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Osnova dramatu, pH beh ci m!tus hrdin;y, je

soucasne dramatem naAich vnitfních sil. Rez9nu-

je-li v nekterých situacích hrdina s naAím já,

rezonují jiná postavy (p~átelá i nep~átelá)

s jinými oblastmi naAí osobnosti; "já" nijak ne-

vycerpává vnitrní prostor naAí duee,podobne ja-

ko "hrdina" nevycerpává prostor dramatu. Drama-

tický efekt konfliktu vyzní jen tehdy,je-li vy-

jád~ením naAeho potenciálního konfliktu, který

by se za urcitých okolností mohl - v nejaká po-

dobe - odehrávat v nás. Zde spocívá síla bíl~ i

cerné magie divadla.

Drama, která tak mocne zasahuje do naeeho

vedomí i nevedomí~ p~edstavuje tedy psychologic-

kou sílu, která mdle orientovat i desoriento-

vat, vést k progresu i regresu.Obtí! vezí v tom,

!e nelze vypracovat nejakou obecnou normu pro-

speených a ekodlivých dramat se sazebníkem p~í-

pustných hodnot a s návodem k upot~ebení pro

kritiky, event. cenzory. Úcinek dramatu toti!

závisí p~edevAím na vnitfním statutu osobnosti

toho urcitého diváka, kterou mohou dramatické

zá!itky osvobozovat i srálet, které mohou napo-

máhat k integraci vnit~ch sil i k rozpoutání

chaosu p~esahujícího její síly a vedoucího k

rozAtepení. Situace je komplikována jeAte i tím,

le nekdy i "Aokující" zá!itek mdle mobilizovat

zdravá síly.

Ani v livote, ani v divadle se nám nikdy

nepoda~í postavit skleník, který by chránil

pred rizikem. Nebylo by to ani ládoucí. Jistá

míra rizika je nutná k jakámukoliv rdstu.Obec-

ne se dá jen fíci, le evokace temných a roz-

kladných prvkd bez katharse je nebezpecná ne-

zralým osobnostem. Ka!dá jednotná móda filmo-

vých pláten, televizních obrazovek a divadel-

ních podií vAak hrozí zcela zarucene jednostran-

nou deformací publika. Clovek má mít molnost vý~

beru; výberu pro rdzná rozpololení, zame~ení i

~ro rdzná vývoje stupne. Chránit "zvencí" je

treba pouze -deti a nezralou mláde!.

Drama tedy není j~n zprost~edkováním nece-

ho "mimo nás". Toto "mimo nás" (a to neplatí

jen o divadle) se mdle setkat s na!í plnou ú-
castí jen díky tomu, le je soucasne dramatem

"neceho v nás". Že je externalizovan$m potenci-

álním konfliktem, krizí. a katharsí na!í duAe.

Mdleme-se dokonce odválit tvrzení, le drama chá-

peme (tj. pojímáme do sebe), !e je spolupro!ívá-

me jen natolik, nakolik oSlovuje protiklady, per-

spektivy, mo!nosti na!í vlastní duAe.

4. Psychodrama

Herec dává do slu!eb _dramatu svá telo a je-

ho výrazové molnosti. Jednání "jakoby" tvorí

preehod mezi mo!ností a fyzickým uskutecnením,

mezi nezávaznou hrou predstav a zavazujícím ci-

nem. Není divu, !e dramatická aktivita obohati-

la psychologická metody. To, !e psychodrama pro-

...--..
niklo do naAeho povedomí jako lécebná _psycholo-

gická metoda, nesmí nás m!lit v doeenení poznat--

kd takto získanýeh, jako by snad platily jen

pro odborníky v psychiatrických metodách a psy-

chologickýeh sanatoriích. Tzv. psychoterapeutic-

kásituace, umo!nující psychologickou pomoc clo-

.veku, je pouhým vyhraneným prípadem mezilid-

ských vztahd, na kterém jsou. zjistitelné výraz-

né rysy, které mají v!eobecnou platnost pro po-

znání du!evního !ivota cloveka.

Psychodrama se zrodilo z hledání nové for-

my dramatického vyjádrení, jeho! pdvodní zámer

nebyl psychoterapeutický. Psychodramatu pred-

cházela snaha o p~iblílení divadla !ivotu ces-

tou improvizace a intenzívnej!ího zaclenení pub-

lika do dramatickáho procesu. V roce 1921 za-

kládá J. L. Moreno nedaleko Vídenské opery

"Stegreifstheater", improvizacní divadlo, které

chce prosadit na jeviAte aktualitu 8 mo!ností

aktivace publika. V té dobe je Koreno deveta-

dvacetiletým léka~em, který ul má za sebou jis-

tá umelecké i sociálne psychologické zkuAenos-

ti. Ul v roce 1910 se pokouAel o jakési impro-

vizovaná dramatizace se skupinami detí. V roce

1914 zavádí diskusní terapeutické skupiny (dá-

-li se to tak nazvat) pro zamestnantyne v oboru

prostituce. Poslední dve léta_p~ed promocí za-

bývá se sociálne psychologickou problematikou

mezi uprchlíky v mitterndorfském tábo~e.

