
cí specifika jeho režijní tvorby, přes 
recenze konkrétních inscenací až po 
krátké glosy.

Divadlo stejně jako všechny jiné 
oblasti veřejné činnosti podléhá neú-
prosným mediálním zákonům.1 Jed-
ním z nich je fakt, že na tvůrce působí-
cí mimo přirozené centrum (v českém 

1 Text vychází z předchozího článku autorů „Tea-
tralizacja teatru“ (2009: 48–51).

případě Prahu) je prostě a jednodu-
še „méně vidět“. Podaří-li se jim pak 
proniknout do obecného povědomí, 
je logické, že optikou vesměs v Pra-
ze žijících a převážně na Prahu se ori-
entujících kritiků a odborníků jsou 
nahlíženi coby „mladí – nadějní – 
začínající“, a to vcelku bez ohledu na 
to, kolik výrazných tvůrčích počinů 
již mají za sebou. 

Když se Janu Mikuláškovi poda-
řil definitivní průlom do obecné-
ho kritického povědomí s inscenací 
Puškinova Evžena Oněgina (2007), 
byl rovněž ocejchován coby „mla-
dý vycházející talent české režie“. 
A je tak označován stále bez ohle-
du na to, že už devátým rokem půso-
bí jako profesionální režisér a stihl za 
tuto dobu být uměleckým šéfem dvou 
divadel. A navzdory tomu, že na loň-
ském ročníku festivalu Divadlo v Plz-
ni byl jako jediný režisér zastoupen 
hned dvojicí svých inscenací (Hamle-
tem (2009) z Divadla Husa na prováz-
ku a Hedou Gablerovou (2008), kte-
rou nazkoušel v Národním divadle 
moravskoslezském), o něm není v let-
ním seriálu Marie Reslové v Hospo-
dářských novinách,2 věnovaném mla-
dým osobnostem, které se výrazně 
podílejí na podobě současného čes-
kého divadla, ani zmínka, stejně jako 

2 Osobnostmi, kterým se Hospodářské noviny 
věnovaly, byli herci Vojtěch Dyk a Rostislav 
Novák, dramatik Petr Kolečko a režiséři Dušan 
David Pařízek, David Drábek a Daniel Špinar. 
S výjimkou Davida Drábka jde ve všech přípa-
dech o absolventy DAMU.

Jitka a Jan Šotkovští /  
Jan Mikulášek –  
pokus o portrét

Jan Mikulášek – civilní fotografie.
Soukromý archiv Jana Mikuláška.
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Sofokles: Oidipus (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava). Režie Jan Mikulášek. 
Scéna a kostýmy Marek Cpin. Na fotografii Anna Cónová a Jan Hájek.

Foto Radovan Šťastný.
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v obdobném seriálu, který před pár 
lety připravoval týdeník Reflex.

Toto opominutí překvapuje tím 
spíš, že Mikulášek si jako málokterý 
jiný český režisér vypracoval evident-
ně osobitý, na první pohled rozpozna-
telný rukopis, který svou profesionál-
ní zručností a sebejistotou rozhodně 
v ničem nepřipomíná „hledajícího 
se“ začátečníka (a pamětníci tvrdí, 
že takto suverénně působily už jeho 
klauzurní inscenace coby studen-
ta prvních ročníků režie na brněnské 
JAMU). Takto výrazný režijní styl 
je samozřejmě i případným rizikem 
a zátěží – nepropojí-li se organicky 
s inscenovaným textem, může vzbu-
zovat dojem efektní, leč vyprázdně-
né manýry. Každopádně nám umož-
ňuje uchopit dosavadní Mikuláškovy 
inscenace coby víceméně celistvé 
dílo v zásadě „hotového“ umělce. 

