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/ EN
In April of 2012, under the direction of Melanie Rada, the seminal 1963 Peter Weiss play Marat/Sade was staged
in Prádelna, the decommissioned laundry building (a space that physically resembles the original asylum
bath-house setting) cum project art space in Bohnice, the largest psychiatric hospital in the Czech Republic.
THE PERSECUTION AND ASSASSINATION OF JEAN-PAUL MARAT AS PERFORMED BY THE INMATES OF THE
CHARENTON ASYLUM UNDER THE DIRECTION OF THE MARQUIS DE SADE AS PERFORMED BY THE PRAGUEBASED THEATRE COMPANY AKANDA FOR AN AUDIENCE OF PATIENTS AND STAFF OF THE BOHNICE
PSYCHIATRIC HOSPITAL, or, Marat Sade Bohnice, is an video work that documents and reconfigures the staging of
the play in this location.
The original play The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum
of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade imagines that the Marquis de Sade wrote and directed a
play about the assassination of Jean-Paul Marat while the former was interned in the Charenton Asylum in 1808,
fifteen years after the killing, and nineteen years after the beginning of the French Revolution. In Weiss’ play, the
inmates enact the drama, and are always partly themselves, as specifically diagnosed and somewhat exaggerated
“mental patients,” and partly in historical character. Post-revolutionary France was undergoing massive structural
changes, and modern treatments for “mental illness” were being established. These reforms serve as the backdrop
for a jarring and dialectical exploration of class struggle and human (un)freedom.
Like Charenton in the early nineteenth century, Bohnice is a post-revolutionary asylum that is undergoing
institutional reform. Constructed in the early years of the twentieth century in an area that was at the time on the
far northern outskirts of Prague, and fashioned after tenants of “the retreat” as an architectural and landscape
model, the institution has reflected the ideologically-based policies of its changing political administrations. In the
twenty-two years after the Velvet Revolution, the hospital has experienced an opening of its doors to the public,
reforms in treatment and detention procedures, privatization of many core services and it is currently in the
beginning stages of de-institutionalisation.
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V dubnu 2012 se uskutečnilo v režii Melanie Rada z pražského divadla Akanda představení klíčové hry Petera
Weisse Marat/Sade z roku 1963, a to v prostoru Prádelny v Praze – Bohnicích, v největší psychiatrické léčebně
v České republice. Prostor bývalé prádelny dodnes fyzicky připomíná původní hygienické zařízení historického
blázince. Dnes je Prádelna využívaná pro umělecké projekty. PRONÁSLEDOVÁNÍ A ZAVRAŽDĚNÍ JEANA PAULA
MARATA PŘEDVEDENÉ DIVADELNÍM SOUBOREM BLÁZINCE V CHARENTONU ZA ŘÍZENÍ MARKÝZE DE SADE A
V PROVEDENÍ PRAŽSKÉ DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI AKANDA PRO DIVÁKY Z ŘAD PACIENTŮ A PRACOVNÍKŮ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY BOHNICE, neboli Marat Sade Bohnice, je videodokumentem, který je zároveň rekonfigurací
hry inscenované na tomto místě.
Původní hra Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade vychází z představy, jak markýz de Sade v roce 1808, kdy byl internován v blázinci
v Charentonu, tedy 15 let po zavraždění Marata a 19 let od počátku Velké francouzské revoluce, psal a režíroval
tuto hru. Ve Weissově podání ztvárňují drama chovanci ústavu, kteří jsou vždy částečně sami sebou i s konkrétními diagnózami a pod poněkud přehnaným označením „pacienti s duševním onemocněním“, a částečně metaforami
daných historických postav. Porevoluční Francie procházela masovými organizačně-institucionálními změnami,
byly také zavedeny moderní léčebné metody pro „duševně choré“. Tyto reformy slouží ve hře jako pozadí pro
rozehrání a dialektické zkoumání třídního boje a lidské (ne)svobody.
Podobně jako Charenton na počátku devatenáctého století jsou Bohnice porevolučním ústavem pro duševně
nemocné, který prochází institucionální reformou. Areál byl vybudován na počátku 20. století v místě, které se
tehdy nacházelo na vzdáleném severním okraji Prahy, a stavba byla přizpůsobena svým uživatelům jako „útočiště“,
jako zahradně-architektonický model. Tato instituce byla vždy odrazem ideologie svých měnících se politických
vládců. Dvaadvacet let po Sametové revoluci se nemocnice otevírá veřejnosti, zažívá reformy v léčbě a ve způsobu
omezování volného pohybu pacientů, dochází k privatizaci četných základních služeb a v současnosti se Bohnice
nacházejí v počátečním stádiu deinstitucionalizace.
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Modest Enlightenment
Creating an art centre on the premises of a former laundry building inside the Psychiatric Hospital Bohnice area,
while initially exciting, raised a number of questions: what kind of role can an art institution play within another
institution, as complex and problematic as a psychiatric hospital? Should it be primarily aimed at the patients
and employees of the clinic, or shall this microclimate become more open to the public? Then, what does such
openness stand for and what can it actually bring about? The contemporary art scenes, not only in Prague and
the Czech Republic, have been involved in using diverse run-down, often industrial spaces for exhibitions and
cultural events for quite some time. Therefore, while solely enhancing the genius loci of the space and showing
almost any kind of art without larger unifying concepts often ensured the success of the pioneering projects, the
current situation requires a perhaps more careful, elaborated treatment. The genius loci of Prádelna (Laundry)
is tremendous. The majestic art nouveau industrial building stopped serving its initial purpose shortly after
the Velvet Revolution, when the asylum as a world in itself slowly began to open up and many services, such as
washing the linen, were outsourced to external firms. The physical decay of several emptied buildings, which
followed this process, went hand in hand with innovations in the field of mental illnesses treatment and a growing
pressure to deinstitutionalise, or at least partially restructure similar facilities. On the other hand, the process
of radical conversion of the whole area into a regular part of the town and transferring the patients into less
centralised facilities or protected housing, which took place in many western countries, went past Bohnice so far.
Prádelna was conceived as a space that would, through its program and presence in the hospital, rather try to
open up questions than attempt to judge and evaluate. Within the two years of Prádelna Bohnice’s operation,
its director David Kašpar and I have had a chance to take part in many informal debates regarding the problems
around the current state of the hospital as well as organise public discussions, placing these institutional
questions in broader contexts. This also contributed to our understanding that the situation is everything but
black and white and that the role of Prádelna consists neither in defending the world between the fences and
contributing to its cultivation, nor in hastily doubting it. The space of Prádelna Bohnice primarily aims to present
socially engaged or interdisciplinary projects, that prompt reflection on both the mental and physical state of the
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hospital while addressing other aspects of our society and times, which we hope will bring along new perspectives
both for the patients and employees of the clinic and the outside visitors from the general public.
The thought to situate the Marat/Sade project within these premises started taking shape at the very beginnings
of Prádelna Bohnice, which was a time when Althea Thauberger was invited to the Academy of Fine Arts in Prague
as a guest lecturer and proposed to show the semestral works of her students in Prádelna and the surrounding
grounds of Bohnice. Subsequently, a long term project came into being, embracing a profound research stage,
during which the artist got to know the environment of the hospital, its history, structure and contexts of its
perception from within and from the outside. The Foucaultian themes Thauberger is concerned with, the artist’s
fascination with Peter Weiss’ play and the raw space of a former laundry within a psychiatric asylum, which
is an equivalent of the space where the original play is situated, simply came together in the most unexpected
way. The connection with the play titled The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the
Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade was possible on several different
levels. The leading idea was the comparison of the post-revolutionary France and its institutional contexts as
described in the play and modern history of the Czech Republic, where, two centuries later, we look for ways to
overcome universalist concepts which resulted in isolating the mentally ill within panoptical microcosms while
recognising shifting loci and interests of social control. After staging the play, which was directed by Melanie Rada
and performed by the Akanda theatre company, Thauberger made a unique artistic documentary film. Through a
number of specific intersections and parallel realities it shows that the notion of one’s own enlightenment is in
most systems connected to a certain degree of conservatism and the need to change things only to such extent
that it wouldn’t undermine our position within the system.
Karina Kottová, Curator of Prádelna Bohnice
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Umírněná osvícenost
Možnost vybudovat galerii či umělecké centrum v prostorách bývalé prádelny v areálu Psychiatrické léčebny
Bohnice s sebou kromě velkého potenciálu přinesla řadu otázek: Jakou roli může mít instituce v instituci, navíc tak
rozsáhlé a problematické, jakou je právě léčebna? Má být místem určeným především pacientům a zaměstnancům
léčebny, nebo se má toto mikroklima naopak otevírat širšímu okolí? V čem ale takové otevírání může spočívat a co
může přinést? Využití rozmanitých zchátralých, zejména industriálních prostor pro účely výstav a kulturních akcí
je pro současnou uměleckou scénu nejen v Praze a České republice již běžnou praxí. Zatímco prvním projektům
tohoto typu často k úspěšnosti stačilo podtrhnout génia loci daného místa a přinést do něj téměř jakékoli
umění bez větších zaštiťujících koncepcí, vzhledem k četnosti podobných snah vyžaduje současný stav citlivější,
promyšlenější zacházení. Genius loci Prádelny je obrovský. Majestátní secesní industriální budova svému účelu
přestala sloužit těsně po Sametové revoluci, kdy kolos léčebny pomalu přestával být samostatným světem pro
sebe a služby, jako je praní prádla, přenechal externím firmám. Fyzické vyprázdnění podobných budov, kterých
je v areálu léčebny několik, a jejich postupné chátrání šlo ruku v ruce s posuny v oboru péče o duševně nemocné
a se sílícím tlakem na deinstitucionalizaci nebo alespoň částečnou restrukturalizaci podobných zařízení. Na druhé
straně proces radikální přeměny celého areálu na běžnou součást města a přesun pacientů do méně centralizovaných zařízení či chráněných bydlení, který se odehrál v řadě západních zemí, bohnickou léčebnu zatím minul.

Myšlenka situovat zde projekt Marat Sade Bohnice se začala formovat už v začátcích fungování celého prostoru,
kdy Althea Thauberger působila jako hostující pedagog na pražské Akademii výtvarných umění a rozhodla se
v Prádelně a okolním areálu vystavit klauzurní práce svých studentů. Následně vznikl celoroční projekt s dlouhou
výzkumnou fází, kdy se umělkyně blíže seznamovala se současným prostředím léčebny i její historií, rozdělením
rolí a kontexty jejího vnímání zevnitř i zvenku. Foucaultovská tematika, fascinace Weissovou divadelní hrou, kterou Thauberger již delší dobu chtěla převést do uměleckého projektu, a syrový prostor bývalé prádelny uprostřed
léčebny, tedy ekvivalent prostředí, ve kterém se děj samotné hry odehrává, do sebe dokonale zapadly. Propojení
s hrou s dlouhým názvem Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince
v Charentonu za řízení markýze de Sade bylo možné založit na mnoha pilířích, přičemž vůdčí ideou se stalo srovnání
institucionálního kontextu porevoluční Francie, jímž se hra zabývá, a moderních dějin České republiky, která o dvě
století později hledá cesty, jak překlenout univerzalistické koncepce, jež vedly k izolaci duševně nemocných do
panoptikálního mikrokosmu. Po uvedení hry, kterou nastudoval divadelní soubor Akanda pod režijní taktovkou
Melanie Rada, následovala příprava výsledného uměleckého dokumentu. Film skrze řadu průřezů a paralelních
realit ukazuje, že vidina vlastní osvícenosti je téměř v jakémkoli systému spjata s určitou konzervativností a nutností měnit věci jen do té míry, abychom si nepodkopávali židli, na které sami sedíme.
Karina Kottová, kurátorka galerie Prádelna Bohnice

Prádelna Bohnice byla koncipována jako prostor, jehož program a přítomnost v léčebně bude spíše klást otázky,
než se pokoušet celou situaci hodnotit. Během její dvouleté činnosti jsme spolu s Davidem Kašparem, iniciátorem
projektu, měli možnost účastnit se řady diskusí kolem „léčebenské“ problematiky, nebo některé sami organizovat a začleňovat tuto otázku do širších kontextů. Také díky tomu jsme pochopili, že situace samozřejmě není
černobílá, a že rolí Prádelny není ani obhajovat svět “mezi ploty” a svou přítomností přispívat k jeho “kulturnosti”,
ale ani jej příliš unáhleně zpochybňovat. Koncepci výstavního programu jsme zaměřili na sociálně angažované
umění či mezioborové projekty, které reflektují fyzický i myšlenkový stav samotné léčebny a zároveň otevírají
další témata týkající se společnosti a doby, ve které žijeme. Doufáme, že přinesou nové perspektivy jak pacientům
a zaměstnancům léčebny, tak návštěvníkům ze strany široké veřejnosti.
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“We’re modern enlightened and we don’t agree
with locking up patients We prefer therapy
through education and especially art
so that our hospital can play its part
faithfully following according to our lights
the Declaration of Human Rights
I agree with our author Monsieur de Sade
that his play in our modern bath house won’t be marred
by all these instruments for mental and physical hygiene
Quite on the contrary they set the scene”
/ „Co lidé osvícení a moderní po samu mez
nesouhlasíme s tím aby se u nás dnes
pacienti blázince trápili a trýznili
za použití surového nátlaku a násilí
Pěstovat vzdělání a umění mají za touto zdí
a takto stvrzovat mají zásady
jimž v dekretu posvátných lidských práv
jsme kdysi navěky dali slavnostní háv
Hru kterou řídí pan Alphonse de Sade
v našem lázeňském sále budeme hrát
a při tom nám překážkou vůbec není
technická vymoženost tělesné hygieny
naopak tvoří překrásnou scenérii“