V letech 1918 - 1919 stává se redaktorem

casopisu "Der neue Daimon", se kterým spolupra-

eovali také Franz Kafka, Max Scheler,Kartin Bu-

ber, Francis James, Jakob Wassermann a dalAí.

Moreno sám je -básníkem a na svých li terárne poe-

tických pracích si dodnes nesmírne zakládá;snad

dokonce stejne jako na vysokých honorá~ích.

At u! teoretický význam nekdejeích Koreno-

vých hrátek s detmi, besedování s nevestkami a

zájmu o osudy rdznonárodní smesi uprchlíkd byl

jakýkoliv, zdstává faktem, le v dobe "Stegreifs-

theatru" byl Moreno vyzbrojen bystrým psycholo-

gickým smyslem. Pozorování hlubokého úcinku dra-

matizace aktuálních problémd, naléhavóst, s ní!

do improvizace pronikaly privátní problé~ zú-

castnených, Jako! i vliv takto vytvorených dra-

matických zkuAeností na postoje hercd i mimo

divadlo, vedly k vyu!ití ,divadelních prvkd pro
pomoe lidem trpícím kontiik~, jedincdm v du-

Aevní krizi a posléze v psychoterapii neuróz i

dueevních nemocí. Popularite metody pak mohlo i

výstilné, nebo spíee poutavé a p~i tom strucné

pojmenování: psycho - drama.

O vyulití dramatických prvkd v psychotera-

pH se z jiné stran;y pOkusil i mai1arský psycho-

analytik Sandor Ferenczi, který hledal eestu k

prohloubení kontaktu mezi pacientem a psychoana-

lytikem, aby tak zkrátil namnoze neúnosnou dél-

ku psychoanalytického oAetrení. V soucasné dobe

39



~tojí iest8sedmdesátiletý Jakob Lowy Moreno ne-

jen vcele newyorského psychoqramatického in~, '

~titutu, ale i ve vedení mezinárodní organizace

psychodramatikd a sociometrikd, která' po~ádá

~~etové kongresy.

Psychodrama je divadlo,uzpdsobené k psy-

chologickým 'úceldm. Na rozdíl od tradicního di-

vadla není jeho posláním tvo~ení' umelecké sku-

~ecnosti. Je pod~zeno c~ldm dramaticky utvá~e-

~ých podmínek prdzkumu sociálne psychologických

jevd (diagnostika), nebo' je pomdckou ovlivnení

duievního stavup~i léCbe, výchove ci "práci

na sobe samém". '

Psychodrama tak využívá p~edevším zmen v 0-

30bnosti (h~rce i diváka), které jsou navozová-

oY hraním'rolí. Aplikace hereckého principu,ve-

domé,ho p~evzetí zpdsobu výrazu "jako by", se má

~tát nástrojem sebepoznání a sebeutvá~ení.Zapo-

jení mimicko-gestické dimenze do sdílení p~e-

klenuje propast mezi pouhým mluveným slovem a

~inem, p~ináší nový ~ástroj kompromisem mezi i-

~aginací a reálným jednáním.

Pri psychodramatu mizí bariéra mezi jeviš-

iem a hledištem, mezi hercem a divákem. Ka!dý

~castník psychodramatické skupiny je potenciál-

ním hercem. "Instituci" divadla svým zpdsobem

38stupuje psychodramatický team, resp. psycho-

dramatik. Ani sférapdsobnosti psychodramatické-

ho teamu není neprek~ocitelná. Také její dílcí

funkci mohou prebírat clenové psychodramatické

.!lkupiny .

K psychodramatu schází se tedy skupina,kte-

~á se z'nejakých ddvodd pot~ebuje podrobit psy-

chodramatickému pdsobení (at u! z ddvodd léceb-

ných, cvicných, výchovných, poradenských),a sku-

pina odborníkd.,Optimální pocet clend skupiny
kolísá mezi 8 - 12. V praxi bývají používány ta-

ké varianty, p~i kterých se nekolikaclenný psy-

~hodramatický team zabývá jedním pacientem,a na-

~pak varianta, kdy jeden psychodramatik pracu-

je s celou skupinou.