Mikulášek pochází z umělecké 
rodiny – jeho dědečkem byl jeden 
z největších českých básníků, Oldřich 
Mikulášek, jeho otec Ondřej je her-
cem. Divadlu se věnoval už na střed-
ní škole, kde inscenoval se spolužá-
ky vlastní hru Erwin (už tam se setkal 
vedle herečky Heleny Dvořákové se 
svým „dvorním“ scénografem Mar-
kem Cpinem, který se podílel prak-
ticky na všech jeho profesionálních 
inscenacích), přesto rozhodnutí jít 
studovat režii označil za „rozmar“ 
(Prospěchář 2007). Hned po prvním 
ročníku režie studium na rok přerušil, 
ani po návratu však na škole nepobyl 
dlouho – už ve třetím ročníku využil 

příležitosti a stal se uměleckým šé-
fem brněnského Divadla Polárka. 
Toto divadlo se pod agilním vedením 
Jaroslava Tučka rozhodlo razantně 
vymknout z šedivého průměru české 
činoherní produkce určené dětem – 
a nabídlo velký prostor k seberealiza-
ci a původní tvorbě zejména studen-
tům režie a herectví brněnské JAMU. 
(Mikulášek zde již jako student dru-
hého ročníku inscenoval Brechtův 
Let přes oceán (2000), který „brech-
tovský specialista“ Alois Hajda ozna-
čil za nejlepšího Brechta, jakého kdy 
v Brně viděl.) Kromě několika pohá-
dek zde Mikulášek inscenoval hlav-
ně dramatizaci Stevensonova Klubu 
sebevrahů (2001) a Archandělé nehra-
jí biliár (2003) Daria Fo. Na jaře 2003 
pak dostal nabídku z Ostravy k nastu-
dování Camusova Caliguly v Národ-
ním divadle moravskoslezském a tato 
inscenace znamenala výrazný zlom 
v jeho režijní dráze.

Ostrava je v českém divadelnic-
tví specifickým fenoménem. Kromě 
Divadla loutek působí v třistatisíco-
vém městě tři činoherní soubory – 
Národní divadlo moravskoslezské, 
Divadlo Petra Bezruče a Komorní 
scéna Aréna. Každý ze souborů dis-
ponuje osobitou poetikou i publikem, 
na druhé straně mezi nimi probíhá 
bez jakékoli nevraživosti čilá migra-
ce režisérů i herců. A proto nebylo 
překvapující, když po dvou pohostin-
ských režiích v „kamenném“ Národ-
ním divadle moravskoslezském 
dostal Mikulášek nabídku na šéfov-
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skou pozici do „alternativního“ Diva-
dla Petra Bezruče (ve kterém předtím 
nikdy nehostoval) a že i po jejím při-
jetí zůstal v „Národním“ stálým hos-
tem. Svou úctyhodnou sérii každoroč-
ních režií tam vloni prozatím ukončil 
Sofoklovým Oidipem (2009).

Jaká jsou tedy specifika Mikuláška 
režiséra? Začínají už jeho dramatur-
gií, která na často pohostinsky mig-
rujícího režiséra působí překvapivě 
celistvě (pomineme-li několik pohád-
kových inscenací v časech Polárky). 
Mikulášek se doposud zcela vyhnul 
současné české dramatice a takřka 
i té světové (snad až na Crimpovu 
Story (2005) a Nowrovu Noc bláz-
nů (2008) v Divadle Petra Bezruče). 
První výraznou linii jeho tvorby tvo-
ří světová klasika (jeho první režií 
mimo Brno byla čínská hra Letní sníh 
(2002) v Chebu, v Ostravě uvedl tře-
ba Čechovovy Tři sestry (2006), zmí-
něného Evžena Oněgina, Ibsenovu 
Hedu Gablerovou a Divokou kachnu 
(2009), v Národním divadle v Brně 
režíroval Lorcovu Krvavou svatbu 
(2007) a v Divadle Husa na prováz-
ku Shakespearova Hamleta) a tzv. 
moderní klasika (Brecht, Camus, 
Dürrenmatt…). Druhou pak tvoří dra-
matizace prozaických děl (Mikulášek 
se podílel na dramatizaci Dumasovy 
Královny Margot (2005) pro Národní 
divadlo moravskoslezské či Giffordo-
vy Zběsilosti v srdci (2006) a Orwel-
lova románu 1984 (2009) pro Divadlo 
Petra Bezruče, pro zlínské divadlo 
napsal spolu s Vladimírem Feka-

rem hru o osudech Charlieho Chapli-
na Charlie ve světlech moderní doby 
(2008), pro brněnskou Redutu připra-
vuje dramatizaci Houllebecqových 
Elementárních částic (2010)) a pře-
devším adaptace filmových scéná-
řů (inscenoval nejen divadelní verze 
klasických českých komedií Fantom 
Morrisvillu (2007) či Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku! (2007), ale i Fellini-
ho Sladký život (2006)).