24

25

/ EN
Some Reflections on Bohnice and Institutional Reform
I first entered the Bohnice Psychiatric Hospital on the 1st of October, 1983. A rattling bus carried me above the
Vltava River valley. The asylum has stood for more than one hundred years on a place that is now part of the
growing capital, however, in the past this place was outside its borders. The hospital was built on the site of
abandoned Celtic and Ancient Slavonic settlements. Bohnice village was erected there early in the 12th century.
Its name most likely comes from the Canon of Vyšehrad, Johann Boemus, who was local homestead owner. Yet the
name of God (“Boh” in old Czech), and the Czech word for “nothing” (“nic”), may be contained in the name, thus
designating a place where there is no God. I do not know whether God was or was not there when the asylum was
built, but in the steep valley of the Vltava River the first “devil’s invention” factory stood, making dynamite in the
first facility of its kind in the country.
A wall and bars surround the hospital premises. The wall is protected as heritage so it can never be demolished.
The space inside was closed to the public for a long time—until 1990. The Bohnice hospital, like at least ten others
in the country, has been very much a world unto itself. The precincts have been designed like any other asylum
of Austria-Hungary, i.e. as an independent city with its own water supply, bakery, farm and a cemetery—here
with more than 4000 spaces for graves. Once you got in, you could only leave by the way to the cemetery. A place
without time, where you could meet the same people for decades. Time can be recognised by the changes in the
park. The leaves fall, the snow falls and melts, the buds appear, new leaves grow, blossoms open. The arrival of
winter in Bohnice has always announced itself by a huge number of crows sitting on the already bare branches
and cawing their “never more.”
One morning I rushed for work and forgot my personal documents at home. A ticket inspector approached me on
bus No. 200 which terminated near the asylum and asked for a valid ticket. I was submerged in deep thought and
might have looked absentminded. I apologised saying I left my permanent ticket at home. He asked for my identity
card, which I did not have either. So the inspector said I would have to get off with him and follow him to a police
station where my offence would be registered. On the verge of leaving the bus he suddenly asked where I was
28

going. I said “Bohnice, the madhouse.” He looked at me searchingly, as if judging whether I might be a patient,
and whether I might be dangerous. Then he waved his hand saying: “Well, go then,” and left at the next bus stop.
The word Bohnice is associated with madness. Still today, when someone behaves strangely, people (at least
in Prague) would say, jokingly: “You belong in Bohnice.” Or, when there is mayhem, one can say: “This is like
Bohnice.” It’s a place of concentrated folly.
There is a beautiful Art Nouveau church in the middle of the Bohnice asylum premises. It was desecrated in the
very beginnings of communism. Then it served the army and later as a lapidarium—a warehouse of statues of the
Czech National Museum. In summer 1990, after the fall of communism, we organized an event when the Bohnice
compound was opened to the public for the first time. One September weekend theatrical performances and
concerts were held at the asylum, attended by more than 4000 people. When preparing the event, I had my first
chance to enter the church. Huge statues stood at the entrance door, Father of the Motherland, Charles IV, on
the right, and Magician of Communism and Evil, Lenin, on the left. Shelves with busts stood in the place where
an altar be would be expected. There were almost 2000 of them, which corresponded to the number of patients
staying at the asylum, as if each of the patients had a substitute head kept in the church. In the tower, one little
window had been opened, and next to it, and a pair of shoes had been carefully placed in alignment. I do not know
if it is true but it seems that sometimes a suicider will take off his or her shoes before jumping. In any case, the one
who jumped from this little window into the Other World to meet God left Bohnice barefoot.
We, as young doctors had the duty to serve on weekends. We arrived at work on Friday morning and left Monday
evening. Yet we were still better off than the employees at the time when the asylum was built. All the helping
staff of that period were obliged to stay in the facility more or less 24 hours a day, and they were asked to sleep in
the patients’ bedrooms, to be permanently available in case a patient needed to be pacified. Once, while I was on
long weekend duty, my wife and daughter came to visit. We walked throught the park. It was the time when the
crows had just arrived. The roads were covered with yellow and red fallen leaves. We passed the geriatric ward.
An ambulance had just brought an elderly lady. She had only a light nightgown on, though it was already winter.
She strongly resisted and called the male nurses who were dragging her bad names. My daughter asked: “Why are
they dragging her, if she does not want it?” I probably answered that the lady was ill and needed treatment. Yet I
had to ask myself the same question many times after that: “Why are they being taken in, if they do not want it?”
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We walked on. From the back of the pavilion, two male nurses emerged pulling a cart covered with a metal lid.
They bumped the cart against a step, it clattered and the lid fell off. A dead old man was lying on the cart. It was
like one in, one out. One dies and we admit someone else in his stead. After what we had withessed during this
short while, my wife sighed: “For Heaven’s sake, where do you work?” If I remember correctly, she never entered
the Bohnice compound again.
Before Bohnice I worked at a childen’s psychiatric hospital in Opařany, a remote place in South Bohemia. The
building was a former Jesuit monastery where the monks got trained for missions all over the world. Jožo, a boy
with a minor mental disability, was also at my ward. He had been placed in different institutions practically since
he was born. I met him again in Bohnice, where he was sent from Opařany at the age of 18. He recognised me,
was apparently happy to see me and remarked: “Doctor, you have been also promoted, getting to Prague!” He
considered his transfer to Bohnice hospital in Prague to be a “career promotion” in the course of his life.
I worked at a clinic that was a specialized facility of the Czech Ministry of Health. It was located within the
Bohnice Hospital compound, yet with independent management. The conditions at our ward were quite different
from those of the asylum itself. As part of our preparation for medical attestation it was our duty to work at
various wards, no matter how briefly, outside our clinic. So, for over one and half years, I gradually went through
all the main wards of the psychiatric hospital. At the very start of my study visits I was placed in the women’s
pavilion. Probably on the very first day I witnessed the following incident: There was a “dayroom” on the ground
floor where all the 25 ward patients were spending more or less their entire days. The doors of the dayroom were
sometimes locked up and the patients were inside without supervision. The nurses were drinking coffee and
having a chat. One of the patients started to knock at the door from within, at first just gently. When nothing
happened and none of the staff responded, the knocking became banging and pounding on the door. The nurses
got up saying: “Oh my, Jarka is on the rampage again!” And having said that, they opened the door. Jarka, quite
angry now, stood behind the door saying she had wanted to go to the loo, but now it was too late, and she had wet
herself. The toilets were in the corridor with no access from the locked up dayroom. The nurses took Jarka out,
and placed her, still angry and wet, in the isolation room, tied her to the bed and applied a tranquilizing injection.

