
Moji milí žáci,  

Tento týden bych vám ráda ukázala krátké pojetí Stanislavského herectví a na něj navázala vaším 

vlastním prožitkem situace. Stanislavský považoval herectví za cestu k sobě, tvrdil, že pokud si 

neuvědomíme sebe a své pocity, své úvahy, své tělo, nemůžeme nikdy přenést něco z toho na diváka.  

Proto bych byla ráda, aby se každý z vás vrátil ke svému monologu „Jak jsem překonal draka“ a 

pokusil se vybrat tu část textu (klidně celý, klidně větu), která je pro vás nejvíce důležitá při 

samotném překonání draka, kterou považujete za důležitou diváku sdělit. Tuto část textu zkuste 

doma spojit s akcí odstranění papírků, které si připravíte roztrhané na zem (viz naše noční můry). Je 

možné, že při spojení s akcí vám najednou bude fungovat jiná část textu, to je naprosto v pořádku. U 

cvičení se můžete, ale i nemusíte natočit, bude záležet na vás. O Vašem prožitku a zkušenosti si 

popovídáme 18.5..  

Moc se těším a prosím, vracejte se k sobě! Každá věta, role, postava, je vždycky nějak spojena s vámi, 

vždycky je v ní kousek vašeho příběhu. 

Poslední nápovědou je citát „Role začíná od nohou“ od Ladislava Peška, který nám říká, že pokud 

nemáme herectví v těle, není možné je mít ani v hlasu a hlavě! Netvrdím, že musíte poskakovat nebo 

běhat, jen si přirozeně prožijte svou emoci, najděte její sochu, pohyb, pohybovou smyčku – vždyť to 

vše z našich hodin už znáte! 

Níže stať Stanislavského s mým komentářem vztahujícím se k našemu představení. 

Mějte krásný týden, brzy naviděnou. 

 

Nalézt se sám v sobě s Konstantinem Sergejevičem Stanislavským  

„Hlavní a zásadní cíl hereckého umění prožívání je dát roli nejen vnější životnost, ale především ji 

obdařit vnitřním životem“(STANISLAVKIJ).  

Vcítění se. Empatie. Nejcennější vlastnosti člověka, který nechce žít pouze sám pro sebe. Který do 

svého života potřebuje začlenit lidi ne jenom jako nástroj k splnění životních úkolů a rolí, ale také 

potřebuje druhé k reflexi vlastního života, k lepšímu poznání sebe samého, k rozvíjení vlastní 

osobnosti. Když poznáme více do hloubky jiného člověka, který je něčím odlišný, když dokážeme 

pochopit jeho jednání, obohacuje to naše vlastní zkušenosti.  

Dialog herce a postavy, kterou hraje (vnitřní dialog) vede k lepšímu pochopení situace, ve které se 

herec bude nacházet. Lepší pochopení role vede k podrobnějšímu zobrazení cíle daného jednání, a 

tudíž k bližšímu kontaktu mezi hercem a divákem.  

Vcítění se do role znamená pochopení.  

Nestačí pouze povrchově posoudit situaci. Jak herec, tak i divák musí určitým způsobem přemýšlet o 

postavě. Herec se snaží na základě textu oživit postavu. Někdy jsou vlastnosti postavy ihned patrné ze 

vzhledu, ustrojení a gest herce, jindy je potřeba hlubší analýza. Cítíme, že každý pohyb a gesto 

dotváří celkovou individualitu. Není to pouze obyčejný člověk, který nám má být ukazován na jevišti. 

Je to osobnost.  – tento odstavec si pokuste aplikovat na situaci Draků- nestačí nám říci jen „drak“ – 

kdo to je, jaká je to osobnost, proč zabraňuje hlavním hrdinům v dosažení cíle? 