Dílcí funkce psychodramatické skupiny

Odborník užívající metody psychodramatu mu-

sí mít psychologické vzdelání, p~edevším v prob-

Lematice osobnosti a psychologie malých skupin,

v poznatcích analyticky ci hiubinne orientované

psychologie a v základech teorie divadla.K tomu

pristupují znalosti odvetví, ve kterém je psy-,

chodramatu užíváno (psychiatrie, poradenství,

školství ci p~íslušný závod). Znalost techniky

psychodramatu se predpokládá.

Psychodrama má úcastníky dovést k poznání

nových aspektd a neuvedomených možností jako

~~edpokladu nové orientace a rozhodování,'cestou

dramati~ké analýzy. Tato "dramatická analýza"

kalkuluje p~í.o s konkrétním individuem ci sku-

pinou a odpovídá na aktuální tvary "jeho ci j-e-

0--

jich problémd. Psychodramatikové-odborníci\jsou

kvalifi~ovaným nástrojem tohoto cíle.

fieditel, jeho! funkce se blíží - postavení

režiséra, koordinuje cinnost skupiny k tomuto

cíli. Napomáhá konfront,aci zájmových sfér jed-

notlivých clend, uvádí a prerušuje hru, nabízí

role, vyzývá k opakování, obmenám a opravám. Ve

funkci analytika mdže také p'odávat výklad, vy-

svetlovat a komentovat (i když samoz~ej.e tato

práva má kterýkoliv clen skupiny).

Jako protagonistu ci centrálního herce o-

znacujeme toho, na jehož problematiku je v da-

ném case skupina soust~edena.' ,

Spoluherci umožnují protagonistovi 'reali-

zovat adresnou hru; p~ebírají nap~. role reál-

ných osob jeho prostredí. Aby mohl p~ehrát své

rodinné konflikty, potfebuje obsadit úlohy mat-

ky, manželky, otce ci detí. Spoluherce si pro-

tagonista volí ze skupiny, zpravidla tak, aby

vyhovov~li ~o!nosti p~enést na ne v jevištní ro-

vine afektivní vztah, který má k reálné osobe;

tak pro úlohu otce se nap~. bude nejlépe hodit

starší clen skupiny, k nemu! pocituje respekt

ci "protest proti autorite". Volba spoluhráce

ovšem prozrazuje i rdzné "postranní motivy";md-

že být zkreslena ostychem, zábranami,' nebo zase

prekypující sympatií. To vše má psychodramatik

rozpoznat a vhodnou formou ucinit predmetem ana-

lýzy. Záleží také na tom, co si protagonista

slibuje od hereckých schopností a lidského po-

chopení partnera. Cenné poznatky lze získat z

pozorování, koho a v jakých rolích zpravidla vo-

lí a kým etc. je volen zase on sám.

Zvláštní úlohu má funkce tzv. a1ter ego.

Je velmi nárocná. "A1ter ego" - "druhé já" - je

jakýmsi pokusem o jevištní personifikaci vnit~

ního hlasu, nekteré z dílcích podob ci "niter-

ných osobností" protagonisty. Je tedy pokusem o

externalizaci duševních 8i1 osobnosti v doslov-

ném znení. Mdže prevzít roli "nadjá", mdže vy-

jad~ovat hlas "ono" ci skrývanou tvár "já". A1-

ter ego zkusmo odhaluje a vyslovuje možné ~š-

lenkové kontexty" které v dramatické akci pro-

tagonisty zdstávají nevyslove~ nebo dokonce

neuvedomeny. Mdže prekvapi t vyvoláním rezonan-

ce, "d~maskováním", nebo provokovat kon~rastem.

A1ter ~go je cenným podnec?vatelem rdstu up~m~

nos ti k sobe a schopnost~bhápat jiné. Volba ú-

lohy "a1ter ego" má proto zv1áitní s~8l.

Psychodramatické techniky

Nejbe!nejší - a casto výchozí metoda psy-

chodramatu (dále zkracuji PDM) je prosté sebe-

zobrazení. Pacient hraje, sám sebe v nejaké sl-

tuaci: napr. opakuje své chování z nadávné do-

by, kdy byl p~edvo1án k p~edstavenému, který mu

vytkl závady v práci. Sebezob~azení md!e mít

rozmanité variace: md!e mírnit i nadsazovat 0-
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dezvu, znázornit, co si protagoniata pfál fici,

ale nefekl, co mel udelat a neudelal, nebo na~

opak. Snad nejzáva!nejei je .technikavýmeny ro-
li.