Mikulášek je režisérem, který kla-
de až demonstrativní důraz na sty-
lizovanou, přiznanou divadelnost, 
s jakou spolehlivě podvrací realistič-
nost či žánrovou jednoznačnost insce-
novaných textů. V roce 2004 insceno-
val v Národním divadle v Brně Past 
na myši. Nebyla to nikterak exce-
lentní inscenace, solidní repertoáro-
vá komedie. (Také se někteří recen-
zenti podivovali nad tím, že Národní 
divadlo osloví jeden z nesporně nej-
větších talentů mladé generace a svě-
ří mu tuto provozně rutinní záležitost 
(Uhde 2004: 4)). Ale snad právě proto 
se zde Mikuláškův styl projevil napl-
no – klasickou detektivku ze „staré 
dobré Anglie“ zparodoval do razant-
ní frašky, ve které navíc zesměšnil 
jedno ze žánrových klišé: „všichni 
se musí jevit jako podezřelí“ – zcela 
nevinné akce postav ironicky komen-
toval vypjatě hororovým hudebním 
podkresem a zjevně stylizovanými 
parukami všech postav permanentně 
zpochybňoval důvěryhodnost jejich 
jednání. Projevuje se zde i Mikuláš-
kova hravost, s jakou nečekaně roze-
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hrává textové impulzy. (Snad proto 
mu tolik konvenují filmové předlo-
hy, které se z podstaty vzpouzí rutin-
ně bezbolestnému převedení na jeviš-
tě a nutí nacházet bytostně divadelní 
inscenační řešení.) Jako když slav-
nou scénu koupele ve fontáně di Trevi 
ze Sladkého života inscenoval v dět-
ském nafukovacím bazénku, ve kte-
rém bylo vody sotva po kotníky. Nebo 
když ve Třech sestrách nechal Verši-
nina, který oznamuje, že byl hasit 
požár, vstoupit na jeviště s totálně 
začerněným obličejem jako Othella 
v romantickém divadle a před repli-
kou „ten tady ale nakouřil, ten Sole-
ný“ zahalit jeviště přiznaným diva-
delním dýmem.

Právě Tři sestry označuje Miku-
lášek za „určitý vrchol jedné mé 
režijní etapy“ a dodává: „I když je 
to inscenace kontroverzní, má svůj 
jazyk a názor.“ (Prospěchář 2007) 
Na divadelním festivalu OST-RA-
VAR v roce 2007 inscenace vskut-
ku vzbudila protichůdné názory. Není 
divu – s komediálními, ba groteskní-
mi výklady Čechovových „velkých 
her“ má české divadlo své nema-
lé zkušenosti, přesto lze bez zábran 
souhlasit s názorem Vladimíra Justa 
(2007: 13), který k této „zlé absurd-
ní grotesce“ poznamenal: „Dál než 
u Bezručů jít asi s Čechovem už nel-
ze.“ Tam, kde u Čechova pozorujeme 
postupné zabředání postav do bah-
na provinčních mindráků, banality a 
prázdnoty, tam u Mikuláška postavy 
(snad až na Mášu) vegetují plně zano-