My friend Martin, student of the film faculty, wished to shoot a movie about a mental hospital as his thesis project.
He asked me to arrange his “incognito” stay (just for a few days) at the mental hospital, so that nobody would
know he was just “visiting,” so that that he could experience, as realistically as possible, the atmosphere and
happenings at the hospital “through a patient’s eyes.” I agreed to this experiment with the psychiatric hospital’s
manager, yet nobody else in the ward knew anything about the actual purpose of Martin’s stay. I provided a
recommendation for Martin’s admission, where I wrote quite a realistic account of Martin’s life, only exaggerating
a few moments to justify his admission “on observation.” We agreed to discose the truth to the lady head doctor
of the ward, whom I knew very well, after about a week’s time, and after that Martin would be discharged. I also
agreed with Martin that we would meet every day. My office (I led a “Central Ward of Physical Therapy” at that
time) was almost opposite the pavilion where Martin was “hospitalised.” On the first day, Martin turned up already
dressed in the issued sweatpants. With much enthusiasm he gave an account of all his observations at the ward.
He described the daily routines as a world totally unto itself. I actually found it quite inspiring. In my role as a
physician I practically never had the chance nor was able to see things as Martin now did. The next day Martin
came again, more taciturn, standing at the door and waiting to be asked in. The third day Martin began showing
the typical characteristics of a “chronic” patient. He even started swallowing the pills that were prescribed for
him. He showed signs of the side effects, such as muscle stiffness, and bad articulation. I became sincerely worried
about this development! Instead of a joyful, witty intellectual, I saw in my office a silent, self-absorbed young
man. Someone quite different from what he was like just a few days ago. I announced quite resolutely that the
experiment must be terminated. I accompanied Martin to the ward. I sincerely apologised to the head of the ward
and explained the reason for Martin’s stay, whose admission I “recommended.” The lady head doctor, otherwise
a sensible and agreeable young woman, stated: “Honza (addressing me in a familiar way), it’s all very nice that
you made such a deal, but Martin really has symptoms of early psychosis and I must treat him!” Eventually, I
succeeded in achieving Martin’s discharge. A few days later, Martin was the same person as before—and he made a
wonderful movie, which, I recall, won a number of awards.
All sorts of people worked at the sanatoriums. Often they were physicians who failed to find other jobs. But just
as often, they were rather striking personalities who had chosen this kind of work intentionally, and loved doing it.
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Their working methods were sometimes pretty odd though. Among the latter highly individual personalities,
ranked the head doctor of the forensic department. The forensic wards were designed for patients who had been
involved in some criminal activity, and for whom the court had mandated a ‘supervision and treatment’ order.
This department at Bohnice was regarded as one of the hardest to work in. To become a head doctor usually
involved joining the Communist Party. However, this did not apply to the head of the forensic department.
There were not many physicians willing to work in there. The head of the forensic department at that time had
manifold intellectual interests. On the other hand, he was of a rather authoritarian disposition and, on top of
that, a passionate hunter. While he was many years my senior, we did enjoy a friendship of a certain kind. He was
interested in yoga and co-authored the very first book on the subject that appeared in print in the Czech language.
He was a great authority on a variety of mythologies. But regarding his opinions and methods of treatment I had
a number of question marks in my mind. One time I witnessed a situation where he invited a certain client into
his study. That individual had served numerous prison terms and the reason for his presence at the institution
was the treatment of his sexual deviation. He was a sturdy chap, in good physical condition. Tattooed all over his
body. As the head doctor told me, this patient’s behavior had a detrimental effect on the operations of the entire
department; he failed to conform to any rules and needed to be “whipped back into shape.” The patient appeared
in the head doctor’s study with a rather truculent mien. The doctor gave it to him straight away: “Because of you
the whole department is in shambles. Sure you believe yourself to be swell and sharp. So let’s see what you can
do.” The head doctor challenged him to a contest in who of the two would manage more push-ups. I was supposed
to keep tabs. After some 70 push-ups the patient could do no more but the head doctor, perfectly fit being the
sportsman and hunter he was, carried on. The patient had to admit he was bested by the doctor. He left the study
in a relatively contrite mood and from that time on at his ward he was quiet, obedient, and receptive to observing
the standing rules. The head doctor, as I have mentioned already, was a passionate hunter. He also used to train
sharpshooting in his study. On the frame of an open window he placed matches and kept trying to hit and break
them with air rifle shots from several meters’ distance. The small shots were discharged through the window
to the garden where no one ever passed. Theoretically it might have reached the nurses’ rooming house several
dozens of meters away. I don’t believe this ever happened however. Nonetheless, once the head doctor was invited
to attend a meeting of the local Revolutionary Trade Unions, of which—as a confirmed anti-communist—he had not
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been a member. The head nurse, who among other things had been a Communist Party member, complained that
Comrade Doctor in a targeted manner was a threat to Comrade Nurses because of his air rifle shooting practice.
The head doctor asked whether any of the nurses staying at the rooming house had ever been hit by the shot. The
head nurse had to admit this was not the case. To which the head doctor retorted, in a very riled-up voice: “Now
see you bitch what stupid allegations you’ve come with. If I intended to hit them I would simply do so.” He was
very annoyed that at the claim that he was trying to hit somebody and failed because of his lack of marksmanship.
It was customary to organise professional conferences each year, on a regular basis. These would always be held
at a different institution. When the evening party was about to end the head doctor always used to climb the
entire height of the chimney of the institution (whichever it may have been, with many chimneys dozens of meters
high) and did a handstand on top. Having climbed down again he declared: “Outpost captured.”
Concerning what was going on in psychiatry beyond the Iron Curtain we had limited information. We never
had any opportunity to go “West” for a visit. We did have access to some literature though. At night we would
translate from English the principal texts dealing with reform and humanisation of the care of the mentally ill, and
transcribe several copies with typewriters. Once upon a time, frequently at a certain place, in some institution,
by coincidence, conditions were produced that favored at least some limited, reform-oriented, innovative efforts.
For instance, at Horní Beřkovice institution for treatment of the mentally ill, a peculiar situation developed during
the 1980s. The institution can be reached from Prague in less than one hour’s driving, thus it is quite feasible
to commute to work from Prague each day. Yet the institution is situated on the territory of what used to be the
North Bohemian region, formerly a part of the Sudeten. This was where doctors would generally be sent “for
punishment.” Thus the physicians and psychologists who gathered at Horní Beřkovice were those who had their
domicile in the capital but, for political reasons, were “banned” from working in Prague. So it happened that a
strong intellectual group was formed there, with plenty of innovative projects and ideas. The notions, as well as
the energy originating there impacted those of us who worked in other locations.
One of my earliest reformist endeavours was that I refused to wear the doctors’ white attire and kept ordinary
civilian clothing at work. I perceived the white cloak as an expression of a superior status with which I was
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unwilling to identify. The head of the department where I worked took it as a provocation destroying well
established and nearly century old rules. We used to engage in rather protracted debates on this. During one
inspection, in between visits, while walking in the corridor from one patients’ room to the next, we continued
debating the hierarchy, conventions, and meaning of the white overcoats. Quite unexpectedly, while talking, the
head doctor kicked me from behind, saying: “Johnny, you are making me angry. The issue is simple enough: white
overcoats always used to be worn, and shall continue to be worn, period.” Any effort to change something would
always be countered with the response of: “This is how it’s always been done, and that’s gonna stay unchanged.”
Nevertheless, several of us bunched together and continued to support one another so as to push through at least
some small changes. It must have been in the mid-1980s that with the team in our clinic we began organising
outside visits with our clients, for a week or a fortnight. To these sojourns we also included clients from the
institution’s various departments where they had been incarcerated for years, some of them never having left
its gates for all this time. We used to travel to a beautiful place in the mountains where there was no electricity
and everything had to be carried in backpacks from the valley. In order to be able to “survive” there, we all had
to cooperate as a team, each at more or less on the same standing, cutting out the hierarchy that otherwise was
routine while in the institution. To some of the nurses on our team this was an opportunity to start to perceive the
patients as human beings. There were even cases of “miraculous” recoveries. Some of our clients who had been
withdrawn while in the institution, “autistic,” suddenly began to show an interest in the world around them. I
recall a client who, after many years of silence, started to speak during the outing, and finally even played guitar
and sang. But on coming back from “freedom,” to their respective wards where everything was as before, some of
the clients experienced the institutional regime as even more horrible, and thus suffered even more.
At that time there had not yet been any additional services outside the mental institution, save for psychiatric
outpatient clinics. Individuals suffering from a mental illness either managed to live with their malady, receiving
intermittent visits at a psychiatrist office lasting just a few minutes, or were remanded to large-sized asylums
for a month, sometimes for years, or even for the rest of their lives. The situation began improving somewhat
after 1989, i.e. after the Velvet Revolution. Opportunities for the development of civil society opened up. With
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several friends and co-workers, I co-founded a civil association called ‘Fokus’ early in 1990. We managed to collect
relatively large sums of money from the Ministry of Health and we began setting up various services that would
be of assistance even to the seriously mentally ill, or to those with a protracted mental illness, so that they could
live as normal a life as possible outside the institutional walls. For roughly five years following the collapse of
communism the atmosphere in society was very open and accommodating in the matter of human rights. It was
open to experimentation and anxious to catch up with all that had been delayed in the civilization’s progress,
owing to nearly fifty years of isolation and communist rule.
Our reformist group was well aware that it would not be enough to set up new institutions but rather, the whole
system needed to be transformed in the way it happened in the advanced democracies starting from the 1960s.
These reformist efforts began in the U.K. and the U.S. roughly at the time when Peter Weiss penned the story
for his theatrical performance entitled The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat As Performed by the
Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of The Marquis de Sade. By coincidence, sometime in 1994,
I was appointed to the post of Consultant to the Minister of Health for issues of the care of mental patients. I
chaired a task group, which analysed the problems facing the then existing psychiatric care, and proposed steps
required to reform it. In our concept, we defined a plan according to which the existing psychiatric treatment
institutions were to be largely closed down during the course of the next 10-15 years, and their capacities (human
as well as financial) re-channeled to building new services catering both for acute care at psychiatric departments
of general hospitals and for facilities operating right where the clients live, to so-called community care. At that
time the proposal provoked considerable resistance on the part of a great majority of psychiatrists.
Once, sometime in 1986 or 1987, I was approached by an acquaintance of mine, later to become a prominent actor,
Karel Roden, who asked my help in preparing for his new role of a “lunatic” in a production of Peter Weiss’ play
The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat. This was at a time when the totalitarian regime was tough
and rigid, and it was wholly astonishing that in spite of the stiff censorship that prevailed, it was possible to
organise the performance of a play that entailed a lot of symbolism relating to totalitarianism and the struggle for
freedom of opinion. The reason may have been that the play was rehearsed by a very progressive theatre company
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in a district town where the censors were probably less vigilant than those in Prague. The theatre’s dramatic
advisor came up with a background analysis wherein he described the play as a piece that addressed the workers’
revolutionary movement. With Karel we toured the Bohnice institution, visiting several departments. We projected
various parts of the play on what we saw, and with whom we talked. Karel was fascinated to find out that nearly
everything in the institution was much as it had been described about Charenton in a play whose setting dates
back to the beginnings of the 19th century. As if we were passing through a museum of times long gone. Yet
unfortunately, to the institution’s patients this was—and continues to be, to quite an extent—the reality of their
present days.
In the last few months it appears perhaps that both professionals and the general public may have arrived at an
understanding that there is no room for such “Charentons” in our society any more. That perhaps, time is ripe for
implementing what we discussed and planned more than 15 years ago.
Jan Pfeiffer, psychiatrist and a member of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or
Degrading Treatment or Punishment of the Council of Europe
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/ CZ
Několik úvah nad Bohnicemi a institucionální reformou
Do psychiatrické léčebny Bohnice jsem prvně vstoupil 1. října roku 1983. Hrkající autobus mne dovezl nad údolí
Vltavy. Léčebna stojí více jak sto let na místě, které je nyní součástí hlavního města, dříve však bylo stranou. Byla
postavena na pláních, kde kdysi stávala prastará keltská a slovanská sídla. Ta byla opuštěna a někdy na počátku
12tého století zde vznikla ves Bohnice, jejíž jméno nejspíše pochází od jména vyšehradského kanovníka Johanna
Boemuse, který vlastnil místní polnosti a hospodářství. Avšak jako by byl v názvu obsažen Bůh (staročesky Boh)
a slovo nic, tedy místo, kde Bůh není. Nevím, jestli na místě, kde byla léčebna postavena, v té době Bůh byl či
nebyl, ale v prudkém údolí svažujícím se k Vltavě byla již v té době první továrna na “ďábelský vynález”, na dynamit, první svého druhu v zemi.
Celý areál léčebny je obehnán zdí s mřížemi. Zeď je památkově chráněna, a tedy ji nelze zbořit. Veřejnost tam
dlouho, až do roku 1990, přístup neměla. Léčebna v Bohnicích, tak jako dalších nejméně deset v zemi, byla
a do značné míry stále je svět sám pro sebe. Areál byl koncipován, jako každá léčebna Rakousko-Uherska, jako
nezávislé město. S vlastní vodárnou, pekárnou, statkem a hřbitovem s více jak 4 000 místy pro hroby. Když tam
jednou člověk vstoupil, mohl odejít jen cestou na hřbitov. Místo bez času, člověk tam mohl po desetiletí potkávat
stejné osoby. Čas se může poznat proměnou parku. Listí opadává, napadne sníh, roztaje, objeví se pupeny, nové
listí, květy. Příchod zimy se vždy v Bohnicích hlásil příletem ohromného množství havranů posedávajících po již
holých větvích stromů a krákajících své „never more”.
Jednou jsem při ranním spěchu do práce nechal doma osobní doklady. V autobuse číslo 200, který měl konečnou
kousek od léčebny, ke mně přišel revizor a žádal platný lístek. Nad něčím jsem přemýšlel, možná jsem vypadal trochu duchem nepřítomen. Omluvil jsem se, že jsem nechal tramvajenku doma. Chtěl občanský průkaz, ani ten jsem
neměl. Říkal, že s ním musím vystoupit a jít na policejní stanici, kde se napíše záznam o přestupku. Když už jsme
skoro vystupovali, abychom šli společně na policii, zeptal se mne, kam jedu. Řekl jsem, že do Bohnic, do blázince.
Zkoumavě se na mne podíval, asi přemýšlel, jestli jsem či nejsem pacient, jestli jsem či nejsem nebezpečný. Mávl
rukou a řekl, no tak si tam jeďte. A sám na další zastávce raději vystoupil. Slovo Bohnice je spojeno se šílenstvím.
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Dodnes se při nejmenším v Praze někomu, kdo se chová divně, řekne „ty jsi zralý na Bohnice”. Nebo, když je někde
zmatek, řekne se: „Tady je to jako v Bohnicích”. Je to místo, kde se koncentruje „šílenství”.
Uprostřed areálu bohnické léčebny je nádherný secesní kostel, který byl hned v počátcích komunismu odsvěcen.
Byla v něm armáda a nakonec sloužil jako lapidárium, sklad soch Národní galerie. Po pádu komunismu jsme
v létě 1990 organizovali akci, kdy byl areál prvně otevřen veřejnosti. O jednom zářijovém víkendu se v léčebně
pořádala představení a koncerty. Přišlo více jak 4 000 lidí. Při přípravě akce jsem měl možnost poprvé do kostela
vstoupit. U vstupních dveří stály ohromné sochy. Vpravo otec vlasti Karel IV, král a císař ze 14. století a nalevo mág
komunismu a zla Lenin. V místě, kde kdysi stával oltář, byly police a na nich busty. Bylo jich bezmála 2 000, což
odpovídalo tehdejšímu počtu pacientů v léčebně hospitalizovaných. Jako by každý z pacientů měl jednu náhradní
hlavu uschovánu v kostele. Nahoře ve věži bylo jedno okénko otevřeno a u něj srovnán pár bot. Nevím, jestli to je
či není pravda, ale snad se někdy stává, že sebevrah si před sebezničujícím skokem z výšky sundá boty. V každém
případě osoba, která skočila z tohoto okénka na Onen svět za Bohem odešla z Bohnic bez bot.
Jako mladí doktoři jsme měli povinnost sloužit o víkendech. Přišli jsme v pátek ráno do práce a odcházeli v pondělí
večer. Byli jsme na tom stále lépe než zaměstnanci v době, kdy byla léčebna postavena. Tehdy měl pomocný personál za povinnost být v zařízení více méně 24 hodin a vyžadovalo se po něm, aby spal na ložnicích s pacienty. Aby
tak byl neustále k dispozici, pokud by bylo potřeba nějakého pacienta uklidnit. Jednou za mnou, když jsem měl
dlouhou službu o víkendu, přišla moje žena s naší malou dcerkou. Procházeli jsme se parkem. Byla to doba, kdy
právě přiletěli havrani. Na cestičkách hromady žlutého a do ruda zbarveného listí. Procházel jsem kolem pavilonu
geriatrického oddělení. Sanitka právě přivážela nějakou starší paní. Byla oblečena jen v lehké noční košili, i když
byla již zima. Velmi se bránila a na ošetřovatele, kteří ji vlekli dovnitř pavilonu, křičela sprosté nadávky. Dcerka se
ptala: „Tati, proč tam tu paní vezou, když to nechce?” Asi jsem jí odpověděl, že je ta paní nemocná a že potřebuje
léčit. Ale sám jsem si kladl stejnou otázku, jako pak mockrát. Proč je tam vezou, když to nechtějí? Popošli jsme
dál. Ze zadní části pavilonu dva ošetřovatelé vezli vozík přikrytý kovovým poklopem. Najeli na schůdek, vozík hrkl
a víko se odklopilo. Na vozíku ležel starý, mrtvý muž. Bylo to jako jeden dovnitř, jeden ven. Jeden umře a za něj
přijmeme hned jiného. Po tom, čeho jsme byli v krátké chvíli svědky, si moje žena povzdechla: „Proboha, kde to
pracuješ?” Pokud si pamatuji dobře, pak už nikdy do areálu Bohnic nevstoupila.
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Před působením v Bohnicích jsem pracoval v dětské psychiatrické nemocnici v zapadlém místě na jihu Čech
v Opařanech. Byl to původně jezuitský klášter, kde se členové řádu připravovali na mise do celého světa.
Na oddělení, kde jsem pracoval, byl i Jožo, chlapec romské národnosti s lehkým mentálním postižením. V různých
ústavech byl prakticky od narození. Toho jsem pak potkal i v Bohnicích, když mu bylo 18, byl poslán z Opařan sem.
Poznal mne, velmi se ke mně hlásil a poznamenal: „Pán doktor, taky jste povýšil, že jste se dostal do Prahy.” Své
přeložení do bohnické léčebny v Praze ve svém životním osudu pokládal za „kariérní postup”.
Pracoval jsem na klinice, která byla specializovaným zařízením Ministerstva zdravotnictví. Byla však umístěna
v areálu bohnické léčebny, i když na ní organizačně nezávislá. Podmínky na našem oddělení se značně odlišovaly
od těch, které byly ve vlastní léčebně. V rámci předatestačního vzdělávání jsme měli za povinnost alespoň krátce
pracovat na různých odděleních i mimo naší kliniku. Tak jsem během jednoho půl roku postupně procházel
všechna hlavní oddělení psychiatrické léčebny. Hned zpočátku této stáže jsem byl umístěn na ženský pavilon.
Snad první den jsem byl svědkem následující události. V přízemí byla denní místnost, kde všech snad 25 pacientek
oddělení trávilo více méně celé dny. Dveře denní místnosti byly někdy zavřené a pacientky tam byly samy bez
sester. Ty pily kafe a povídaly si. Na zamčené dveře někdo z pacientek zevnitř nejdříve jemně klepal. Když se nic
nedělo a sestry nereagovaly, klepání se změnilo v bušení a posléze tlučení na dveře. Sestry se zvedly slovy: „A jé,
to zas Jarka vyvádí!” a dveře odemkly. Za nimi stála poměrně již rozzuřená paní Jarka s tím, že se jí chce na záchod.
Ale už je pozdě, pomočila se. Toalety byly na chodbě, kam se z denní místnosti, pokud byly dveře zamčeny, nedalo
dostat. Sestry paní Jarku vyvedly, stále rozzuřenou a pomočenou ji umístily na izolační místnost, přivázaly k lůžku
a aplikovaly jí zklidňující injekci.
Můj přítel Martin, studující filmovou fakultu, chtěl jako svůj absolventský film natočit snímek o léčebně duševně
nemocných. Požádal mne, jestli bych mu nezařídil, aby mohl na pár dní být v léčebně jako pacient tak, aby nikdo
na oddělení nevěděl, že je tam jen na „exkurzi”. Aby mohl co nejreálněji sledovat atmosféru, dění v léčebně „očima
pacienta”. Domluvil jsem tento „experiment” s ředitelem léčebny, ale na oddělení, kam byl Martin přijat, nikdo
o záměru Martinova pobytu nevěděl. Martinovi jsem napsal doporučení k přijetí, kde jsem v podstatě vylíčil dosti
reálně jeho život, ale jisté momenty zvýraznil tak, aby byl důvod, proč má být přijat „na pozorování”. Byli jsme
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domluveni, že zhruba tak po týdnu primářce oddělení, kterou jsem dobře znal, odkryjeme, o co šlo a Martin bude
z oddělení propuštěn. Domluvili jsme se, že se každý den setkáme. Moje pracovna, tenkrát jsem vedl „centrální
rehabilitační oddělení”, byla skoro hned naproti pavilonu, kde byl Martin „hospitalizován”. První den za mnou
Martin přišel oblečen již v erárních teplákách. S obrovským entusiasmem líčil, co vše na oddělení vypozoroval.
Popisoval chod oddělení jako úplně svět sám pro sebe. I pro mne to bylo nesmírně inspirující. Z role lékaře jsem
vlastně nikdy neměl možnost ani nebyl schopen vidět věci tak, jako nyní Martin. Druhý den Martin opět přišel, byl
více zamlklý, stál ve dveřích a čekal, až ho pozvu dál. Třetí den Martin již začal mít rysy „chronického” pacienta.
Začal brát i prášky, které mu naordinovali. Měl známky vedlejších příznaků. Měl zatuhnutí svalů, špatně artikuloval. Dostal jsem strach, kam to spěje. Místo veselého, vtipného intelektuála byl u mě v pracovně zamlklý, do sebe
pohroužený mladý muž. Někdo naprosto jiný, než jaký byl ještě před pár dny. Dost kategoricky jsem prohlásil, že
experiment musíme ukončit. Šel jsem s Martinem na oddělení. Vedoucí oddělení jsem se velmi omluvil a vysvětlil
důvod pobytu Martina, kterého jsem k přijetí „doporučil”. Vedoucí oddělení, jinak velice rozumná a příjemná
mladá žena, prohlásila: „Honzo, to je všechno hezké, že jste se tak domluvili, ale ten Martin má opravdu známky
rozjíždějící se psychózy. Já ho musím léčit.“ Nakonec se podařilo propuštění domluvit. Martin byl za pár dní zase
tím člověkem jako dřív. Natočil úžasný film, který myslím vyhrál řadu cen.
V léčebnách pracovali velmi různí lidé. Často lékaři, kteří nedostali práci jinde. Ale často i velmi výrazné osobnosti, které si samy tuto práci vybraly a milovaly ji. Jejich pracovní metody však někdy byly velmi svérázné. Primář
forenzního oddělení byl jednou z těch velmi výrazných osobností. Forenzní oddělení bylo oddělení, kde byli pacienti, kteří spáchali nějakou trestnou činnost, a namísto vězení jim byla nařízená ochranná léčba. Toto oddělení
se v Bohnicích pokládalo za jedno z nejtěžších pro práci. Být vedoucím oddělení bylo často spjato s nutností být
členem komunistické strany. To však neplatilo o primáře forenzního oddělení. Nenašlo se mnoho lékařů, kteří by
na forenzním oddělení chtěli pracovat. Tehdejší primář forenzního oddělení měl mnoho intelektuálních zájmů.
Na druhou stranu to byl člověk značně autoritativní a mimo jiné byl vášnivým lovcem zvěře. Ačkoliv byl o mnoho
let starší než já, měli jsme jistý druh přátelství. Zajímal se o jógu a byl jedním ze spoluautorů první knihy, která
o tomto tématu v českém jazyce vyšla. Byl velkým znalce různých mytologií. Avšak k řadě jeho léčebných metod a názorů jsem měl mnoho otazníků. Jednou jsem byl přítomen tomu, kdy si pozval do své pracovny jednoho
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z klientů. Tento muž byl opakovaně ve vězení a nyní zde za účelem léčení své sexuální deviace. Byl to muž statný,
dobré fyzické kondice. Tetován po celém těle. Jak mi primář sdělil, tento pacient svým chováním rozvracel chod
oddělení, nedodržoval žádná pravidla a bylo potřeba ho „dát do latě”. Pacient poměrně vzdorovitě přišel do pracovny primáře. Ten na něj rovnou spustil „Děláte mi na oddělení bordel. To si o sobě asi myslíte, jakej jste frajer. Tak se
ukažte.” A primář ho vyzval, že budou soutěžit v tom, kdo z nich dvou udělá více kliků. Já jsem to měl počítat. Zhruba asi po 70 klicích pacient již nemohl, ale primář, který měl jako sportovec a lovec perfektní kondici, pokračoval
dál. Pacient konstatoval, že prostě na primáře nemá. Odešel z pracovny poměrně zkroušený a na oddělení již byl
klidný, poslušný a dodržoval zavedený řád. Primář, jak už jsem zmiňoval, byl vášnivý nimrod. Měl i ve zvyku cvičit
přesnost své střelby u sebe v pracovně. Do rámu otevřeného okna vložil sirky a snažil se je z několika metrů
přelomit střelbou ze vzduchovky. Broky vyletovaly oknem do zahrady, kam nikdo nechodil. Teoreticky mohly
dolétnou až k budově vzdálené několik desítek metrů, kde byla ubytovna sester. To se však myslím nikdy nestalo.
Nicméně, pan primář byl jednou pozván na zasedání místní organizace ROH, jejímž nebyl jako zarytý antikomunista členem. Vedoucí sester, mimo jiné členka komunistické strany, si stěžovala, že soudruh primář cíleně ohrožuje
soudružky zdravotní sestry střelbou ze vzduchovky. Primář se zeptal, jestli byla nějaká ze sester pobývajících
v ubytovně brokem zasažena. Vrchní sestra musela přiznat, že nikoliv. Primář velmi rozčileně odvětil: „No vidíte,
vy kozo, co to tvrdíte za blbost. Pokud bych je chtěl trefit, tak je prostě trefím.” Velmi ho rozčílilo, že někdo tvrdí, že
po někom střílí a netrefí se. Bylo zvykem pravidelně každý rok pořádat odborné konference. Vždy se konaly v jiné
léčebně. Pan primář vždy po společenském večírku lezl na komín té které léčebny (každá léčebna má kotelnu
s komínem dosahujícím výšky desítek metrů) a na jeho vrcholu udělal stojku na rukou. Když slezl dolů, prohlásil: „Kóta dobyta.”
O tom, co se děje v psychiatrii za „železnou oponou”, jsme měli omezené informace. Nikam jsme neměli možnost
se na „západ” jet podívat. Nicméně jsme měli přístup k nějaké literatuře. Po nocích jsme překládali stěžejní texty o
reformě a humanizaci péče o duševně nemocné z angličtiny a přepisovali to na psacích strojích v několika kopiích.
Čas od času, často shodou náhod na nějakém místě, v nějaké léčebně vznikly podmínky pro alespoň omezené
reformní, inovativní snahy. Například v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích vznikla v 80tých letech
minulého století zvláštní situace. Léčebna je asi necelou hodinu jízdy od Prahy, tedy je reálné tam z Prahy denně
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dojíždět do práce. Léčebna je ale již na území bývalého severočeského kraje, bývalých Sudet. Tam se obecně lékař
dostával „za trest”. V Horních Beřkovicích se koncentrovali lékaři a psychologové, bydlící v hlavním městě, ale
kteří měli z politických důvodů „zakázáno” v Praze pracovat. Tak tam vznikla silná intelektuální skupina, mnoho
inovačních projektů a nápadů. Myšlenky a energie z tohoto místa ovlivňovaly i nás další, pracující na jiných
místech.
Jednou z mých prvních reformních snah bylo to, že jsem odmítl nosit bílé lékařské oblečení a v práci jsem chodil
v běžných civilních šatech. Bílé oblečení jsem vnímal jako výraz statutu nadřazenosti, s kterým jsem se nechtěl
identifikovat. Primář oddělení, kde jsem pracoval, to bral z mé strany jako provokaci, boření téměř století
zaběhlých pravidel. Vedli jsme o tom poměrně dlouhé debaty. Při jedné vizitě jsme chodili od jednoho pokoje
pacientů k druhému a mezi návštěvami pokojů jsme na chodbě myslím pokračovali v oné debatě o hierarchii, řádu
a smyslu bílých plášťů. Během tohoto hovoru mne nečekaně můj primář zezadu nakopl se slovy: „Honzo, ty mne
ale štveš. Bílé pláště se prostě nosily vždycky a nosit budou, tečka.”Na jakoukoliv snahu o změnu se vždy ozvala
reakce „Takhle se to prostě dělá, a nic se měnit nebude.“
Nicméně podařilo se nás dát několik dohromady a vzájemně se podporovat v prosazování alespoň malých změn.
Někdy v polovině 80tých let jsme s týmem naší kliniky začali s týdenními či čtrnáctidenními pobyty s klienty
v přírodě. Na tyto pobyty jsme brali i klienty z různých oddělení léčebny, kteří v ní byli léta a někteří za celou tu
dobu neopustili její brány. Jezdili jsme na krásné místo v horách, kde nebyl elektrický proud, vše se muselo nosit
na zádech z údolí. Abychom zvládli „přežít”, museli jsme všichni spolupracovat a být tým, být do velké míry na stejné rovině, bez jinak v léčebně běžné hierarchie. Pro některé sestry našeho týmu to byla příležitost, kdy pacienty
najednou začaly vnímat jako lidské bytosti. V některých případech na těchto pobytech došlo až k „zázračnému”
uzdravení. Někteří z našich klientů, kteří v léčebně byli uzavření, „autističtí”, se najednou začali zajímat o svět
kolem sebe. Pamatuji, jak jeden klient po mnoha letech mlčení začal na tomto pobytu mluvit a nakonec hrál i na
kytaru a zpíval. Avšak poté, co se klienti vrátili na svá oddělení, kde vše bylo postaru, byl ten návrat ze „svobody”
do režimu instituce pro některé z nich strašlivý a trpěli ještě více.
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V té době mimo léčebnu neexistovaly další služby, krom psychiatrických ambulancí. Osoba s duševním
onemocněním buďto zvládala žít s nemocí jen za pomoci občasné, několik minut trvající návštěvy psychiatra,
anebo byla umístěna na měsíc, někdy na roky, nebo na zbytek života do velkých psychiatrických léčeben. Situace
se trochu začala měnit po roce 1989, po Sametové revoluci. Otevřely se možnosti rozvoje občanské společnosti.
S několika přáteli, spolupracovníky jsme založili na počátku roku 1990 občanské sdružení Fokus. Podařilo se nám
od Ministerstva zdravotnictví sehnat relativně hodně peněz a začali jsme vytvářet různé služby, které by pomáhaly
i vážně a dlouhodobě duševně nemocným žít pokud možno běžný, normální život mimo zdi léčeben. V zhruba tak
prvních pěti letech po pádu komunismu byla nálada ve společnosti velmi otevřená, vstřícná k otázce lidských práv.
Otevřená k experimentům a dohánění všeho toho, co se zameškalo v civilizačním vývoji díky skoro padesáti letům
izolace a komunistického režimu.
Naší skupince reformistů bylo zřejmé, že nestačí jen vyvíjet nová zařízení, ale jsou potřeba proměny celého systému, tak jak probíhaly ve vyspělých demokraciích od šedesátých let minulého století. Tyto reformní procesy
začaly v UK, USA zhruba v době, kdy byla napsána Peterem Weissem divadelní hra Pronásledování a zavraždění
Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade. Shodou
okolností jsem se někdy v roce 1994 stal poradcem Ministra zdravotnictví pro otázky péče o duševně nemocné.
Vedl jsem pracovní skupinu, která problém stávající psychiatrické péče analyzovala a navrhla potřebné kroky
k její reformě. V naší koncepci jsme definovali plán stávající psychiatrické léčebny během následujících 10 – 15 let
z velké části zavřít a jejich kapacity (personál a peníze) užít na budování nových služeb jak pro akutní péči na psychiatrických odděleních ve všeobecných nemocnicích, tak na zařízení pracující přímo tam, kde klienti bydlí,
v komunitě. Na tak zvanou komunitní péči. Proti tomuto návrhu se v té době ze strany velké většiny psychiatrů
zvedl značný odpor.
Jednou, někdy kolem roku 1986 či 7 se na mne obrátil můj známý, nyní již velmi věhlasný herec Karel Roden,
s prosbou o pomoc při přípravě na jeho novou „roli blázna” ve hře Petera Weisse Pronásledování a zavraždění Jeana
Paula Marata. Bylo to v době tuhého totalitního režimu a bylo celkem s podivem, že se podařilo přes tehdy velmi
silnou cenzuru realizovat provedení hry, která v sobě má mnoho symboliky týkající se totality a boje za svobodu
43