Životní dlohu ~rotagonisty pfebirá nekterý

clen skupiny, kde!to on sám v,ystupuje v dloze

svého protej!ku. Životnost takové výmeny roli

vzrdstá, jestli!e jsou k PDM pfizváni" rodinní

pfíslueníci, nebo osoby, o "ne! v daném pfipade

jde. Výmena roli nutí ke v!ití se do dloqy ji-

ných lidí; mdh mít význam pro tfíbení mravního

citu34/, mObilizuje pfímým oslovením naee

"vni tfni role" ," odpovidajíci tem, které nás ob-

klopují. Vezmeme jednoduchou situaci, v ní!

jde o.oboustrannou výmenu rolí: man!el pfebírá

roli své manhlky, ona zase roli svého manhla

a takto znovu pfehrávaji svdj spor. Ka!dý z

nich doplnuje ze svého hlediska akci protejeku, "

kterou konkordantni obsazení modi~ikovalo ve

svOj prospech. Soucasne je veak ka!dý z nich

nucen k vhledu do kontextd "z hlediska toho

druhého". Pozorovali jsme opakovane - jakkoliv

se to zdá zvláetní - že teprve v techto podmín-

kách PDM b,ylimanželé schopni otevfene jednat o

svých problémech a nakonec je klidne fe!it. vý-

menou rolí dají se objevit nové možnosti vhledu

a objektivace.

Pfeobsazení ci alternace dává možnosti i

tehdy, kdy!. nejde o vzájemnou výmenu, ale když

roli dotycného pfevezme jiný clen skupiny, nebo

když je pfeobsazena celá scéna a pOvodní prota-

gonista je v roli diváka.

" Zpravidla je znázornován typ ci základni
schéma situace; nejde tedy o "vernou imitaci".

I takový približný, aproximativní ráz hry po-

skytuje více ne! d~t operných bodd pro rezo-

nanci a dostatek osobních apeld. Je konec koncd

známo, že a~ektivne nabitý problém vede zcela

bežne ke zvý!ené vztahovacnosti. Clovek pro!í-

vající krivdu mívá sklon ztotožnovat se s jiný-

mi ukfivdenjmi, "uraženými a poní!enými",i když

jde treba o situace od základu jiné, než je prá-

ve ta jeho.

" Ve spolecenském mefitku rozhoduje tato o-

kolnost také o úspechu a neúspechu" divadelního

repertoáru. Diváci jsou zaujati hrami,které od-

povídají na živé spolecenské problé~.Nebo ales-

pon takovými hrami, které nebrání príslušným

projekcím (co vše dokázal najít divák protestu-

jící proti politickému útlaku i ve zcela nevin-

ných pasá!ích hry).

Ve skupine spojené podobnou problematikou

stávají se existenciální dimenzí úcastníkd blíz-

ké nejen vlastní záležitosti, ale i záležitos-

ti veech ostatních; krizová izolace je rozbita.

Cl~vek poznává, !e není sám, nachází sebe v dru-

"hých a druhé v sobe.

Reprizování ci opakování jedné a té!e scé~"

ny je tfeba citlive pfizpdsobovat zámeru. Pfi

repeticích dá se casto pozorovat otupeni pOvod-

ne naléhavého napetí ci nepf!jemného afektu.Cas-

teji veak jde o propracování pouze jednoho a té-

hož rámce, kdy pronikáme stále pfesneji k pd-

vodní, skutecné pfedloze, nebo naopak postupu-

jeme od reálného vzoru k nácviku žádoucnejeích

postojd (mnohdy je tfeba postupovat krok za kro-

kem).

Neobycejnou obezfelost ~'žaduje manipulace

s nadsázkami ve s~slu ~odtržení tragického ci
komického. Dramatická nadsázka uvolnuje utlume-

né postoje a nabízí pozornosti zorné úhly, kte-

ré jinak zanikají, nebo které v ddsledku "osle-

pení.komplexem" není"náe klient schopen roze-

znat. Pracuje-li s humornou stránkou veci cit-

livá ruka, která neuráží, pdsobí na schopnost

sebedistance a nadhledu, a! po katharsi smí-
chem.

