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Abstrakt

Tato esej se zabývá analýzou hry Sarah Kaneové Zpustošení s cílem interpretovat brutální scény, 
které se v divadelní hře vyskytují a jsou velmi často mylně chápány. Sarah Kaneová nepatří k nej-
hranějším autorkám v českých divadlech. Důvodem může být možná dezinterpretace jejich děl 
vzhledem k násilí, k němuž ve hrách dochází. Práce si klade za cíl poukázat na možné chápání 
násilí, jako způsobu útoku na současnou brutální společnost, ve které žijeme a jsme k násilí imunní, 
jakmile se netýká přímo nás. 

Abstract

This paper presents an analysis of Blasted by Sarah Kane with the aim of interpreting the brutal 
scenes which appear in the play and give rise to misunderstandings and misinterpretations. The 
work of Sarah Kane is not frequently played in Czech theatres, and the misinterpretation of the 
violence in her works may be one of the reasons. The paper therefore aims to interpret the violence 
in her plays as a way of criticising violence in contemporary society, which makes us immune to all 
brutalities in which we are not personally involved.
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Sarah Kaneová je dnes divadelními i literárními kritiky považována za jednoho ze zakla-
datelů divadla in-yer-face1 a její hry za součást kánonu světového dramatu. V České repub-
lice se hry Kaneové dočkávají inscenování jen zřídkakdy a počet inscenací bohužel nedo-
sahuje ani dvouciferného čísla, což je ve srovnání s dílem dalších současných britských 
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autorů velmi málo.2 Stejně tak se v českém prostředí nedostává adekvátních publikací 
a prací zabývajících se tvorbou této významné britské dramatičky. Pro mnoho diváků jsou 
hry Sarah Kaneové depresivní, zmatené a kontroverzní. Explicitní násilí a brutalita na 
jevišti vyvolaly vlnu zbytečných dezinterpretací a její poslední hra a následná sebevražda 
ke změně negativního pohledu na její dílo vůbec nepřispěly.3 Tato esej analyzuje hru Sarah 
Kaneové Zpustošení (Blasted, 1994) s cílem interpretovat smysl zobrazeného násilí a bru-
tality v konkrétních scénách a alespoň částečně odstranit předsudky, se kterými divák 
neznalý pozadí tvorby Sarah Kaneové může k jejím dílům přistupovat.

Notoricky známou prvotinu, která vyvolala v Británii obrovský skandál a v Německu 
naopak divadelní senzaci, začala Kaneová psát již během svého magisterského studia na 
univerzitě v Birminghamu, kde představila prvních 45 minut své hry. Srovnáme-li verzi, 
která byla uvedena v rámci univerzitního semináře, s konečnou verzí prezentovanou 
v Royal Court Theatre, zjistíme, že jsou zcela odlišné. „Byla plná dlouhých, bohatých 
vět inspirovaných Howardem Barterem,“ popisuje první verzi hry ve svém článku pro 
Guardian kolega Mark Ravenhill („Suicide Art?“). Kaneová celou hru seškrtala, takže 
z ní nezbyla ani jedna původní věta. Postavám odebrala minulost, všechno vysvětlování 
a zdůvodňování jejich činů. Divák je tak přímým svědkem či spíše artaudovským voyeu-
rem toho, co se zrovna děje. 

Diváci Zpustošených sledují vztah mezi pětačtyřicetiletým novinářem místního deníku 
Ianem a jeho bývalou partnerkou jednadvacetiletou Cate, do kterého najednou vstupuje 
bezejmenný voják, který po náhlém výbuchu znásilní Iana, vysaje mu z hlavy oči a sám se 
zastřelí. Bezradný Ian ve snaze vlastní záchrany masturbuje, kálí, z hladu vykopává mrtvé 
nemluvně a sní jej. Série scén plných explicitního násilí měla podle Kaneové ukázat na 
nesmyslnost války a jakékoliv jí podobné agrese.

Hra Zpustošení reprezentovala změnu v divadelní tvorbě celé nové generace drama-
tiků, protože byla plná naturalistického násilí a připomínala tak spíše film než divadelní 
hru, a právě to mělo za následek nelichotivé kritiky a negativní přijetí ze strany diváků. 
Je třeba si uvědomit, že britské obecenstvo nebylo kvůli státní cenzuře médií na projevy 
násilí a brutality zvyklé. Hra navíc bourala zavedená divadelní pravidla, protože na scénu 
přinášela explicitní násilné scény, které se do té doby až na pár výjimek odehrávaly za opo-
nou. Kromě otevřeného násilí hra také otevírá tabuizovaná témata znásilnění, kanibalismu, 
rasismu a v neposlední řadě naší zodpovědnosti za válečné konflikty.