názoru. Snad to bylo tím, že hra byla nastudována velmi pokrokovým divadlem v jednom okresním městě, kde
bdělost cenzorů nebyla asi taková jako v Praze. Dramaturg divadla uvedení hry podložil rozborem hry jako díla
zabývajícího se dělnickým revolučním hnutím. S Karlem jsme procházeli léčebnou, navštívili několik oddělení.
Promítali jsme jednotlivé části hry do toho, co jsme viděli, s kým jsme mluvili. Karel byl fascinován tím, že
v léčebně je skoro všechno tak, jak je ve hře popisováno jako v Charentonu na počátku 19tého století. Jako bychom procházeli muzeem dávno minulých časů. Ale bohužel pro pacienty v léčebně žijící to byla a do značné míry
stále je realita jejich současnosti.
V posledních měsících se zdá, že odborná a snad i široká veřejnost dospěla k poznání, že v naší společnosti již není
místo pro „Charetony“. Že pro to, o čem jsme mluvili a co jsme plánovali před více jak 15 lety, snad již nastal čas.
Jan Pfeiffer, psychiatr a člen Komise proti mučení, týrání a nelidskému zacházení Rady Evropy
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Cast/Hrají | Marquis de Sade : Jeff Fritz | Jean-Paul Marat : Logan Hillier | The Herald/Vyvolávač : Vanessa Gendron
| Charlotte Corday : Brianna Spahn | Duperret : Christian M. Dunkley-Clark | Simonne Evrard : Maggie Maxwell
| Jacques Roux : Scott Williams | M. Coulmier : Kendrick Ong | Mme. Coulmier : Lily Chu | Mlle. Coulmier :
Hong Ly Nguyen | The Nanny/Chůva : Ella Mitkina | Patient/Pacient (Mad Animal/Zběsilé zvíře) : Martin Mašek
| Patient/Pacient (The Abbot/Opat) : Ronald Prokes | Patient/ Pacient (Mother/Matka) : Dagmar Spain | Patient/
Pacient (Schoolmaster/Kantor) : Monika Batková | Patient/Pacient (Father/Otec) : Tzvi Shmilovotch | Patient/
Pacient : Jenny Coling | Patient/Pacient : Bára Blažková | Patient/Pacient (Lavoisier) : Lindsay Taylor | Patient/
Pacient : Uliana Elina | Patient/Pacient : Ruy Okamura | Singer/Zpěvačka (Rosignol) : Irina Jorgensen | Singer/
Zpěvák (Polpoch) : Jay De Yonker | Singer/Zpěvačka (Cucurucu) : Míša Prchlíková | Singer/Zpěvák (Kokol) : Michal
Turek | Nurse/Sestra : Michelle Arnold | Nurse/Sestra: Rachel Collins | Nurse/Sestra : Mikey Blount | Nurse/Sestra :
Susanne Kass