řeny v tomto bahně od počátku. Kari-
katurní stylizace v hereckém projevu 
je extrémní, přebujelost reprodukcí 
van Goghových Slunečnic a porcelá-
nových jelenů na scéně diagnostiku-
je duchovní prostor postav coby pro-
stor banality a kýče. V hudbě se mísí 
ryčné dechové motivy, zkomponova-
né samotným Mikuláškem (který si 
většinou ke svým inscenacím skládá 
hudbu sám), s řadou citací pokleslého 
českého popu. První tři jednání Miku-
lášek inscenuje jako agresivní, dras-
ticky zgagovanou grotesku s mnoha 
zcizovacími efekty, která se mnoh-
dy přímo vysmívá zažité inscenační 
tradici. Projevuje se zde i další oblí-
bený Mikuláškův postup – razant-
ní zveřejňování podtextů a skrytých 
motivací postav skrze fyzické jednání 
(zatímco ve většině inscenací Tří ses-
ter je podtextem Veršininova filozo-
fování v prvním jednání tajené zau-
jetí Mášou, u Mikuláška během své 
promluvy Veršinin Mášu okamži-
tě fyzicky atakuje). Čtvrté jednání 
je pak zcela kontrastní – vše se ode-
hrává v záměrně zpomaleném tempu, 
plném melancholie a vědomí destruk-
ce všech ideálů jednotlivých figur.

Nabyl-li divák po Třech sest-
rách dojmu, že jejich režisér vidí lid-
skou masu jako panoptikum grotesk-
ně směšných loutek, Evžen Oněgin3 
tento dojem až překvapivě vyvrátil. 
Vlastně je s podivem, jak prostě a jed-

3 Inscenace byla oceněna cenou Českého literár-
ního fondu za rok 2007.
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noduše Mikulášek tuto „love story“ 
inscenuje. Scéna Marka Cpina (který 
při své mimořádné imaginaci a vyna-
lézavosti nemá nikdy daleko k tomu, 
aby učinil scénografii klíčovou posta-
vou inscenace a vyjádřil její hlav-
ní téma už scénou samotnou, takže 
pak už „není o čem hrát“ – viz jeho 
scény ke Královně Margot či Krvavé 
svatbě) slouží tentokrát plně tématu. 
Kašírovaná papírová scéna, parodic-
ky připomínající špatné studiové tele-
vizní inscenace, je obrazem „umělo-
hmotného“ světa, ve kterém Oněgin 
s Taťánou nemohou svůj cit realizo-
vat. Mikulášek vede herce k přesným 
a autentickým výkonům, stylizace 
a zcizovací efekty slouží k divadelně 
inteligentnímu a nepopisnému vyjád-

ření všední nudy venkovského života, 
ale nepotlačují lidské nitro figur.

Posledním průkazným Mikuláš-
kovým úspěchem (aspoň co se názo-
ru odborné veřejnosti týče) je jeho 
ostravská inscenace Hedy Gablero-
vé. Ta jakoby v sobě spojovala rysy 
Tří sester i Evžena Oněgina – na jed-
né straně výrazná groteskní styliza-
ce vedlejších postav, na straně dru-
hé evidentně romantizující výklad, 
opřený zejména o interpretaci vztahu 
Hedy a Løvborga coby velké osudové 
lásky, jíž není dáno se naplnit. Toto 
režijní gesto podpořil ještě výrazně 
emotivním užitím scénické hudby, 
které si zde vskutku v ničem nezadá 
s postupy hollywoodských soundtrac-
kových mágů.

Gabriela Mikulková v titulní roli Ibsenovy hry Heda Gablerová (2008). Foto Josef Hradil.
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Zároveň Heda upozornila ve 
vyhrocené podobě na některá specifi-
ka Mikuláškova režijního stylu. Pře-
devším na to, že je v zásadě omylem 
považovat Mikuláška za obrazivé-
ho tvůrce mnohovrstevnatých sym-
bolů typu J. A. Pitínského. Mikulá-
šek redukuje charakteristiku postav 
i významovou šíři situací, aby jejich 
klíčové rysy o to více zdůraznil 
a vyhrotil v mizanscéně i scénogra-
fii, a to začasté v podobě groteskně 
naddimenzovaných prvků. Neplodné 
Tesmanovo knihomolství je znázor-
něno horou knih podobnou obřímu 
náhrobku, na níž Tesman vysedává; 
zhoubný vliv, který má alkohol na 
abstinujícího Løvborga, je vyjádřen 
jeho utonutím v akváriu plném pun-
če; potřebu Tey ovládnout Løvborga 
Mikulášek znázorní tak, že jej Tea 
doslova omotá svými vlasy (tedy nad-
dimenzovanou předlouhou parukou), 
o kterých se předtím Heda vyjád-
ří, že jí je odjakživa záviděla. Proto 
se diváci dělí na dva tábory. První je 
uchvácen sugestivitou, promyšlenos-
tí a pregnantností tohoto zveřejňová-
ní vnitřních obsahů, druhý shledává, 
že „Mikuláškova Heda Gablerová je 
dokonale vykroužená arabeska […] 
Jenže tento efektní scénický kraso-
hled je současně i velmi prvoplánově 
popisný, ve velké zvětšenině zveřej-
ňuje a komentuje to, co se odehrává 
na dně Hediny duše a co by za jiných 
okolností určovalo vnitřní dynamiku 
jejího jednání. Tady se to ale divákovi 
servíruje vyoperováno a rozpitváno 

