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Kto môže hrať koho?

v hre Dobro našej krajiny je už samotné obsadenie zvý-
raznené metadivadelným spôsobom. herectvo sa tu chápe 
ako vzdelávací akt: budovanie kultúry je pre kolóniu dôle-
žité. akt hovorenia mení herca alebo herečku. ide o trans-
formatívnu vlastnosť, pretože hra ponúka spôsob, ako 
usporiadať nepoddajné, nezdisciplinované telá tak, aby 
nadobudli spoločný cieľ alebo rovnakú kultúru. téma kto 
môže hrať koho a  čo znamená byť telom, ktoré hrá, je 
veľmi dôležitá. transformačný je už samotný akt hrania, 
a to s ohľadom na procesy, ku ktorým musí dôjsť, aby bolo 
možné stvárniť postavu. hra naznačuje, že akt hrania je 
politickým využitím tiel.

núdzni a hladujúci trestanci a trestankyne môžu hrať 
vznešené postavy či  postavy z  armády, proces skúšania 
týchto postáv im umožňuje „hrať“ hercov, a to naznačuje, 
že v divadle existuje nesmierne flexibilné a zrozumiteľné 
využitie prezentácie a napodobňovania. keir elam vo svo-
jej knihe The Semiotics of Theatre and Drama (semiotika 
divadla a drámy, 1980) rozoberá myšlienku, že v divadle 
môže byť použitý v princípe akýkoľvek javiskový prostrie-
dok spôsobom znázorňujúcim niečo iné. cituje známy vý-
rok štrukturalistického teoretika Jindřicha honzla o tom, 
že neexistujú „žiadne úplne zafixované reprezentačné po-
pisné vzťahy“ (s. 13). tak je to aj s priestorom: na javisku 
netreba priestor znázorňovať ako obrázok alebo vytvárať 
ho architektonicky. namiesto toho je možné naznačiť ho 
gestami, verbálne alebo akusticky. skutočný priestor ja-
viska nepripomína fiktívny priestor bojiska, ale znázor-
ňuje ho symbolicky. odpoveď na otázku: „kto môže hrať 
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odhalí obecenstvu, aby si mohlo vychutnať beznádejné 
a absurdné kroky, ktoré sa podnikajú, aby sa pravdu po-
darilo utajiť pred ostatnými postavami. vedomie „sku-
točnej“ postavy alebo vývin poznania pravdy sa dá využiť 
v diskusii a analýze, ale iba ako možná súčasť fikcie. Člo-
veka láka premýšľať nad tým, či telo je základom celej tejto 
hravej eventuality, a zároveň ho láka v to dúfať.

skutočné telá skutočných hercov sú materiálom, s kto-
rým hráme. existujú fikcie, ale aj realita. niektorí autori 
a autorky však tvrdia, že fyzické telá sú možno dokonca 
súčasťou tejto pevne určenej fikcie. Môžeme uviesť vy-
myslený príklad: divadelníci tvrdia, že je samozrejmé, že 
muž ako herec nemôže hrať ženskú rolu, pretože, povedz-
me, nemôže pochopiť skúsenosť pôrodu. tiež zastávajú 
názor, že flexibilné konvencie, prostredníctvom ktorých 
sa komunikuje zmysel a cez ktoré chápeme predstavenie, 
majú svoje špecifické konceptuálne a skúsenostné hrani-
ce. toto tvrdenie má význam aj v mimodivadelnej oblasti. 
divadelníci tiež tvrdia, že obecenstvo dokáže chápať ľudí 
stvárňovaných na javisku a vcítiť sa do nich, pričom si vy-
berá, na základe akého princípu bude vnímať, v  čom sa 
divadelné stvárnenie líši od života. 

Performatívnosť

kniha Judith butler Trampoty s  rodom (2003, 2014; 
Gender trouble, 1990) sa zaoberá predstavou o  telách 
a uvažuje o nich ako o regulujúcich subjektoch. venuje sa 
najmä myšlienke, že rod je regulačná fikcia, čiže posilňuje 
istý druh správania, a tento fakt je vpísaný do jazyka. Pod-