Thank you/Poděkování | David Kašpar, Karina Kottová, Michaela Hečková, David Mírek, Melanie Rada, Jeff
Fritz, Tamar Ginati, Vanessa Gendron, Melanie O’Brian, Frances Loeffler, Martin Hollý, Luboš Chlad, Susanne
Kass, Žaneta Svidronová, Koko, Susan Hobbs, Lorenzo Fusi, Jan Pfeiffer, Alena Kottová, Staff of The Meet Factory,
Prague/personal Meet Factory, Praha, Staff and Patients of the Bohnice Psychiatric Hospital/Pacienti a zaměstnanci Psychiatrické léčebny Bohnice, family of Ludvík Kundera/rodina Ludvíka Kundery
Production Assistance/Realizováno za podpory | The Liverpool Biennial; Prádelna Bohnice; The Canada Council
for the Arts; The Power Plant, Toronto; University of Waterloo Department of Germanic and Slavic Studies

Film Production/Filmová produkce | Director/Režie : Althea Thauberger | Assistant Directors/Asistent režie :
Koko (Jana Kochánková), Žaneta Svidronová | Director of Photography/Kameraman : Marek Matvija | Cameras/
Technika : LIP Production | Master Audio Recordist/Mistr zvuku : Dominik Dolejší | Audio Recordist (Music)/Zvukař
(Hudba) : Jacub Suchomel | Audio Assistants/Asistenti zvukaře : Marek Brožek, Adelbert Knot | Editing assistance/
Asistenti střihu : Sync Sync Vancouver, Brendan Woolard, Dominik Dolejší, Jan Látal, Alexis Landriault |
Translation/Překlad : Ian Mikyska
Theatre Production/Divadelní produkce | Producer/Producent : Althea Thauberger | Director/Režie : Melanie
Rada | Production Management/Vedoucí produkce : Jeff Fritz | Costume Designer/Kostymérka : Tamar Ginati |
Composer and Music Director/Skladatel : Ian Mikyska | Choreographer/Choreografie : Dagmar Spain | Lighting
Designer/Světla : Johanna-Mai Vihalem | Makeup : Martina Ditta Řezníčková | Lighting Assistant/Asistent
osvětlovače : Kristian Kott | Assistant Costumer/Asistentka kostymérky : Anna Hrusková | Stage Manager/
Inspicient : Zuzana Veselá | Assistant Stage Manager/Asistentka inspicienta : Tereza Dajková | Set Construction/
Technické zajištění : Spencer Kennedy | Acoustic construction/Technické zajištění zvuku : Bethany Adams |
Production Assistance/Asistent produkce : David Mírek | Supertitles and Translation/Titulky a překlad : Ian Mikyska
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přijel do Prahy, a vystoupil na Václavským
náměstí – rok a den po sedmnáctým listopadu roku 89, čili osmnáctýho listopadu
roku ’90. Přijela vláda, nová česká vláda, a já
jsem si připadal jak na premiéře v Realistickým divadle Zdeňka Nejedlého.

Šimon Pellar

Jan Krička

I remember the time when I was most famous—my parents saw me
on television, the people in my village saw me on television and
they wanted me to be mayor. I was translating for President Bush
when he came to Prague and spoke on Wenceslas’ Square, a year
and a day after November 17th 1989, so November 18th 1990. When
the government came, the new Czech government, I felt like I was
at the opening night in Zdeněk Nejedlý’s Realist Theatre.

I worked here at the time of the revolution, in the department for
chronic patients, and with patients that often spent their entire
lives at the department. When the revolution—if you can call it
that—came, I felt the sudden possibility of changing something.
Until then, I knew it made me angry and desperate, but I couldn’t
do anything about it, and at that point I felt like the possibility
had really presented itself. When the changes started happening,
I belonged to the slightly foolish group of people who thought that
all of a sudden, the work is worth it and that we can catch up with
how behind we were during the communist era. I think the work
here is worth it, but rather because of who you work for.

/ Já si pamatuju, byla to doba kdy jsem se proslavil, maminka
a tatínek mě viděli v televizi, i u nás ve vesnici mě viděli v televizi
a chtěli mě za starostu. Já jsem tlumočil prezidenta Bushe, když
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/ V době revoluce jsem pracoval tady, na
oddělení pro chronické pacienty, s pacienty,
ze kterých mnozí strávili celý život na
oddělení, na kterém jsem pracoval. Když
přišla revoluce, jestli se tomu tak dá říct, tak
já jsem tehdy cítil možnost najednou změnit
něco, o čem jsem si do té doby myslel, že mě
to štve, trápí, ale nic s tím nemůžu udělat.
A tehdy jsem měl dojem, že ta příležitost
opravdu přišla. Když se ty změny začaly dít,
tak jsem patřil mezi ty trošku pošetilý lidi,
který měli pocit, že najednou práce má smysl
a že najednou doženeme deficit, který nám
nechali na pospas komunisti. Tady ta práce
myslím má smysl, už kvůli tomu, pro koho
člověk dělá, ale chtěli jsme to dovést dál.
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workers minds, get them to understand
that we are responsible for the patient as a
person, not just for the patient as a number
which ends with their release.

Martin Hollý
The day before yesterday it was four years since I became director
[of the Bohnice Psychiatric Hospital]. I highlighted a few areas
that, in my opinion, needed finishing, improving or reforming.
The first was a redefinition of the internal workings, which is not
so much reforming as cleaning up, but I think it’s the basis for
anything more we want to do. The two changes that I think are
really crucial, are first the support of ongoing cultural projects,
or the creation of new ones: as Johan Pfeiffer puts it, “push out
the culture of institutionalism with culture.” The other thing is
the style of treatment itself, and I believe we really try to think
“over the wall” in that respect, trying to demolish the walls in our
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/ Předevčírem to bylo čtyři roky, co jsem
ředitelem [Psychiatrické léčebny Bohnice].
Vydefinoval jsem si několik oblastí, které
bylo z mého pohledu potřeba dotáhnout,
vylepšit nebo reformovat. První bylo
přenastavení vnitřního řízení, což není
nutně reforma, spíš takový úklid, ale myslím si, že to je základem toho, abychom
mohli dělat něco navíc. To, co si myslím, že
jsou dvě klíčové změny, je aktivní podpora
probíhajících kulturních projektů, popřípadě
vytváření projektů nových – jak říká Jan
Pfeiffer „kulturu institucionalismu vytláčet
kulturou“. A druhá věc je samotný styl péče
o duševně nemocné, a v tom si myslím, že
se snažíme hodně myslet „za plot“, bořit ty
ploty v hlavách našich pracovníků, v tom že
jsme odpovědní za pacienta jako člověka,
nejenom za pacienta jako ošetřovací číslo,
které končí dnem propuštění.

Prokop Remeš

/ Existenciální psychoterapie má za to, že
vědomí vlastní konečnosti, vědomí vlastní
smrti, je základní dynamikou lidské duše
a lidské psychiky, tedy tou nejhlubší hybnou
silou, která může mít na svědomí i rozvoj
nejrůznějších psychopatologií. To znamená,
že existenciální psychoterapie polemizuju
s klasickým freudovským pojetím, že
základní hybnou silou lidské psychiky je
touha po slasti, touha po libidu, ale že je
to naopak to vědomí lidské konečnosti,
pomíjivosti a smrti, které potom roztáčí
protiúzkostné obranné mechanismy,
a některé tyto mechanismy se mohou ukázat
jako psychopatologizující, tedy mohou vést
k rozvoji duševních potíží.

Existential psychotherapy believes that the knowledge of one’s
own death, one’s own mortality, is what shapes the basic dynamic
of the human soul and psyche: i.e. that it is the deepest moving
force that can lead to the development of varied psychopathologies. That means that existential psychotherapy does not work
with the classic Freudian concept that the basic force of the
human psyche is lust and the libido, and it claims that it is the
knowledge of human mortality which set in motion mechanisms
that are meant to defend us against anxiety, and these can be
shown to be psychopathologising, and ultimately lead to the development of mental health problems.
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Herald of Doubt
Some notes on Peter Weiss and his play The
Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as
Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton
Under the Direction of the Marquis de Sade
by Florian Wüst
translated from German by William Wheeler
Peter Weiss was forty-seven years old when Marat/
Sade was performed for the first time, debuting at the
Schiller Theatre in West Berlin on April 29, 1964. His
long-awaited literary breakthrough, the novelette The
Shadow of the Coachman’s Body, laid only four years
behind him with the publishing of the Suhrkamp
edition in 1960. This late success had been preceded
by a long search for an adequate form of artistic
expression, traversed by uncertainties and financial
hardship. Born to a Jewish father in the vicinity of
Berlin, Weiss emigrated in 1934, following his parents
first to England, then to Czechoslovakia, and finally to
Sweden. Although Stockholm was his city of residence
from 1940 onward, he never felt at home there.
“The experience of never belonging anywhere was a
determining factor in my life, had simply become part
of my life,” Weiss once explained in an interview.1 Over
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a period of almost two decades, Weiss had been active
as a Surrealist-inspired painter, and in the 1950s he
dedicated himself to the production of experimental and
documentary films. That stage in his artistic practice
already evinced a transition from a psychoanalytical
view on things and a coming to terms with his own
childhood to an examination of the societal reality
surrounding him and the possibilities of revolutionary
engagement in a divided world. Weiss’s early attempts
at gaining a broader readership for texts and works of
prose composed originally in Swedish ended in failure.
Ultimately it was his re-appropriation of the German
mother tongue, the language of the National Socialist
perpetrators, which paved his way to international
recognition as a novelist and dramatist.

difficult and strained relationship with Germany. He
was disgusted by the complacent postwar society he
found there—a society that had ensconced itself in
its newfound prosperity and its collective repression
of National Socialist crimes. Weiss felt embattled, he
suffered from delusions of persecution. In reference to
a convention held by Gruppe 473 in Sigtuna, Sweden, in
September 1964, he noted: “Everywhere I go, there is
someone who wants to murder me.”4 The more Weiss
expressed his opinions about Germany’s history and its
present state of affairs, and the more emphatically and
explicitly he took up position in the ideological dispute
between capitalism and socialism, the more repudiation
he experienced, not least at the hands of his West
German literary colleagues.

Integration into the German cultural scene was
accompanied by burdens. Weiss was constantly on
the move. At the beginning of 1963 he lived for several
spells in West Berlin, even renting an apartment, and
was able to work in one of the guest studios at the
Akademie der Künste on Hanseatenweg. Here he hurled
himself into the project of composing a theatre piece
about the French Revolution, derived from the life
and work of Jean-Paul Marat. The residence in Berlin
seemed bearable only “when soaked in an atmosphere of
work.”2 Weiss, the Jewish emigrant, had a fundamentally

Hans Werner Richter, initiator and “grey eminence” of
Gruppe 47, recalls the sunny days in the spring of 1963
when he lodged as a visitor at Berlin’s Akademie der
Künste and encountered Peter Weiss, to his surprise,
after growing curious about the ceaseless typing
sounds emanating from one studio door. Hardly lifting
his gaze from his typewriter, Weiss allowed Richter to
extract his new work’s unusually long title, nothing
more, and recited a few lines of doggerel. Richter’s
sudden appearance was agitating. “He had apparently
obsessed over his Marat to the extent that he doubtless

fancied himself a Marat of sorts. He lived in an intense
creative process that absorbed his entire person.”5
Weiss needed only seven weeks for the fair copy of
his first real theatre piece, which instantly garnered
international acclaim: “Marat written from 1/3–20/4.”6
Following studies in medicine and an extended stay
in England, Jean-Paul Marat ascended to the status
of fashionable doctor within the Parisian upper class.
However, his research in the fields of light, optics and
electricity continued to go unappreciated. After giving
up the medical profession he dedicated himself fully
to the natural sciences as well as to the composition
of political and philosophical writings. In 1789, he
began to edit the newspaper L’Ami du Peuple, which
viewed itself as the voice of the revolutionary masses
and denounced all real or alleged opponents of the
revolution as traitors and enemies of the people. This
landed him several arrest warrants; Marat himself
becomes a persecutee. “Marat in the courtroom Marat
underground / sometimes the otter sometimes the
hound.”7 Nevertheless Marat managed to carry on
with the work on his newspaper underground. Against
the will of Louis XVI and concurrent with multiple
popular uprisings, the National Constituent Assembly
rescinded feudal privileges, declared human rights and
civil liberties, dispossessed the church and established
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economic freedom. The absolutism of the ancien régime
seemed increasingly incompatible, not only from a
societal but also from an economic point of view, with
the new aspirations of freedom pursued by both the
bourgeoisie and the proletariat. The people disposed
of the monarchy once and for all in 1792/93; terror
pervaded the country. Finally the king was executed
and the République proclaimed. Under the pressure
of nascent royalist resistance, two revolutionary
factions, the Jacobites and the Girondists, fell out with
one another due to disagreements over the rightful
handling of the masses’ demands. “Those fat monkeys
covered in banknotes / have champagne and brandy on
tap / They’re up to their eyeballs in franc notes / We’re
up to the noses in crap / Those gorilla-mouthed fakers /
are longing to see us all rot / The gentry may lose a few
acres / but we lose the little we’ve got / Revolution it’s
more like a ruin / They’re all stuffed with glorious food
/ They think about nothing but screwing / but we are
the ones who get screwed.”8 During this critical phase
of the revolution, Marat joined the Jacobites, became
an influential delegate in the National Assembly and
soon after, a scapegoat for a slew of atrocities. In order
to spur on the resistance against the Jacobite central
government and set an example, Charlotte Corday, a
follower of the Girondists from Caen, developed a plan
to assassinate Marat. She made her way to Paris where
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she acquired a kitchen knife with a twenty centimetre
long blade. On July 13, 1793, she stabbed Marat in his
bathtub while he bathed to mitigate a psychosomatic
skin disease. The painter Jacques-Louis David depicted
the image of Marat’s death. The painting, which was
completed a mere four months after his murder and
of which many duplicate prints were produced, made
Marat into a hero and a martyr of the revolution.
Later, during the Post-Napoleonic restoration, David
was forced to hide his famous work to guard it from
desecration. “Scarcely any other personality of the
French Revolution has been depicted in so revolting
and bloodthirsty a light by the bourgeois historians
of the nineteenth century as Marat. This is not really
surprising, since his ideals lead in a direct line to
Marxism,” states Peter Weiss.9
A historical didactic play about revolution and
counter-revolution based on the Marat-Corday murder
case could have been effortlessly devised. Yet Weiss
perceived this as too simplistic; he searched for “a
stronger antagonist, for richer concatenations,”10 for
the opportunity to subject the revolutionary option
itself to dialectical scrutiny. In discussion with the
Berlin publicist Alexander Koval, he touched upon the
figure of the Marquis de Sade, the notorious Parisian
free spirit and author of pornographic as well as