Kontroverze, s jakou bylo přijato představení, stejně jako touha po nových autorech 
hře přidaly na popularitě. Mnoho prací o díle Kaneové zmiňuje nelichotivé recenze právě 
na toto představení, které napsali přední britští kritici počínaje Michaelem Billingtonem, 
Charlesem Spenserem či Jackem Tinkerem, podle něhož Kaneová následně pojmenovala 
jednu ze svých postav. Tinker označil Zpustošené ve své proslulé recenzi, citované snad 
všemi znalci divadla in-yer-face, za nechutný svátek hnusu. Tinker Kaneovou ve své 
recenzi nešetří: „Až do předešlé noci jsem si myslel, že jsem imunní vůči šoku v jakémko-
liv typu divadla. Už si to nemyslím. Byl jsem naprosto znechucen hrou, která zřejmě nezná 
hranice slušnosti, natož aby alespoň na oplátku předala jakékoli poselství“ (Singer 58). 
Velmi podobně reaguje také Michael Billington, který i ve své recenzi na nové představení 
Zpustošených z roku 2010 opět uvádí, že „první půlka hry vede k ohavnému pokračování, 
plného nepřirozeného násilí“ (Billington).
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Christopher Innes spatřuje důvod k počáteční negativní kritice Kaneové především 
v tom, že „nedostatek hodnověrného společenského kontextu způsobil, že explicitně pre-
zentovaná zvěrstva vyvolala odpor a pobouření“ (529). Šlo ve větší míře o šok a reakci 
na dosud nezobrazované násilí a situace, ke kterým ve společnosti dochází a která bývají 
tabuizována. V případě Zpustošených jsou však divákovy všechna ony zvěrstva předklá-
dána a divák jim musí čelit doslova z první řady, nemůže již před nimi jen tak lehce 
zavřít oči. 

Jak Innes upozorňuje, díla Kaneové nebyla nikdy cenzurována, na rozdíl od podobných 
děl jako Spaseni Edwarda Bonda či Římané v Británii Howarda Barkera, a to právě proto, 
že dílo Kaneové není na první pohled přímou sociální či politickou kritikou. Podle Innese 
Kaneová „dovádí do extrému feministickou zásadu, že ‚osobní je politické‘ a její duševní 
zmatek se stává obrazem nezdravé moderní civilizace“ (529). Literární agentka Kaneové 
Mel Kenyonová navíc ukazuje na zbytečnost čistě politických her: „psát složité politické 
hry plné jistot a řešení je v éře fragmentace absolutně nesmyslné“ (Urban). 

Za Kaneovou se také postavili renomovaní dramatici jako Harold Pinter, Caryl Chur-
chillová či Edward Bond, kteří se odmítali dívat na toto dílo jako na výtvor nezralé začí-
nající autorky, která chce svou brutalitou vzbudit rozruch kolem své osoby a šokovat 
publikum. Edward Bond označuje hru Kaneové za revoluční, protože otevírá důležitá 
kontroverzní témata. Právě to podle něj vyvolalo negativní přijetí: „Když byli inscenováni 
Zpustošení Sarah Kaneové, kritici na hru zaútočili s panickou zuřivostí, což je znak toho, 
že konečně píší o něčem skutečně důležitém. Je to jediná současná hra, kterou jsem si 
přál sám napsat, je revoluční“ (Bond). Vztahuje se k současným problémům globalizace 
a vyprázdněnosti a pracuje s tabuizovaným materiálem.

Místem děje Zpustošených se stává hotelový pokoj – „ten typ, který je tak drahý, že 
by mohl být kdekoli na světě“ (Kaneová 3). První scénická poznámka hry náhle dělá 
z obyčejného pokoje v Leedsu místo, které můžeme najít kdekoliv. Podle Innese hotel 
reprezentuje „materialistickou povrchnost globalizované západní kultury“ (530). Kaneová 
už samotným místem dává lokálnímu ději univerzální význam, čímž zdůrazňuje celosvě-
tovou propojenost se všemi negativními důsledky z ní vyplývajícími. 