do učebnicově názorné podoby. […] 
Jan Mikulášek je obratný tvůrce styli-
zovaných obrazů, které dokáže apart-
ně řadit do výpravného scénického 
alba. Jeho divadlo je možná krásné, 
ale také poněkud nudné a bezobsaž-
né.” (Hrdinová 2009: 6)

Zdá se ovšem, že Mikuláška 
vyhrocené názory na jeho tvorbu 
těší: „Recenzenti se v hodnoceních 
u obou inscenací dělí vždy na poměr-
ně nesmiřitelné tábory, což mě hře-
je u srdce. Vlažné reakce jsou k niče-
mu.“ (Bednářová 2009: 54)
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Caligula Alberta Camuse měl premi-
éru v Divadle Jiřího Myrona 22. břez-
na 2003. Přesto, že se jednalo o insce-
naci kritiky vyzdvihovanou, udržela 
se na ostravském jevišti pouze do 18. 
května 2004. Režisér Jan Mikulá-
šek, spolu se scénografem Markem 
Cpinem, se kterým nadále soustav-
ně spolupracuje, dali vzniknout před-
stavení plnému obrazových metafor 
a osobitého divadelního vyjádření. 
Caligula rozhodně nepatřil k odpo-
činkovým představením, nutil diváky 
přemýšlet, trápit se, prožívat. Nastar-

toval řadu Mikuláškových inscena-
cí v ostravském Národním divadle 
moravskoslezském, které jsou i přes 
své kvality kvůli klesající návštěv-
nosti brzy derniérovány. Nehledě na 
to, že se s tímto problémem nepotká-
vá jen v Ostravě.

Důmyslnost režie byla vidět zejmé-
na v práci s divadelními znaky a jejich 
pohyblivými významy. Jako příklad 
lze uvést, jak je nakládáno s červe-
nou židlí, na kterou Caligula (David 
Viktora) usedá jako na trůn. Židle 
je zde symbolem moci vladaře, jas-
né kontury, tvrdost a agresivní barva 
jen stvrzují, o jakou vládu asi půjde. 
V průběhu inscenace židle nabývá na 
rozměru, ze stolní židle se stává dvou-
metrová, později je její velikost tako-
vá, že na ni Caligula vystoupí pouze 
za pomoci žebříku. Neúměrně rostou-
cí hrůzovládu Caliguly a její neome-
zenost pak dokáže scéna, kdy se cézar 
v náhlém uvědomění své role v besti-
ální hře zkroušeně opírá o obří červe-
ný kvádr znázorňující nohu gigantic-
ké židle. Moc je nedozírná. 

Smyslem pro detail a střihovos-
tí světelných předělů jakoby se toto 
jevištní dílo podobalo filmu. Situa-
ce mají jasná ohraničení a jsou čas-
to vyhroceny hudbou, pak jsou 
pohlceny tmou a nastavují se situa-
ce nové. Mikulášek je schopen ved-
le disharmonicky znějící zvonkohry, 
prodchnuté mihotavým elektronic-
kým zvukem, a úsečných chorálo-
vých zpěvů plujících v moři smyčců 
postavit na závěr píseň Hany Hegero-

Milan Cimerák /  
Caligula 
„Když je státní 
pokladna na prvním 
místě, ztrácí smysl lidský 
život…“
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