philosophical novels who spent several years behind
bars due to his excessive way of life. The revolution
led to his release from prison in 1790, whereupon he
joined the radical Jacobites, in spite of his aristocratic
origins and even though he refused to surrender
his family property. Sade was the one who spoke at
Marat’s burial, although he did so for his own political
advantage. “He, the individualist—delivers the eulogy
for the collectivist? But did other relationships exist?
I didn’t want to invent anything; I wanted to start with
historical circumstances and facts,” notes Weiss.11 In
further discussions with Kovals, Weiss learned that
Sade organised theatre performances in the Charenton
lunatic asylum subsequent to being imprisoned
there under Napoleon in 1803—performances for the
amusement of an external audience, supported by
François Simonnet de Coulmier, the director of the
institution, who saw the artistic activity of the patients
as a realisation of his modern approach to therapy.
“Suddenly the dramatic structure came into being. The
piece was ready to unfurl—.”12
That Sade, while held in Charenton, writes a play about
the persecution and murder of Marat and rehearses it
with the asylum’s inmates exactly fifteen years after the
historical act, on July 13, 1808, so that he, performing
as protagonist and counterpart to Marat, can take the

dead revolutionary to task—this was Peter Weiss’ pivotal
invention. The man Marat, shrouded in white cloth; the
loyal Simonne Evrard at his side; the fanatical socialist
Jacques Roux, who exceeds Marat in the radicalism of
his assertions; Corday, her movements like those of a
somnambulist; her lover, the Girondist député and smug
liberal Duperret, who is played by an erotomaniac; the
four singers, representatives of the proletariat—they
are all part of Sade’s mise en scène. The retrospection
on the successes and failures of the French Revolution
from the standpoint of the Napoleonic empire is
shown as a play within a play. The protagonists of
the framing plot—first of all Sade in his repeatedly
interrupted conversation with Marat, then the nurses,
who incessantly coax and sometimes maltreat the
performers as they lapse into their respective disease
patterns, but also the figure of the Herald dressed in a
harlequin smock, and Coulmier, attending the spectacle
with his family—constantly interfere in the internal
action. “Do we have to listen to this sort of thing / We’re
citizens of a new enlightened age,”13 Coulmier springing
out of his seat, or shouting “This is outright pacifism,”
before turning violently to Sade: “This scene was cut.”14
At another point, the Herald, following stage directions,
begins slashing a cross in the air with his staff: “If
our performance causes aggravation / we hope you’ll
swallow down your indignation / and please remember
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that we show / only those things which happened
long ago / Remember things were very different then
/ of course today we’re all God-fearing men.”15 The
virtuosic nesting of plot, time and space in Marat/
Sade attains a third level through direct address of the
theatre audience; the play’s fictional position is broken,
the comfortable distance between stage and stalls,
dissolved. Against the backdrop of the perspectival
complexity of the play, the contemporary spectator
can at no juncture feel certain about “what is actually
being played: a piece of true history, a piece of poetic
phantasy or a piece out of the madhouse.”16
Marat/Sade doesn’t instigate a plot in the conventional
sense, rather “a single state is depicted.”17 The end is
assumed from the moment it begins; Marat’s murder
is in the air the whole time. “Not yet Corday / You have
to come at his door three times,”18 Sade gives Corday
pause after she winds up to take the fatal stab not
moments after Act I has started. The second before
Marat’s death is frozen in an “artificially decelerated
snapshot, immobilised into a tableau.”19 As an artist
whose inspiration by the visual is invariable, it seems
likely that Peter Weiss had the many depictions of
the historical scene in mind, the prints and paintings,
including, of course, David’s revolutionary icon. Within
a scenario marked by a most heightened existential
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threat and emotional dismay, Weiss embedded
discursive reflection on the occurrences. Bertold
Brecht’s idea of epic theatre, namely to deal with
unfinished events from the perspective of the epoch
that is to follow and submit them to an educationalreformist critique, appears to be fulfilled here to the
selfsame degree that Antonin Artaud’s concept of a
theatre of cruelty is implemented, according to Weiss’s
interpretation of it: a psychological shock method to
which the audience ought to be exposed.20 The lunatics’
fits, the pantomimic executions, the whipping of Sade
are only a few examples of excessive corporeal violence
in Marat/Sade.
The abrupt and, as it were, surrealistic shifts between
means of enactment—between song and dialogue,
stillness and movement, sense and madness—is
mirrored in the contentual structure of opposition
and contradiction that tapers to a fine point in the
circumventively informal, pragmatic contraction of
the work’s title: Marat/Sade. Time and again Weiss
himself underpinned the contrapuntal notion of Marat
and Sade. What interested him about the material
was the confrontation between “an individualism
carried to extreme lengths” and the “idea of a political
and social upheaval.”21 The latter position stands
for Marat. He unconditionally consigns himself to a

revolutionary project that justifies any and all means
of achieving fundamental change, and he is entitled to
self-assurance with regard to his visionary legacy. “So
I decided that my only course / must be to smash their
laws by force / pull down the men who sat there tight
/ pretending that they ruled by right / and saying that
equality was an illusion / the fight for profit must go
on / As a corpse I’m not much use to you / but all the
things I taught were true / and others now will carry on
/ the fight that I Marat begun / until one day the hour
will strike / when men will share and share alike.”22
The other position is occupied by Sade, who believes
only in himself and to whom reality is no longer any
concern. “For me the only reality is imagination / the
world inside myself.”23 Sade himself was a partisan
of the uprising against the ruling class, yet the blunt
inhumanity of the purges made him “bend over in the
courtyard and vomit.”24 He recognises “Stalin already
in what Marat says.”25 Before the societal liberation of
humankind can be put into practice, Sade argues, the
sexual repression of the individual by bourgeois society
must be brought to an end: the “cells of the self”26 must
be forced open.
It isn’t any wonder that during the heyday of the
Cold War the initial response to Marat/Sade revolved
primarily around the question of who, Marat or Sade,
was proved right, who should have ended up being

right, and which of the two positions was closer to that
of the author. As early as the inceptive phase in his
work on the play’s raw material, Weiss identified with
Marat. He gave Marat’s statements precedence, but
not without continually attaching to them his doubts
as far as the socialistic ideal was concerned—an ideal
which entails the danger of totalitarianism. Numerous
new interpretations see an equilibrium, a close affinity
between the play’s main characters, or demonstrate
that the question of a “discursive victory” on the part
of the one side or the other remains dramaturgically
open.27 Weiss’s own rendition of the piece, however,
increasingly overlapped with his concern to take an
unambiguous political stance. He wanted to decide once
and for all, to be capable of personally overcoming the
unloved position of the third standpoint. In September
1965, he finally published his Ten Working Points Held
by the Author in A Divided World, in which he articulated
a critical affirmation of socialism. “If I had to choose
between the two options that present themselves today,
I would say that only in the socialist system do I see
the possibility for the elimination of imbalance and
disaccord in the world.”28 The most impactful sentences
from his essay were quoted in the feature pages of
newspapers in East and West Germany alike.
The Ten Working Points appeared nearly simultaneous
to the premiere of The Investigation, the play that was
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to follow Marat/Sade. This oratorio, comprised of eleven
cantos, takes up the subject of the so-called Auschwitz
Trial, which was held from December 1963 until August
1965 in Frankfurt am Main—the first time a trial in a
German court of law focused on events that took place
in the concentration camp Auschwitz-Birkenau. The
Investigation is one of the most outstanding examples
of 1960s documentary theatre, a dramaturgical practice
in which authentic materials—edited only in terms
of form—such as protocols, files or letters are recited
publicly, their content unchanged. Weiss had already
practiced this with Marat/Sade: Marat’s lines invoke his
historical writings, at times verbatim.
In composing The Investigation Weiss’s priority was
to write a piece not about Auschwitz, but about
Auschwitz in the present. His analysis concerns first
and foremost the capitalist model of utilization as a
precondition for the obliteration of human beings via
labour in the fascist state. “Capitalist society driven
to the extreme of perversion—exploitation down to
the blood, bones, ashes—.”29 Weiss saw the model of
persecution and exploitation of larger population
groups living on, after National Socialism, in the
imperialistic economic systems of the West. Thus he
didn’t settle for merely painting a detailed picture of
the role German businesses played in the crimes; he
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also shows how those responsible at the time had been
able to recuperate and expand their economic status
within prosperous postwar society. The Auschwitz
Trial marks a softening of the unfeelingness and
collective repression of the 1950s, a time when not
an open word of remembrance was uttered among
victims or perpetrators alike. In October 1965, The
Investigation was debuted on fifteen West and East
German stages and simultaneously in London in
an interpretation by Peter Brook. Responses to the
political and aesthetic implications of the piece made a
significant contribution, alongside the trial itself, to the
first widespread confrontation with Auschwitz in the
Federal Republic of Germany.
Marat/Sade too thematises the repression of a previous
epoch through the agency of the next. “Please keep
your production under control / Times have changed
times are different / and these days we should take an
objective view / of old grievances,”30 objects Coulmier
when Sade’s directions allow the early spread of unrest,
giving rise to suspicions that the inmates are capable of
relating the play and thus also the unfulfilled promise
of revolution to their own situation. Sade dreams of
an art of agitation that detonates the saturation of
bourgeois society from the inside out, while the head of
the institution sees in art a means for entertaining the

public and edifying the mentally ill. “Through education
and especially art,” his “hospital shall play its part,”
not by “locking up patients” in chains and castigation.31
Coulmier’s evocation of the timelessness of human
rights proves to be the “comfortable opportunism of
one who has ensconced himself in post-revolutionary
society;”32 indeed, at the piece’s end, according to
Weiss’s original stage direction, he sics the nurses with
batons on the revolting patients. In his review of the
West Berlin premiere of Marat/Sade, Jürgen Habermas
identified Coulmier as an “authority of repression.” On
this authority rests the reputation of a present that
denies its historical continuity. When Weiss moved
the madhouse audience from 1808 off the stage—
contrary to the piece’s first version—and positioned
them on the same level as the theatre audience in
1964, the French Revolution became a contemporary
element “of our unresolved past.”33 An allusion to the
restorational cultural scene of postwar Germany can
be derived from the confrontation between Sade and
Coulmier as well. Coulmier intervenes deliberately
at politically unpopular moments in the internal
drama, but he lets the artistic, sexually connoted
excesses slide. He takes offence neither at the overt
on-stage lashing of an asthmatically wheezing Sade,
nor at Sade’s reinterpretation of Corday’s murderous
intentions as sexually motivated. “Under the auspices

of actual inefficacy, a certain latitude is granted art as
mere experiment in form, especially considering that
it can be received, under the special conditions of a
performance in a sanatorium, as a curiosity.”34
The exotic, scandalous character of the Marquis de
Sade’s theatre stagings in the Maison de la Charité de
Charenton-Saint-Maurice are historically documented;
loftier Parisian circles considered them an exclusive
divertissement. At the beginning of the nineteenth
century Charenton was still a “retreat for the moral
scum of bourgeois society.”35 In addition to the
mentally ill, Charenton confined people who exercised
viciousness, people who were nuisances and made
spectacles of themselves, or people whose political
transgressions had led to their arrest. Madness was
elevated to the status of a theatre hovering over the
hiddenness of the asylum—madness in flesh and blood.
Coulmier and Sade not only allowed the lunatics to
adopt roles as actors, they also seated them among the
audience where they were gawked at and ridiculed.36
Antoine-Athanase Royer-Collard, Charenton’s
chief doctor, showed little enjoyment at Coulmier’s
application of this unorthodox method of treatment. “It
was careless to start a theatre in a mental hospital in
order to permit the lunatics the acting out of comedies,
without bearing in mind the calamitous effects of a
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suchlike tumultuous affair on the imagination,”37 he
wrote in a letter from 1808 to the Minister of the Police,
Joseph Fouché, in which he requested, unsuccessfully,
the removal of Sade from the institution’s facilities. It
wasn’t until 1813 that the presentation of theatre in
Charenton was forbidden by order of the Minister. With
Coulmier’s dismissal one year later, shortly after the fall
of Napoleon, Sade lost the director’s protective hand.38
If it had been a veritably convivial life in Charenton,
then afterwards, until his death on December 2, 1814,
Sade’s last living months were passed in isolation.
The caricature of the historical Coulmier in Marat/
Sade as an ardent follower of Napoleon and a
representative of bourgeois repression suggests that
in Weiss’s view nineteenth century clinical reforms
echoed above all the reorganizations of capitalism
and the institutionalization of social control. Besides,
he obviously was interested in the madhouse as an
absurdist setting. Only in an environment of sheer
madness was he able to unfold his total theatre: a
combination of educational objectives and emotional
inundation. Here it is possible to say almost anything,
to say things “that are very dangerous and crazy,
anything you want.”39 Yet at the same time, for reasons
of infirmity the inmates of the mental hospital are not
capable of breaking through to the space of historical
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action and thereby exporting their radical speech into
reality. Weiss conveys this in the final march, begun
as Napoleon’s apotheosis, and although the patients
gradually unshackle themselves from Sade’s forced
mise en scène, inching their way menacingly towards
the forestage, towards the border between art and
life, they degenerate into a frenzied mania, ultimately
lingering in autistically rapturous hopping and twisting
until the curtain falls on a screeching hodgepodge of
intertwined bodies of patients and nurses.40 The failure
of the uprising in Charenton negates the illusion of a
solution, of an absolution, with which contemporary
audiences could contentedly take their leave into the
night.
Questioned by the Herald as to the measurable results
of his performance, Sade answers: “Our play’s chief
aim has been to take to bits / great propositions and
their opposites / see how they work then let them fight
it out / The point Some light on our eternal doubt / I
have twisted and turned them every way / and find no
ending to our play.”41 Weiss leaves open the conflict
between a moral self-commitment to revolutionary
engagement, on the one hand, and an intellectual
critique of the historical follies of revolution on the
other. By doing so, he managed to directly touch the
consciousness of an ethically split generation at the

outset of the societal turmoil of the 1960s, a generation
before whom he laid Marat/Sade as material for a
controversy of interpretation. “He leaves us raw. He
searches for meaning instead of defining one and
puts the responsibility of finding the answers back
where it properly belongs. Off the dramatist and on to
ourselves.”42

the argument, and everything in between is accounted
for, I always demand oppositions, that is my driving
force, it generates all my work.”43