První polovina hry, ve které je ve středu pozornosti vztah Iana a Cate, působí velmi 
naturalisticky. Hned od počátku je jasné, proč Ian kontaktoval Cate. Ian se totiž po ní 
dožaduje sexuálního styku. Hrozí Cate pistolí, díky níž má nad ní převahu a moc, je vul-
gární a používá Cate jako by byla předmět každodenní potřeby. Surově ji znásilní a vinu 
za svůj čin svrhává na ni: „Spíš s někým, držíš se s nim (sic) za ruce, líbáš se s nim (sic), 
vyhoníš mě, pak mi řekneš, že zamrdat si nemůžem, vlezeš mi do postele, ale nechceš se 
mě dotknout. Co to s tebou je, holka“ (25). Ian absolutně ignoruje Catiny city, postoje 
a potřeby. Postupně se dozvídáme, že Cate měla s Ianem vztah, který skončil tím, že se 
Ian s Cate přestal vídat. Cate byla velmi mladá, nejspíš ještě dítě, což vysvětluje Ianovu 
nadřazenou pozici. Kdysi Iana milovala, jak sama přiznává, nyní se ho spíše bojí: „Kdysi 
jsem tě milovala. Jseš noční můra“ (25). 

Ian je ve své podstatě sobecký a mačistický typ, který se zajímá jen sám o sebe a neza-
slouží politování. Je to velmi hrubý člověk a rasista, který má od samého počátku hry 
vulgární a xenofobní poznámky. U Iana můžeme pozorovat, jak se v jeho jednání bruta-
lita kumuluje. Ta začíná rasistickými poznámkami, urážkami mentálně postižených lidí 
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a vulgarismy, přenáší se na Cate a kulminuje ve fyzickém násilí, kterého se na ní dopouští. 
Nejprve Cate domlouvá, pak jí hrozí zbraní, až ji nakonec znásilní.

Zhoubnost Ianova brutálního chování je naznačena již v jeho zdravotním stavu. Ian 
umírá na nádorové onemocnění a jeho fyziologický rozpad předznamenává nejen blízkou 
smrt, ale i duševní zkaženost: jeho tělo stejně jako dech páchne. Záchvaty bolesti, jimiž je 
Ian sužován, se během hry stupňují. Jeho fyzický rozpad je naznačen i v okamžiku, kdy 
Cate poté, co orálně Iana uspokojí, znechuceně vyplivuje sperma do umyvadla a čistí si 
zuby. Tato postava pro ni ztratila přitažlivost. 

První polovina hry je napsána ve stylu kitchen-sink drama a ničím nepřekvapuje. Jasně 
rozděluje postavy na agresora Iana a oběť Cate. Celková situace i atmosféra na jevišti se 
mění ve chvíli, kdy se na jevišti objevuje voják. Z Iana agresora se stává oběť. S měnící 
se rolí postav přichází divákovi na mysl, jak pomíjivé jsou kategorie oběti a agresora a jak 
snadno se láska promění v nenávist. Jak dodala sama Kaneová, ve svých dílech nerozlišuje 
mezi obětí a agresorem, poněvadž to tak snadno nejde. Všichni jsme oběťmi a hranice 
mezi agresorem a obětí je relativní a velmi propustná (Stephenson 45). 

Do konfliktu mezi Ianem a Cate zasahuje voják. Voják se chová násilnicky, čemuž také 
odpovídají kruté činy, jichž se dopustil:

Vešel sem do domu, co byl hned za městem. Všichni byli fuč, až na kluka, co se 
schovával v rohu. Jeden z nich ho vzal ven, položil na zem a prostřelil mu nohy. Ve 
sklepě sem uslyšel pláč. Šel sem dolů. Tři chlapi a čtyři ženské. Zavolal sem ostatní. 
Drželi chlapy a já šukal ženský. Nejmladší bylo dvanáct. Nebrečela, jen tak ležela. 
Otočil jsem si ji a – pak řvala. Donutil jsem ji olízat mi ho dosucha. Zavřel jsem oči 
a přemejšlel o – střelil sem jejího fotra do ksichtu. Brácha řval. Pověsili jsme je za 
koule na strop. (Kaneová 43)

Ve smyslu služby a povinnosti pro svou vlastní zemi vraždí a znásilňuje civilisty bru-
tálním způsobem, který si zjevně užívá, bez jakéhokoli pocitu viny. Z vojáka se stalo 
zvíře, k němuž necítíme žádný soucit a pro něž nemáme ani porozumění. Je bezejmenný. 
Zásluhou této bezejmennosti se může jednat o jakéhokoliv vojáka jakéhokoliv konfliktu. 
Kaneová naznačuje, že válka svou podstatou působí na své oběti stejně, nehledě na typ 
konfliktu, čas či místo, a tak je prakticky jedno, kdo je onen voják a v jaké válce válčí.

