k tomu poznamenal:
„Nechci tuhle hru herecky stavût na nerealistick˘ch oãeká-
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váních, ale myslím, Ïe dÛvod, proã je u divákÛ tak populární,
je v tom, Ïe poskytuje hluboce niternou zku‰enost, jdoucí aÏ
na dfieÀ. Ta hrÛza se dûje pfiímo pfied vámi a nemáte ‰anci
pfied ní utéct. Jste mi vydaní napospas, je to jako divoká jízda
na horské dráze.“27

Hra Martyho Chana je tak pozoruhodn˘m psychologick˘m
experimentem o podstatû strachu, hranicích pfiedstavivosti
a nûkter˘ch, moÏná aÏ nezdrav˘ch, ba „nelidsk˘ch“ tenden-
cích souãasné populární kultury, vãetnû celebritizace zloãin-
cÛ, ale také o samotné podstatû a hranicích moÏností divadla,
v duchu Shakespearova „svûta jako jevi‰tû“. Jako se pro Sha-
kespeara svût stal jevi‰tûm, stalo se pro Martyho Chana jevi‰tû
v˘sekem souãasného svûta, kde „bezpeãn˘ prostor“ pfiestává
existovat, aby otevfiel nové moÏnosti intelektuálních a umûlec-
k˘ch realizací. 

Klára Kolinská
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