Marat/Sade marks a shift in the life and work of Peter
Weiss. Surrealistic experiment and educational theatre,
social analysis and self-examination do not enter into a
neutralising synthesis, instead they are mobilised with
and against one another according to the principle of
collage. Shortly thereafter Weiss took sides and placed
his work in the service of direct political effectiveness,
thereby bringing an end to his orientational crisis. Even
if only for a certain stretch of time, since Weiss found
his way back—at the very latest in the 1970s during his
monumental work on The Aesthetics of Resistance, his
story of eternal class struggle—to contradiction and
doubt as the productive forces of both an artistic and a
political self. “This thinking in oppositions—gnawed at
by doubt-sickness, my difficulty in settling on one thing,
back and forth, indecisiveness in work, first painting–
writing, theatre–film, Swedish–German language. Travel
here, there, this perpetual pitting of forces against each
other, it is as if my being is a composite of both poles of
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/ CZ
Zvěstovatel pochybností
Několik poznámek k Peteru Weissovi a jeho hře
Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata
předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade (1964)
Florian Wüst
Z němčiny přeložila Alena Kottová
Během prvního uvedení hry Marat/Sade 29. dubna
1964 v Schillerově divadle v Západním Berlíně bylo
Peteru Weissovi 47 let. Čtyři roky předtím dosáhl svou
novelou Stín vozkova těla vydanou v nakladatelství
Suhrkamp skutečného literárního průlomu. Tomuto
pozdnímu úspěchu předcházelo dlouhé hledání vhodného uměleckého výrazu, protahované pochybnostmi
a finanční nouzí. Jako syn židovského otce narozený
v blízkosti Berlína emigroval Weiss v roce 1934 za rodiči
přes Anglii a Československo do Švédska. Přesto, že
žil od roku 1940 ve Stockholmu, nenašel tam druhý
domov. „Nepatřit nikam rozhodným způsobem utvářelo
můj život, stalo se jednoduše součástí mého života“,
přiznal se v jednom rozhovoru.1 Weiss se téměř dvacet
let věnoval malířství inspirovanému surrealismem,
v 50tých letech se významnou měrou zabýval produkcí
experimentálních a dokumentárních filmů. V tomto
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období se už rýsuje přechod od psychoanalytického
pohledu na věc a literárního zpracovávání vlastního
dětství k vypořádání se s okolní společenskou realitou
a možnostmi revoluční angažovanosti v rozděleném
světě. Weissovy rané pokusy, švédsky psané texty
a prozaická dílka, kterými chtěl oslovit širší čtenářskou
obec, ztroskotaly. Teprve návrat k mateřštině, jazyku
národněsocialistického zločince, mu vydláždil cestu
k statutu mezinárodně uznávaného spisovatele a dramatika.
Aktivní zapojení do německého kulturního života znamená značnou zátěž, Weiss hodně cestuje. Počátkem
roku 1963 se několikrát zdržuje v Západním Berlíně,
dokonce si pronajímá byt a může pracovat v hostinském
ateliéru Akademie umění v ulici Hanseatenweg. Zde
si umínil napsat divadelní hru o Francouzské revoluci,
vycházející ze života a díla Jeana Paula Marata. Pobyt
v Berlíně mu připadá snesitelný, jen „když je prosycen
pracovní atmosférou“.2 Vztah židovského emigranta
Weisse k Německu je z principu obtížný a napjatý.
Poválečná společnost, spokojená sama se sebou, která
se zabydlela v novém blahobytu stejně dobře jako
v kolektivním zapuzení nacionálně-socialistických
zločinců, ho od sebe odstrkuje. Weiss se cítí stísněně,
trpí stihomamem. V souvislosti se setkáním Skupiny 473
v září 1964 ve švédské Sigtuně si poznamenává: „Kam se

vrtnu, všude je někdo, kdo mě chce zabít.“4 V neposlední řadě nachází Weiss mezi západoněmeckými kolegy
spisovateli tím více odmítání, čím více se vyjadřuje
k německým dějinám a současnosti a čím jednoznačněji
zaujímá stanovisko v politickém střetu mezi kapitalismem a socialismem.
Hans Werner Richter, iniciátor a šedá eminence
Skupiny 47, si vzpomíná na slunné dny v předjaří
roku 1963, kdy byl jako návštěvník ubytován v Berlínské Akademii a ke svému překvapení se setkal
s Peterem Weissem, když ustavičné ťukání za jedněmi
z dveří probudilo jeho zvědavost. Weiss sotva vzhlédl
od psacího stroje, nechal ze sebe vymámit pouze nezvykle dlouhý název svého nového díla a poskytl audienci několika řádky v kostrbatých verších. Richterova
nečekaná návštěva rušila. „Zjevně se ve svém Maratovi
natolik vypnul k vysokému výkonu, že už se sám pokládal za svého druhu Marata a žil v intenzívním tvůrčím
procesu, který si nárokoval celou jeho osobnost.“5 Weiss
potřebuje na dokončení čistopisu své první skutečné
divadelní hry, která měla hned na první pokus světový
úspěch, pouhých sedm týdnů: „Marat napsán mezi
1/3–20/4.”6
Po studiu medicíny a delším pobytu v Anglii nastoupil Jean Paul Marat jako módní lékař pařížské

lepší společnosti. Avšak jeho výzkumy v oblasti světla,
optiky a elektřiny zůstaly nedoceněné. Po rezignaci
na lékařské povolání se zcela oddal přírodním vědám
a psaní politických a filosofických textů. V roce 1789
začal vydávat časopis L’Ami du Peuple, který byl
chápán jako hlas revolučního lidu a všichni skuteční
nebo údajní odpůrci revoluce tam byli denunciováni
jako zrádci a nepřátelé lidu. Tím si vysloužil několik
zatykačů a začal být pronásledován. „Marat před soudem a v úkrytu mnohém / čeká ho zatykač za každým
rohem.”7 Přesto se Maratovi podařilo pokračovat ve
vydávání časopisu v podzemí. Proti vůli Ludvíka XVI.
a za doprovodu různých lidových povstání zrušilo ústavodárné Národní shromáždění feudální výsady, vyhlásilo lidská a občanská práva, vyvlastnilo majetek církve,
zavedlo svobodu podnikání. Nejen ve společenském,
také v hospodářském ohledu byl absolutismus starého
režimu neslučitelný s novým usilováním o svobodu,
jak měšťanů, tak proletariátu. V letech 1792/93 se
lid definitivně zbavil monarchie, v zemi zavládl teror,
nakonec byl král popraven a byla vyhlášena republika.
Pod tlakem nastupující obrany royalistů se revoluční
tábory kvůli otázce správného zacházení s požadavky
mas rozdělily na jakobíny a girondisty. „Teď srkají
zbohatlé opice / z korbelů flanďáků velice / a každou
špinavou pazouru / vztáhnou na zlato trezorů / A v Konventu zas poslanci /
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ti nafoukaní vzdělanci / myslí jen na jediné: / svou
slávu, pompu, na ženské / Mezi žrádlem a prdy se
tak dobře měli / že na nás už dávno zapomněli / Nejen ti, kterým vzali jejich jmění / i my jsme ti vskutku
poškození.“8 V tomto kritickém stádiu revoluce se
Marat přidává k jakobínům, stává se vlivným delegátem Konventu a rychle obětním beránkem za
mnoho ohavností. Aby podnítila odpor proti jakobínské
ústřední vládě a vyslala signál, plánuje Charlotte Corday, stoupenkyně girondistů z Caen, na Marata atentát.
Vydá se na cestu do Paříže, kde si obstarává kuchyňský
nůž s 20 cm dlouhým ostřím. Dne 13. června 1793
probodne Marata ve vaně, kde se dotyčný snaží zklidnit své psychosomatické kožní onemocnění. Maratovu
smrt zvěční na svém obraze malíř Jacques-Louis David.
Tento obraz, dokončený již čtyři měsíce po zavraždění
a rozmnožený v podobě rytiny, udělá z Marata hrdinu
a mučedníka revoluce. Později, v době ponapoleonské restaurace, musí David své slavné dílo ukrývat,
aby je ochránil před zhanobením. „Sotva byla nějaká
postava Francouzské revoluce měšťáckou historiografií
19. století vylíčena tak odstrašujícím a krvelačným
způsobem jako Marat, a není divu, vždyť jeho tendence
vedou přímo k marxismu“, konstatuje Peter Weiss.9

Pro Weisse je to nicméně příliš jednoduché, hledá
„silnějšího protihráče, bohatší souvislosti“10, možnost
podrobit revoluci jako volbu dialektické zkoušce.
S berlínským publicistou Alexandrem Kovalem přijde
řeč také na markýze de Sade, pověstného pařížského
volnomyšlenkáře a autora pornografických a filosofických románů, který kvůli svým životním excesům
strávil víceré roky za mřížemi. V roce 1790 se následkem Revoluce dostal na svobodu a připojil se k radikálním jakobínům, navzdory svému šlechtickému původu
a přesto, že odmítl vydat své rodinné sídlo. Byl to Sade,
kdo mluvil na Maratově pohřbu a hned toho politicky
využil. „On, takový individualista – pronáší pamětní řeč
o zastánci kolektivismu? Ale jaké jiné vztahy tam byly?
Nechtěl jsem nic vymýšlet, nýbrž vyjít z historických
faktů“, poznamenává si Weiss.11 Z dalších rozhovorů
s Kovalemsi Weiss vyvodil, že Sade inscenuje divadelní
představení v blázinci v Charentonu poté, co byl za Napoleona znovu zatčen a v roce 1803 do Charentonu opět
poslán, k obveselení publika z řad klientů a s podporou
Françoise Simonneta de Coulmier, ředitele ústavu, který
spatřoval v umělecké činnosti pacientů uskutečnění
počátků moderní terapie. „Náhle byla dramatická struktura daná. Kus se mohl začít odvíjet.“12

Na příkladu vraždy Marata Cordayovou se dal bez
námahy vyprávět poučný historický příběh o revoluci.

Okolnost, že Sade v Charentonu píše divadelní hru
o pronásledování a zavraždění Marata a že ji insce-
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nuje s pacienty přesně 15 let po historické události,
13. června 1808, a zároveň vystupuje jako herec
a Maratův protějšek, který mrtvého revolucionáře
přiměje promluvit – to je pro Petera Weisse rozhodující fiktivní zápletka. Marat zahalený v bílém ručníku,
věrná Simonne Evrard po jeho boku, fanatický socialista Jacques Roux, Marat překonaný v radikálnosti
svých promluv, Cordayová, její pohyby jako náměsíčné,
její milenec, girondistický poslanec a blaseovaný
liberál Duperret, představovaný jistým erotomanem,
který jako zpěvák zastupoval čtvrtý stav, ti všichni
jsou součástí inscenace markýze de Sade. Zpětný
pohled na úspěchy a nezdary Francouzské revoluce ze
stanoviska napoleonského císařství se předvádí jako
představení v představení. Protagonisté rámcového
dění, v popředí Sade ve svém víckrát přerušovaném
rozhovoru s Maratem, ošetřovatelé, kteří se do svých
syndromům propadlých hrajících chovanců neustále
navážejí, ale také postava vyvolávače v kostýmu Harlekýna či představení přihlížející Coulmier s rodinou, se
ustavičně mísí do probíhajícího děje. „Máme to poslouchat / my občané nového věku“13, vyskočí Coulmier,
nebo přerušuje zvoláním: „To je defétismus!“ než se
prudce obrátí na Sada: „Tuhle scénu vyškrtneme.“14 Na
jiném místě kreslí vyvolávač podle jevištních pokynů ve
vzduchu švihajícím ukazovátkem kříž: „Pokud se někdo
urazil / prosím, aby se uklidnil / a laskavě se zamyslel