Stejně jako se Ian mění z agresora na oběť, postupem času se děje totéž s vojákem. 
Opět není popsán černobíle a jeho násilné chování má určité opodstatnění. Voják Ianovi 
vypráví o osudu své mrtvé přítelkyně Col: „Moji Col zprznili. Podřízli ji krk. Usekali jí uši 
a nos a přibili je na dveře. Snědli jí oči“ (37). U Iana, stejně jako u svých předešlých obětí, 
kopíruje přesně to, co udělali vojáci jeho dívce Col. Znásilnění Iana už není akt domácího 
násilí, jako tomu bylo v případě Cate. Vojákův čin hodnotíme daleko přísněji, přestože 
provedl stejný čin jako Ian Cate. Během znásilňování Iana voják pláče, takže je jasné, 
že mu tento akt nezpůsobuje žádné uspokojení. Následně vysaje Ianovi oči, stejně jako 
to udělali Col. Právě násilná vražda dívky probudila ve vojákovi jeho touhu po pomstě, 
nenávist a pohrdání životem. 

Voják tento hrůzný akt, který svým opakováním získal status rituálu, provádí ve snaze 
porozumět tomu, co se stalo jeho dívce. Je svým obětem vždy nablízku, aby sledoval to, co 
prožívají, a cítil to, co pociťují samotné oběti. Tak se ocitá nablízku i své lásce. Na druhou 
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stranu si ale uvědomuje, že takovým činem působí stejnou bolest, jakou mu jiní způsobili 
smrtí Col a zabíjí se, protože již nemůže po tom všem, co zažil a spáchal, žít dál. Zmocní 
se ho pochyby: „Dělat jim to samý, co voni udělali nám, k čemu to je“ (38).

Na určité bázi funguje vztah vojáka a Iana v tom smyslu, že „voják se stává ‚personi-
fikací Ianovy duše,‘“ jak dodala během  rozhovoru o hře Kaneová (Stephenson 47). Voják 
tedy opakuje Ianovy skutky. Drží u Ianovy hlavy revolver a vynucuje si tak poslušnost, 
stejně jako to Ian udělal s Cate. Na rozdíl od znásilnění Cate se divák stává přímým svěd-
kem Ianova znásilnění; tento obraz diváka šokuje a mění pohled na postavu Iana. Znásil-
nění vyvolává pocit zadostiučinění, může být interpretováno jako trest či pomsta za jeho 
spáchaný zločin. Přímý pohled na tento akt však také vyvolává soucit a lítost. V tu chvíli se 
nám již rozlišovací schopnost mezi jakoukoliv obětí a agresorem v této inscenaci rozplývá.

Celá scéna vrcholí vysátím Ianových očí z hlavy – další atrakcí ve stylu Ejzenštejna 
se symbolickým významem, tedy šokujících scén, které nás vytrhnou a nutí popřemýš-
let o tom, co zrovna vidíme. Ianova ztráta zraku může být interpretována hned několika 
způsoby. Podle Saunderse je zrak tím, co Iana charakterizuje (43) – je totiž novinář, a tak 
ztráta zraku je trest nejvyšší, protože dále nedokáže vykonávat svou práci. Ian vojákovi 
omlouvá svůj nezájem o mezinárodní konflikty z pozice místního novináře:

Ian :  Já sem z domácí rubriky, jenom Yorkshire. Nedělám zpravodajství ze za hraničí.
Voják:  Zpravodajství ze zahraničí. Tak co tu vlastně děláš?
Ian:  Dělám jiný věci. Vo střílení, znásilněních, vo dětičkách, jak je vojel přihřátej 

kněz nebo učitel ze školy. Ne vo vojácích, jak se navzájem zabíjej kvůli kou-
síčku země. Musí to bejt… osobní. (38)

Ianova ignorace vůči páchanému násilí se mu stává osudnou. V tu chvíli začíná být 
ztráta zraku symbolem slepoty médií, která začala zobrazovat válečné katastrofy bez 
zájmu, jako by ani nebyly reálné. Ian, který je představitelem médií, se nesoustřeďuje 
na podstatné zprávy, ale jen na ty bulvární, zábavné, tudíž senzační. Ztráta zraku může 
také být interpretována jako trest za Ianovo sobectví a nezájem o své okolí. Najednou se 
v druhé polovině hry objevuje násilí, které ve srovnání s jeho naturalistickým obrazem 
v první části hry není možno jasně odsoudit.