Funkce alter ego je rovnež schopna fady va-

riací. Protagonista se md!e sám pokusit v mono-

logu o verbalizaci nekteré úrovne svého vnitf-

ního komentáfe. Alter ego mdže být rovne! za-

cqyceno v simultánní souhre nekolika svých po-

dob. Pdsobivé bývá obsazení alter ego ve dvou

antagonistických postavách, které spolu disku-

tují .( ego, já a ono, ci nadjá a ono, viz vox

diaboli et vox dei). Alter ego zpravidla umis-

tujeme za zády protagonisty, ale jsou možné i

jiné konstelace. Je zajímavé, !e uvedení alter

ego bývá zpravidla ihned správne pochopeno i ne-

obeznalým. a neinstruovaným protagonistou; jde

zrejme o ddsledek toho, že podobnou situaci clo-

vek cítí jako vnitfne blízkou.

S redukcí verbálního sdelování a s mo!nos-

tí relativne samostatného mimicko-gestického
" "

projevu pracuje psychopantomima.

Vizuální symbol a psané slovo umo!nily da-

lekosáhlé odtržení sdelovaných významO od svého

fyzického pdvodce. Gestika, mimika a ta~é hla-

sová modulace, intonace ("mimika hlasu") zdstá~

vají však trvalým. prdvodcem bezprostredního lid-

ského setkání, mezilidské situace "hic et nunc",

zde a nyní, a nijak nepozbyly své výrazové pd-

sobivosti. Cím více nese gestika, mimika obli-

ceje i hlasu (dále zkracuji MGH) pecet pdvodní-

ho afektivního hnutí ci pfirozené pohybové ak-

ce, tím je citove útocnejší, sugestivnejeí a

srozumitelnejší, na rozdíl od konvencních

(smluvených) znamení. Bezdecné v,yzafování vnitf-

ního rozpolo!ení i v jinak dcelových poqybech

(chdze3 51 ) bývá okolím spolehli ve 'rozpoznáváno

jako výraz nálady, zamefení (pfechodné a epizó-

dické znaky) nebo dokonce jako" povahové. znaky

(trvalé, osobité utvárení pohyM). Studium psy-

chologie výrazd tvof! základy jakékoliv herec-

ké prdprav,y. Zevním napodobením"postoj~, gest,

'"
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drlení tela lze dokonce navodit pfíznivou pddu

pro odpovídající poci~. Funkce MGH pro Ptí-

sluená rozpololení ~sli v,yulíváritus. V na!í

kulturne-náboženská s~áfe je to napf.pokleknutí

pfi ~odlitbe, sepetí rukou, sklonení hlav,y pfi
pozdvihování svátosti oltáfní, bití se v hrua

("sídlo citd"), k~i!ování se (identi~ikace s

Uk~i!ovantm) atd. Také v pravidlech spolecen-

ského chování nacházíme doklady o konvenciali-

zovaných gestech, která mají pdvodne symbolic-

ko-psychologický význam (podání a stisk ruky =

sblížení a solidaritaj. nklon = výraz odzbroje-

ní, úctyj. vulgarizace v,ytvá~í zase pfísluená

protipohyqy: brnknutí do st~echy klobouku místo

smeknutí, drtivý stisk ruky apod. ). Vzpomenme.

jeAte expresivitu hluchone~ch a konecne výra-

zový tanec36/ a pantomimu37/, pohybující se me-

zi konvencními znaky (orientální mimové) a "uni-

versálním idiomem". Studium výrazov,fch projevd

detí nám ukazuje p~ehlílenou ~unkci KGH p~i po-

znání a prdzkuau sveta. Díte pohybe. nejen v,y-

jad~je, ale také poznává a zaklíná.ldenti~ikuje

se nejenom s živými; nýbrž i s neživými objek~

v jejich silových projevech i zvuku.P~ebírá role

lokomotivy, tanku, dela, motorky, pokoueí se pro-

lít jejich úcinnost. Díte ukazuje i pOhybové a

MGH ko~eny pozdejAích výrazd, jejichl "organo-

-fYziologické" zakotvení nám v pozdejeím veku u-

niká (zápor, p~itakání, "poja sem." apod.). Není

tedy divu, Ie v rámci psychodramatu lze nekdy i
relativne samostatne ulít psychopantomi~ s. ú-

spechem, a to p~edeveím tam, kde verbální ~o~

selhávají (u nekterých psychóz). Psychopantomill\Y

je moln~ také ulít k symbolizaci privátních si-

tuací a posunout je tak do obecnejAí dimenze.Pan-

tomima rovnel p~ináeí poladavek svérázné disci-

plinovanosti. posunuje dramatickou aktivitu dá-

le od livotní bezprost~ednosti psychodramatujje

molno zde navázat na psychogymnastiku, rytmiku,

výrazový .tanec. Má dar ozvláAtnení.

Nekte~í psycho~amatikové ulívají k suges-

tivnímu navození atmos~éry a k prohloubení emo-

cionální angalovanosti hudqy ("psychomelodra-

ma" 32/).