/ že jen minulostí procházel / kdy žili zlosyni hojní /
však dnes jsme tu lidé bohabojní.“15 Virtuózní rozdělení
místa, času a děje ve hře Marat/Sade získává díky
přímému oslovování diváků třetí rovinu. Divadelní hra
jako fikce je překonána, pohodlný odstup mezi jevištěm
a hledištěm se stává nezřetelným. Přítomný divák si
na pozadí složité dějové perspektivy nemůže být nikdy
jistý, „co se vlastně bude hrát: pravdivý příběh, výplod
básnické fantazie, nebo hra z blázince.“16
Marat/Sade nerozvíjí žádný děj v obvyklém smyslu,
mnohem více bude „ztvárněn podle jedinečné situace“.17
Konec je od počátku daný, zavraždění Marata je neustále přítomné. „Ještě ne, Cordayová / třikrát přijdeš
k jeho dveřím,”18 zadrží Sade k bodnutí nakročenou
vražedkyni záhy po započetí prvního aktu. Vteřina před
smrtí je „záměrně znehybnělou momentkou, živým
obrazem”.19 Vizuálně inspirovaný umělec Peter Weiss
míval nepochybně rád před očima ta četná znázornění
historické scény, rytiny, malby, tudíž přirozeně také
Davidovu ikonu revoluce. V tomto scénáři explicitního
existenciálního ohrožení a citového úžasu nabízí Weiss
diskurzívní reflexi toho, co se odehrálo. Brechtova idea
epického divadla zabývat se neuzavřenými událostmi
minulosti z hlediska bezprostředně následující epochy
a podrobovat je osvícenské kritice se zde zdá být stejně
posunutá jako mínění Antonina Artauda o divadle
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krutosti, což Weiss interpretuje jako metodu účinku
psychického šoku, kterým se má publikum osvobodit.20
Výbuchy bláznů, pantomimické popravy, zmrskání
markýze de Sade, to je pouze několik příkladů exegeze
tělesného násilí ve hře Marat/Sade.
Bezprostřední, téměř surrealistické střídání metod
zobrazení, zpěvu a dialogu, klidu a pohybu, rozumu
a šílenství, se odráží v obsahovém principu protikladu
a protimluvu, který se ve vyhrocené formě nachází už
v okamžitě běžně používaném, pragmaticky zkráceném
názvu hry na pouhé Marat/Sade. Weiss sám kontrapunktní vnímání Marata a Sada stále znovu posiluje.
Co ho na této látce zajímalo, byla konfrontace „individualismu dovedeného do krajnosti“ s „myšlenkou
politického a sociálního převratu“.21 Druhou pozici
představuje Marat. Bezvýhradně se upisuje revolučnímu
projektu, který ospravedlňuje všechny prostředky
k dosažení změny poměrů a svým vizionářským odkazem si může být jistý. „Zdálo se mi, že musím / zákony
změnit násilím / a srazit ty, co nahoru se cpou / a dřepí
tam s předstíranou jistotou / a snaží se nám namluvit
/ že rozdíly musí být / a boj o zisk že tvrdí naši měnu /
Jako mrtvola mám malou cenu / Však zůstává tu moje
poučení / aby ti, kdo přijdou po mně / pokračovat mohli
skromně / až jednou všichni stejně a ani o krok zpátky /
budem chránit věrně své společné statky.“22 První pozici
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přebírá Sade, který si jen více věří a vzdal se možnosti
zaobírat se skutečností. „Můj život je představivost.“23
Sade sám sice stál na straně povstání proti vládnoucí
třídě, avšak tupá nelidskost čistek ho zanechává
„do sebe staženým a zlomeným“.24 „V tom, co říká Marat,
už rozpoznává Stalina.“25 Než se vůbec může uzákonit
společenské osvobození člověka, argumentuje Sade,
musí skončit měšťácký sexuální útlak jedince, a „vězení
duše“26 se musí otevřít.
Není divu, že v období nejtužší studené války se postoj
k dílu Marat/Sade řídil odpovědí na otázku, kdo z nich
dvou měl vlastně pravdu, kdo by měl mít pravdu, a které
z obou stanovisek bylo autorovi bližší. Už od počátku
zpracovávání tématu se Weiss identifikoval s Maratem,
jeho výrokům dával přednost, avšak nikdy bez opakovaného vyjadřování pochybnosti o socialistickém
ideálu, který v sobě nese nebezpečí totalitarismu.
Četné novější interpretace spatřují rovnováhu, blízkou
příbuznost obou stanovisek, nebo dokazují, že otázka
vítězství jednoho či druhého v této debatě zůstává
dramaturgicky otevřená.27 Weissův vlastní výklad hry
se očividně překrýval s jeho přáním zaujmout politicky
jednoznačné stanovisko. Chtěl se konečně rozhodnout
a pokusit se zhostit neoblíbeného třetího pohledu na
věc. V září 1965 konečně zveřejnil svých 10 pracovních
bodů autora (žijícího) v rozděleném světě, kde vyslovuje

své kritické přihlášení se k socialismu. „Mezi oběma
možnostmi volby, které mi dnes zbývají, vidím pouze
v socialistickém společenském řádu šanci odstranit
nerovnost ve světě.“28 Úderné věty jeho krátkých esejů
jsou citovány ve fejetonech Východního i Západního
Německa.
10 pracovních bodů vychází téměř současně s premiérou
jeho další divadelní hry navazující na Marat/Sade, a sice
Přelíčení. Oratorium vzniklé z jedenácti písní má jako
svůj protiklad tzv. Osvětimský proces, který probíhal
ve Frankfurtu nad Mohanem od prosince 1963 do srpna
1965 a v němž byly poprvé před německým soudem
řešeny události z koncentračního tábora Auschwitz
-Birkenau. Přelíčení patří k oněm vynikajícím příkladům
dokumentárního divadla 60tých let, oné dramaturgické
praxe, v níž se uvádějí autentické materiály, jako jsou
protokoly, akta nebo dopisy, obsahově beze změn, pouze
formálně přizpůsobené. Weiss si to vyzkoušel už ve hře
Marat/Sade: Maratovy repliky čerpají z historických
dokumentů, a to zčásti doslovně.
Weiss v Přelíčení vytvořil primárně nikoli hru
o Osvětimi, ale o Osvětimi v přítomnosti. Ve své
analýze se odvolává především na kapitalistický model
užitečnosti a zpeněžitelnosti jakožto východisko pro
likvidaci člověka prací ve fašistickém státě. „Kapi-

talistická společnost dospěvší k nejzazší perverzi –
vykořistění až na krev, kosti, popel – “29 Po zkušenosti
s národním socialismem vidí Weiss původ modelu
perzekuce a vykořistění větších skupin obyvatelstva v imperialistických hospodářských systémech
Západu. A tak se nespokojuje s detailním vylíčením
podílu německých koncernů na těchto zločinech,
nýbrž ukazuje, jak tehdy zodpovědné osoby mohly
opět zaujmout a nově vybudovat své postavení v prosperující poválečné společnosti. Osvětimský proces
je počátkem ústupu citového chladu a kolektivního
vytěsnění 50tých let, během kterých ani oběti, ani
pachatelé zřetelně nepozvedli hlas svých vzpomínek.
V říjnu 1965 mělo Přelíčení premiéru současně na 15ti
západo- a východoněmeckých scénách a Peter Brook je
v téže době uváděl v Londýně. Vedle Procesu samotného
přispělo přijetí politických a estetických implikací hry
podstatně k první rozsáhlé debatě o Osvětimí v Západním Německu.
Také Marat/Sade tematizuje vytěsnění předchozí
epochy tou po ní následující. „Já musím poprosit
o trochu klidu / Koneckonců jsou dnes jiné časy než
tenkrát / a my bychom se měli snažit / vidět ty dávno
překonané nešvary / v trochu jasnějších barvách“,30
namítá Coulmier, když režie markýze de Sade brzy
rozpoutá neklid, který dává tušit, že si internovaní
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celou hru a tím i nenaplněné revoluční sliby vztahují
na svou vlastní situaci. Sade sní o buřičském umění,
které nasycenost měšťácké společnosti naruší zevnitř,
zatímco představitel ústavu vidí v umění prostředek
veřejné zábavy a povznesení nemocných. Ti se mají zabývat „vzděláním a uměním“ a „už netrpět pod vládou“31
„trestů a řetězů“. Coulmierovo zaklínadlo nadčasovosti
lidských práv se ukazuje být „pohodlným oportunismem toho, kdo se zabydlel v porevoluční společnosti“,32
v závěru hry však přece podle jevištních pokynů posílá na revoltující pacienty ošetřovatele s obušky. Ve
své recenzi západoberlínské premiéry hry Marat/Sade
identifikuje Jürgen Habermas Coulmiera jako „instanci
vytěsnění”. Na ní spočívá pověst přítomnosti, která
popírá svou historickou kontinuitu. Tím, že Weiss bere
ústavní publikum z roku 1808, oproti původní verzi,
z jeviště a staví je na roveň s běžnými diváky v roce
1964, se Francouzská revoluce stává přítomným prvkem
„naší nevyřešené minulosti“.33 Také narážka na obnovovanou kulturní činnost v poválečném Německu se
nechá odvodit z konfrontace mezi Sadem a Coulmierem,
který cíleně intervenuje na politicky nepřijatelných
místech vnitřního dramatu, přičemž umělecké
nešvary se sexuálními konotacemi nechává projít bez
povšimnutí. Ani na Sadovo bičování na veřejném jevišti
doprovázené astmatickým sténáním nebere zřetel, ani
na jeho odhalení záměru Cordayové provést vraždu
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z plezíru. „Umění jako pouhému formálnímu experimentu v očekávání jeho reálné neúčinnosti bude vykázán
určitý volný prostor, zvlášť když bude inscenace za
zvláštních podmínek v psychiatrické léčebně přijímána
jako kuriozita.“34
Exotický, skandální charakter divadelních inscenací
markýze de Sade v Maison de la Charité de Charenton-Saint-Maurice je historicky doložený, ve vyšších
pařížských kruzích platil za exkluzívní zábavu.
Na počátku 19. století byl Charenton ještě „doupětem
morální spodiny měšťanské společnosti“,35 vedle
duševně chorých tu byli zavřeni také ti, kdo se vyznali
v neřesti a svým chováním se znemožnili, nebo byli
uvězněni kvůli politickým přestupkům. V utajení tohoto
útulku bylo bláznovství povýšeno na divadelní hru –
bláznovství z masa a krve. Coulmier a Sade nejen, že
nechali pomatené působit v hereckých rolích, ale také
je usazovali mezi diváky, kteří na ně civěli a posmívali
se jim.36 Antoine-Athanase Royer-Collard, vedoucí lékař
Charentonu, nebyl touto Coulmierovou neortodoxní
metodou zacházení příliš nadšen. „Bylo tak neuvážené
inscenovat v ústavu divadelní představení, nechat blázny,
aby hráli komedii, a nezohlednit nezdravý vliv takové
bouřlivé akce na jejich představivost“,37 píše v roce 1808
ministrovi policie Josephu Fouché, kterého zároveň
neúspěšně prosí, aby ze zařízení odstranil Markýze

de Sade. Hraní divadla bylo v Charentonu na příkaz ministra zakázáno až v roce 1813. Odvoláním Coulmiera o rok
později, krátce po pádu Napoleona, ztratil Sade nad sebou
ochrannou ruku.38 Zatímco do té doby mohl v Charentonu
žít vysloveně společensky, strávil poslední měsíce svého
života až do své smrti 2. prosince 1814 v osamění.
Karikatura historického Coulmiera ve hře Marat/Sade
jako vášnivého Napoleonova příznivce a reprezentanta
buržoazní represe ukazuje, že podle Weissova názoru
byly klinické reformy 19. století odrazem především
reorganizace kapitalismu a institucionalizace sociální
kontroly. Mimoto jej zjevně zajímal blázinec především
jako absurdní scéna. Pouze v prostředí čistého bláznovství mohl rozvíjet své totální divadlo, skládající se
z práva na poznání a zvládnutí emocí. Tady je možno
říkat skoro všechno, pronášet věci, „které jsou velmi
nebezpečné a ztřeštěné, všechno, co člověk chce”.39
Chovanci ústavu však v důsledku své poruchy současně
nejsou schopni vkročit do dějinného prostoru, a svou
radikální řeč pronést v realitě. Weiss to demonstruje
v závěrečném pochodu, začínajícím jako oslava Napoleona, v jehož průběhu pacienti sice vybočí z inscenace,
která jim byla vnucena, přibližují se k jevištní rampě,
k hranici mezi uměním a životem, propadají zběsilosti,
ale nakonec setrvají v nadšeném autistickém hopsání
a kroužení dokola, dokud na tu vřískající skrumáž těl

do sebe vklíněných pacientů a pečovatelů nespadne
opona.40 Ztroskotané povstání v Charentonu neguje iluzi řešení, vysvobození, s nímž by se současné publikum
mohlo rozloučit a spokojeně se vydat do pozdní noci.
Když se vyvolávač v epilogu ptá, jaký že byl viditelný
výsledek inscenace, Sade odpoví: Cílem naší hry bylo
rozmetat / velké návrhy a jejich protiklad / Víme, jak
to vypadá, když se někdy prosadí / Chtěl jsem jenom
osvětlit jejich věčné pozadí / Ale ať je jak chci obracím
/ žádný konec nikde nevidím.41 Weiss často ponechává
otevřený konflikt mezi morální povinností angažovat
se v revoluci na jedné straně a intelektuální kritikou
bludných cest revoluce na straně druhé. Přesně tím
zapůsobil na myšlení generace šedesátníků, rozpolcené
na počátku společenských zvratů 60tých let, a této
generaci předložil hru Marat/Sade ke sporu o výklad.
„Nechává nás v nejistotě. Hledá smysl, místo aby ho definoval, a zodpovědnost za hledání odpovědí vrací tam,
kam správně patří. Z autora zpátky k nám.“42
Marat/Sade je hra znamenající předěl v životě i díle
Petera Weisse. Surrealistický experiment a divadlo
přinášející poučení, analýza společnosti a pohled
na sebe sama nedospívají k neutralizující syntéze, ale
mobilizují se navzájem a proti sobě na principu koláže.
Krátce nato dochází sám Weiss k vlastnímu rozhodnutí,
79

svoji práci dává do služeb přímého politického vlivu
a tím dělá tlustou čáru za krizí své orientace. I když jen
na krátkou dobu, protože Weiss se později v 70. letech,
při práci na monumentální Estetice odporu, dějinách
věčného třídního boje, vrací zpět k rozporům a pochybám jako k produktivním silám uměleckého i politického Já. „To myšlení v protikladech – nahlodávané
nemocí pochybovačnosti, ta potíž rozhodnout se pro
jednu věc, její neustálé převracení v mysli, váhavost
v práci, dříve mezi malováním – psaním, divadlem –
filmem, švédštinou – němčinou. Cestování sem a tam,
toto neustálé poměřování, jako by celá moje bytost sestávala ze dvou bojujících pólů, mezi nimiž se všechno
utváří, stále se ode mne žádá to, co je protikladné, je to
moje hnací síla, která produkuje veškerou mou práci.”43
(Překlad citátů textu Pronásledování a zavraždění Jeana
Paula Marata provedené divadelním souborem blázince
v Charentonu za řízení markýze de Sade: Alena Kottová)
Florian Wüst je umělec
a filmový kurátor žijící v Berlíně.
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