V závěrečné scéně se Ian dopouští kanibalismu, masturbuje, kálí a proměňuje se prak-
ticky ve zvíře, které uspokojuje své základní potřeby. Pocity pohrdání a nenávisti vůči 
Ianovi se tak definitivně mění v pocit lítosti a znechucení. Tyto obrazy, které Kaneová 
od sebe odděluje tmou a světlem, zobrazují nejvyšší možnou degradaci člověka a jeho 
fyzický i psychický úpadek.

Cate se během hry transformuje z pozice oběti do pozice zachránce. Cate je z postav 
Zpustošených tou na první pohled nejslabší a nejzranitelnější, přesto v sobě na konci 
nachází nejvíce síly ze všech. Na počátku hry působí jako mladá, vystrašená a nesamo-
statná žena, která je odkázána na pomoc ostatních, ať je to Ian nebo její matka. Dlouhou 
dobu se nechala zneužívat Ianem, kterého milovala. Nyní žije s matkou, která se o ni stará, 
což jen podtrhuje její nesamostatnost. Skutečnost, že při jakémkoli náznaku konfliktu 
začne koktat, svědčí o jejím nedostatku sebedůvěry. 

Po výbuchu je to právě ona, díky níž Ian přežívá. Není schopna zachránit novorozeně, 
ale nebojácně jde shánět jídlo, aniž by v tu chvíli myslela sobecky jen na sebe. Obětuje 
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se a získá jídlo výměnou za sex s vojáky. V prostředí válečného konfliktu paradoxně jako 
jediná reaguje rychle a racionálně. Přichází pomoci Ianovi a nakrmí jej, rozdělí se s ním 
o kořist. Přes všechnu bolest, kterou jí Ian způsobil, a odpor k němu je mu však schopna 
odpustit a pomoci. Cate tak zosobňuje naději, která přežívá nad vší krutostí a brutalitou ve 
válce i mezilidských vztazích. Právě její nesobecká pomoc Ianovi uzavírá celou hru.

Jak uvádí v rozhovoru s Alexem Sierzem, během psaní Zpustošených byla Kaneová 
inspirována reportáží o válce a genocidě v Bosně. V televizi viděla záběr starší Bosňanky, 
která žádala o pomoc. Kaneová chtěla upozornit na fakt, že pro televizního diváka byla 
žena pouhým obrázkem v televizi, jako by konflikt nebyl reálný. Proto se rozhodla tento 
konflikt přenést za zdi hotelu v Leedsu, aby tak ukázala na reálnost všech násilností, ke 
kterým dochází. Leeds a válku v Bosně spojuje metaforou: „jedno je semeno a to druhé 
strom“ (Sierz, In-Yer-Face 131). Kaneová tak ukazuje na drobné prohřešky a krutosti, kte-
rých se dopouštíme, a do jakého rozměru mohou vyrůst, jsme-li k nim neteční. 

Jednou z hlavních negativních výtek vůči Zpustošeným je nesourodost místa i děje. 
Hotelový pokoj se v jednu chvíli nečekaně promění v bojiště. Na první pohled etnické 
čistky, válka v Bosně, témata rasismu a nacionalismu vůbec nezapadaly do prostředí 
Leedsu. Kaneová si ale za aristotelovskou jednotou času i místa ve své hře stála a zdů-
vodnila to návazností dvou, na první pohled nesourodých, témat: „ Co má společného 
obyčejné znásilnění v Leedsu s masovým znásilňováním ve válce v Bosně?A odpověď 
se zdála být „docela dost“. Jednota místa naznačuje, že bezpečnost a civilizaci v Británii 
za období míru a chaotické násilí občanské války odděluje jen tenoučká zeď. Zeď, která 
může být kdykoliv a bez jakéhokoliv varování stržena“ (Stephenson 131).

Kaneová nechává explodovat hotel, protože „válka je zmatená a odporující zákonům 
logiky, proto je špatně používat formu, která je předvídatelná. Jak autorka vysvětluje dále: 
„Násilné činy se v životě jednoduše stávají, nemají dramatickou výstavbu a jsou příšerné“ 
(Singer 146). Inscenace nás tedy zasazuje do války nečekaně, tak jako je to v životě vál-
kou postižených jedinců. V pojetí Barkerova divadla katastrofy tuto změnu nemusí nic 
zdůvodňovat, nejde totiž o realistické drama. Zpustošení se, stejně jako divadlo krutosti 
a katastrofy, odklání od naturalismu směrem k symbolickému projevu a k síle obrazů, 
kterými na diváky působí. Bomba nám zdánlivě realistické prostředí rozmetá; „ze spole-
čenského realismu se ocitáme v surrealismu, v expresionismu“ (Saunders 40). Z hotelo-
vého pokoje v Leedsu se najednou ocitáme uprostřed bojiště válečného konfliktu, o kterém 
nevíme zhola nic. Ve stylu divadla katastrofy opět není nic vysvětleno, není to ani potřeba. 
Brutální násilí, kanibalismus, znásilnění, vražda a sebevražda se stávají atrakcemi, které 
šokují diváka, protože představují absolutní degradaci člověka. 