Dramatická aktivita v psychodramatické sku-

pine se st~ídá se skupinovou diskusí, scénám

p~edcházi rámcová domluva. Psychodramatik se

vAak snalí, aqy doAlo jen k minimu diskuse, po-

kud ji nelze pfevést na divadelní prost~edky.

Námety psychodr888tických her

Charakter livosti a spontaneity, kter,t je

na psychodramatu tak cenný, nejlépe zachovává

improvizace, v,ycházející jen z nejnutnejAích

plánovaných pfedpokladd. Psychodrama se mdle ov-

Aem hrát i podle pfed.m p~ipraveného scéná~e.

Mezi obema póly lze najít smil.né ~o~.Psycho-

,-

dramatický repertoár urcuje problematika zúcast-

nených. Tím Je, alespon teoreticky, dána jeho

znacná lífe. Zhruba dají se tématické oblasti

rozdel it .na kategorie osobních vzpomnek, anti-

cipaci budoucposti, varianty nerealizovaných

molností jednání ci chování, vcetne realizace

~antazií, snd apod. Vedle ~echto osobních témat

mdle se psychodrama zmocnit projevd kolektivní-

ho nevedom, jako jsou pohádky, povesti, m:jty,

nebo se mdle zabývat sociálne-psychologickými

aktualitami nejAirAího dosahu (sociodrama).

PsychocSraaa je postaveno spíAe . na krát-

kých "záberech" ci "scénách" ne! na vytvá~ení

velkých celovecerních dramat. Psychodrama se po-

dobá spíee práci na roli, divadelní zkouAce,nel

"hotovému divadelníau kusu". Jeden a týl motiv

mdle být obmenován, rozei~ván o daleí detaily,

zaclenován do rdzných kontextd atd.

Nekdy postavíme protagonistu pfed expozici

scény, o které se dovídá al v okamžiku, kdy je

vtalen do hry. Zpdsob, jím~ se s takovou nena-

dálou situací vyrovná, je ponechán jeho spon-

taneite.

Návaznost scén mdle vyplývat z volných aso-

ciací, i z respektu k tomu, co se protagonisto~

vi osobne vnucuje jako závalné. Jindy se ~ídí~e

tendencí doplnit nevyjasnené okolnosti, které

vyladují zobrazení daleích souvislostí. Návaz-

.nost mdb být dále urcena i zásahy a po!adavlcy

ostatních clend skupiny, kte~í obohatí p~ede-

hranou problematiku svou osobní variantou.

Srovnáváme-li ješte jednou psychodrama s

útvary vzniklými v divadelním svete, nacházíme

nejullí vztah k tzv. divadldm malých ~orem nebo

ke kabaretu (nedomníváme se,. le qy kabaret qyl

necím divadelne ménecenným). Ján L. Kalina nám

tento vztah p~ibliluje, kdyl fíká: "Kabaret....

Nemá uzavretý dej v uzavretom komplexu l~dských

osudov. Ak má, potom to ul nie je kabaret. Di-

vadlo si .buduje svoj .vlastný svet, kabaret. je

odrazom jestvujúceho sveta, jeho kUltdrnych,so-

ciálnych a politických rozporov.Nev,ytvára celok,

ale casti, a ocakáva, le si ich divák zlolí do

celku. Základom jeho poetiky je princíp montále

jednotlivostí.

Produkt, s ktor~.kabaret prichádza na scé-

nu, nie je hotovým dielom. Zacína lit naplno,

al kea sa dostane do kontaktu s obecenstvom.Ten-

to styk je taký rozhodujúci, le kaldému pred-

staveniu dáva inú tvár. Pripúlta, ba casto si

priaa liada improvizáciu, co je v divadle ustá-

leného typu nell\Yslitelné". "Pritom kaldé kaba-

retné císlo je malá dráma". 331.

Akcní a poznávací prostor psychodramatu

Akcním pr08torem rozumíme objektivní pro-

8tf.dí, ~ neml se psychodrama, event. fYzický
(fYsis = teleso, telo) po~b odehrává. Bude sem

- 42



tedy spadat otázka usporádání jeviete, hlediete

atd.

Poznávací. prostorem ~ozumíme subjektivní

rozmer, v nem! se pohybuje naee poznání.

Akcní prostor pOdminuje, vymezuje jistý

prístup ke zkoumané skutecnosti, urcuje zorný ú-

hel, otevírá rozhled, který mu odpovídá. K ak-

cnímu prostoru nále!í nejen vecné prostredí(na-

pre jeviete),ale i vzájemná konstelace osob,je-

jich! telesná schránka zaujímá urcité místo,vy-

konává pohyby v príslueném smeru.

Jinou atmos~éru, jiný prostor poznání na-

bízí situace rozhovoru, kde sedí v intimním

prostredí dva lidé, proti sobe nebo vedle sebe;

jinou situaci konsteluje prípad, kdy jeden sto-

jí a druhý sedí, opet jiný "prostor" nabízí si-

tua,ce psychoanalýzy, kdy analyzova~ leží na
zádech na pohovce a analytik sedí v kresle za

ním. Podmínkou cílevedomého poCínání, které za-

rucuje úspech, je správné zvá!ení pOdmínek ak-

cního prostoru pro !ádoucí prostor poznávací ci

psychický. Ocitnou-li se v rozporu, mO!eme oce-

kávat rueivé vlivy. Analytický rozhovor nelze

vést ve stoje na ulici, pro výmenu vedeckých

názorO není vhodná lehátková poloha analýzy,

soustredené rozjímání se nedá umístit do jídel-

ního vozu. Jisté vztahy mezi pozicí cloveka a

architekturou vytvorily a vystihly staletí u-

chovávané ceremoniely v kostelích, na soudech,

a koneckoncO také v divadlech.

Základní delící (i kdy! nekdy jen po~sl-

ná) cára probíhá mezi jevietem a hledietem. Ta-

to "demarkacní" linie je veak (na rozdíl od di-

vadla) otevrená obema smery. To znamená, !e me-

zi jevietem a hledietem je mo!ný pohyb v obou

smerech, že veak pOsobnost obou je odlieena.Je-

viete je zpravidla vyvýeené, prípadne se skládá

z nekolika stupnO. Je obrazem odstupnování ak-

cních dimenzí: prekrocením rozhraní stává se

clen skupiny hercem a vystupuje na úroven dra-

matického vyjádrení a pro!ívání. Vstupuje do

sveta mo!ností divadla. Psychodramatický pros-

tor nemá zákulisí. Príprava hry se deje pred

jeho ocima, i kdy! nemusí být ddysvedkem do-

mluvy v celém rozsahu. "Zákulisí" se tedy nalé-

zá v hledieti (vzpomenme zde na nekteré moderní

inscenace). Hlediete 'je pOdou každodenní reali-

ty, situace zde a nyní prostredím diskuse, prí-

padne racionality. Jeviete je živlem imaginace.

Centrum deje je molno odlieit také svetelne}o-
svetlené jeviete nebo hlediete); atmos~ére ~-

hou napomáhat barevné re~lektory.

Hlediete je usporádáno koncentricky kolea

(nejlépe pOlkruhového) jeviete. Úcastníci sku-

piny jsou tak exponováni sobe navzájem a spo-

lecne pak vzhledem k jevieti. Psychodramatik,

event.. psychodramatický team, usedá do kruhu

spolu s ostatními. Stávají se tak soucástí stej-

.--
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ného spolecenství, co! vyjadruje urcitou demo-

kratizaci. Je-li team víceclenný, mOle sedet v

bloku vedle sebe, nebo se rozesadit mezi . paci-

.enty; mOle být umísten laterálne (na konci ra-

dy), nebo centrálne. ZpOsob rozesazení teamu je

treba zválit s ohledem na zámer direktivního

(prímého) nebo neprímého (indirektivního)vedení

skupiny. První varianta nabízí teamu otevrenou,

aktivní úlohu, ve druhé variante ustupuje vOdcí

role teamu do pozadí, stává se spíee podnecují-

cím c~ pozorujícím a nenápadne kontrolujícím ci-

nitelem, zatímco aktivita je ponechána sku~ine.

U! z toho, co jsme a! dosud rekli, vyplývá,

!e je treba brát v úvahu i okolnost, zda napr.

reditel ci re!isér udílí své instrukce vsede,

zda povstává a pokrocí smerem do stredu ci k

jevieti atd.

Protagonista vchází na jeviete z hledište

a do hledište se zase vrací. V psychické úrovni

to znamená, že se oddeluj~ od solidární skupi-

ny, od bežp~cného místa v kolektivu, v rodine,

ab~ se vystavil riziku osamostatnení (pro které

si mOže vzít pomocníky, spoluherce), ale v kaž-

dém prípade se musí postavit pred skupinu

("pred-stavení"), aby jí na jiné,úrovni (pódium)