Dílo Kaneové je stejně jako divadlo krutosti a katastrofy aktuální svým tématem. Je to 
válka v Bosně a Hercegovině a rostoucí množství násilí. Je to moderní válka, která ukazuje 
na naši zodpovědnost za její brutalitu a násilí. Válka se sice v tuto chvíli odehrává na jiném 
území, to však neznamená, že se netýká nebo nemůže týkat i nás samotných. Kaneová si 
i přes veškerou kritiku stála za smyslem použitého násilí: „Mým záměrem bylo líčit zne-
užívání a násilí pravdivě. Všechno násilí ve hře bylo pečlivě naplánováno a dramaticky 
strukturováno tak, abych o válce řekla přesně to, co chci“ (Ravenhill, „Obituary“). Hlav-
ním tématem hry je pro Kaneovou láska, která nemá daleko od nenávisti, ublížení, ztráty, 
pohrdání a odmítnutí, ať už je to vztah Iana a Cate, vojáka a Col či podstata samotného 
válečného konfliktu, respektive občanské války. Přestože hra končí pozitivně, je otázkou, 
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zda-li si divák dokáže toto poselství po všech brutálních scénách a výjevech, jimž byl 
přítomen, odnést. Je to spíše animalita, nesmyslnost válečného konfliktu a následná degra-
dace člověka, které se stávají hlavními tématy hry. 

V roce 2010 se londýnské divadlo Lyric Hammersmith rozhodlo po patnácti letech 
znovu uvést tuto hru, která po teroristických útocích v posledních letech nabyla na ještě 
větší autentičnosti, jak si uvědomuje dramatik Simon Stephens ve své recenzi na předsta-
vení: „Když se v listopadu 2008 teroristé z Al-Káidy pustili do bombajských luxusních 
hotelů, všechna zvěrstva, zobrazená ve hře, málem obživla“ (Stephens). Není to jen útok 
Al-Káidy na hotel v Bombaji, je to 11. září s dalšími teroristickými útoky, které způsobily 
to, že se člověk nemůže cítit bezpečně prakticky nikde. Poselství Zpustošených se tak napl-
nilo a bylo by více než zjednodušující vidět význam hry Zpustošení jako pouhou oslavu 
hnusu či způsob, jak šokovat publikum. 

Je na místě podotknout, že recenze nedávných inscenací Kaneové jsou vůči autorce 
i jejímu dílu lichotivější. Jako příklad můžeme zmínit recenzi Simona Stephense z Guar-
dianu na představení z roku 2010 uváděné divadlem Lyric Hammersmith či Bena 
Brantleyho z New York Times na představení z roku 2008. Jedním z důvodů je určitě práce 
divadelních teoretiků, kteří poslední desetiletí interpretují a vysvětlují poselství Sarah 
Kaneové a pokouší se tak utlumit vlnu dezinterpretací. 

Poznámky
1 In-yer-face divadlo je v českém kontextu někdy nazývané coolness drama, typické pro devade-

sátá léta minulého století. Jde o explicitní divadlo, které se snaží upozorňovat na společenská tabu, 
která zobrazuje naturalisticky a přímo před očima diváků s cílem šokovat a také otevřít diskuzi nad 
závažnými společenskými tématy. Vzniklo ve Velké Británii a poměrně rychle se jimi inspirovali 
především němečtí, polští a ruští dramatikové.

2 Vyčištěno – Divadlo Na zábradlí 2001, 4.48 Psychóza – ND Praha 2003, HaDivadlo 2010, 
Crave - Pidivadlo 2003, Činoherní studio Ústí nad Labem 2004, Zpustošení – Studio Rubín 2004, 
Faidra(Z lásky) – ND 2003. zdroj: databáze Divadelního ústavu.

3 Cf. Čermák, Ivo a Ida Kodrlová. Sebevražedná triáda (Praha: Academia, 2009).
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