predvedl drama svého života ci své duše ("psy-

cho-drama"). Je to zápas o pochopení publika,

které je v okamžiku akce pocitováno zprvu jako

kritická, z vet!í cást~ nevedomá, posunující in-

stance, at už ve tvaru skupinové autority nad-

já, nebo ve tvaru obávaného pUdového !ivlu útoc-

né masy (obava ze zesmešnení, nepochopení, vy-

pískání, zavr!ení). Pocátecní kroky tedy prová-

zí tréma, tj. úzkost z odmítnutí, ohrožení vy-

znávajícího se já. Tím, jak.protagonista vrOs-

tá do skupiny, jak mu skupina projevuje svou

podporu, kritiku, která nezavrhuje, ale chápe a

radí, se trém,y zbavuje. Ko~likt je osvetlen,

vynesen na jeviete a tím, jak se stává majetkea

veech, je ociAtin (katharse).Vyrovnání mezi je-

viAtem a hledietem, mezi rozuaem a citem, mezi

vedomím a nevedomím obnovuje rovnováhu si~ v du-

ši i v psychodramatické skupine.

Psychodrama a divadelní teorie
.~

Byla by chyba, kaybychom ocekávali,le psy-

chodrama Je schopno vytvorit novou psycholo-

gickou teorii nebo m,yelenkový smer, jak se ne-

kdy domnívá jeho tvdree J. L. .oreno.psychodra-

ma je predevším empirií, která prináeí zajíaavý

psychologický materiál, kter.ý teorii vyžaduje.

Jako kaldý svérázný akcní prostor však pomáhá

poznávat nekterá ~akta v novém svetle,resp.zjed-

nává k nim nový prístup. To platí i ve vztahu

k teorii divadla. PDK jako zjednodušené divadlo

nám priDálí suigeneris experimentální obminu

dramatického .umení, od jehož ustálených ~orem

se sice v mnohém li!í, zároven však"nekteré fe-
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omány obnaluje natolik, Ie nám 'psychodramatic-,

á zkueenost .dle napomáhat pfi posuzování nl-,
terých otázek divadelní psychologie a tak' pfi. .
ormulován1 .nek;terých jejích probH.d.

(Pfi výkladu metody i teorie psychodramatu
sem se ~slne v,yhnul nekterým ~pickýa more-

ovskÝm term!ndm, která pfi blili!. zkoumání
rozrazují svdj di~usní obsah, jsouce diktovány

píee touhou po odliAení nel skuteanou ulitea-
ostí a vecným zddvodnen!m).38/

P1'1buzenstvi psychologie a dramatu -
shrnutí a závery

Moderní psychologie pfináeí pojmosloví,kte-

é ukazuje hlubeí pf1buznosti mezi teorií di-
adla a teorií dule.. S~ané oblasti nám souaas-

.enabízejí úlohu prdvodce v labyrintu duAev-

.!ch dejd.
PfedevAím byly objeveny cesty klamu a sebe-

~amu, vedoucí hluboko do psychologie kaldoden-
liho livota: shoda takového p~etváfeni své

rlastní podoby i tvá~osti sveta s divadlem p~i-

rolala na pomoc pojmw !ivotniho aran!ování,thea-

~rality, inscenace. Odlilnost projevd aloveka.v

complikovaném mechanismu nárokd a rozdelování

funkcí industrializované a pfelidnené civiliza-

ce byla podnetem k popsání uraitých zpdsobd za-
clenení jedince do spolecnosti v termínech ro-
lí. Hlubinná psychologie, inspirovaná psychoana-

lýzou, objevila vnit~í clenitost zdánlive jed-
notného celku, jakým se zdála být li-dská osob-'
noste Vnitfn! psychická mocnosti já, ono a nad-

já, vedomí a nevedomí, Atep!c! sila komplexu od-
halily lidské nitro jako jevtlte sil ,utkávají-
cích se v zápase o rozdelen! i jednotu. . Proti
pohledu, hledajícímu pf1buznost tohoto grandi-
ózního intrapsychického dení se svetem mechani-

ky a fyzikálních sil, objevila se koncepce,chá-

pajíc! vnit~! proudy 4ule soucasne jako sféru
blízkou meziosobn!m vztahdm, jednání mezi díl-

a!mi osobnostmi, jako blízkou dramatu; p~iléha-

vým v,yjád~ením tohoto zpdsobu nazírání je per-
sonifikace jednotlivých sfér dule, jak se ul od

nepameti p~edstavovala v pohádk~ch, snech, mý-
tech a mystických podobenstvích.

Jistým dovrlením této tendence a soucasne

praktickým v,yjádhním souruc'enství te~rie di-
vadla a teorie duAevn!ho !ivota je metoda psy-

chodramatu, v,yu!!vaj!c! modi~ikovanáho divadla

k psychologickým úceldm.
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