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ANOTACE 

Bakalářská práce s názvem „Dramatizace české literatury v repertoáru Východočeského 

divadla Pardubice“ se zabývá vývojem českého divadla po roce 1989 a také stručnými 

dějinami Východočeského divadla Pardubice. Dále se bude věnovat vymezení pojmů 

dramatizace, dramaturgie a dramaturg. Cílem práce je interpretace předlohy a následná 

analýza proměn poetiky na cestě mezi literárním dílem a jeho divadelní adaptací. Práce by 

rovněţ měla osvětlit podíl české literatury na dramaturgickém plánu Východočeského divadla 

Pardubice v posledním dvacetiletí. 
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Theatre“ deals with development of Czech theater after the year 1989 and also brief history of 

the East Bohemian Theatre Pardubice. Futher will be discussed the definitions of the terms 

dramatization, dramaturgy and dramaturg. 

The goal of the work is an interpretation of the original and  subsequent analysis of changes in 

poetics on the way between literary work and  its theatrical adaptation. Work should also shed 

light on a share of Czech literature in the dramaturgic plan of East Bohemian Theatre 
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ÚVOD 

 

 Bakalářská práce, jak jiţ z názvu vyplývá, se zabývá dramatizací české literatury ve 

Východočeském divadle Pardubice. K probádání jsme zvolili období po roce 1989, tedy 

zhruba poslední dvacetiletí.  

Naše práce je rozdělena celkem do tří kapitol. V té první se zabýváme vývojem 

divadelnictví po roce 1989 v Československu a od roku 1993 v České republice. Povaţujeme 

téţ za vhodné zmínit období normalizace (sedmdesátá a osmdesátá léta), coţ je pro správné 

pochopení změn, které po Sametové revoluci nastaly, směrodatné. Nejvíce nás pak zajímá 

Východočeské divadlo Pardubice samotné. Podíváme se na jeho historii, která se datuje jiţ od 

roku 1907, na úskalí i světlé okamţiky, kterými za léta prošlo, i na to, jak se mu podařilo stát 

se kulturním centrem Pardubic. Pochopitelně nejaktuálnější pro nás bude opět období po roce 

1989, na které se zaměříme podrobněji. V této části budeme především vycházet ze dvou 

knih, Před oponou za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice a Historie 

divadelní Pardubic a okolí. Jedná se o jediné dvě knihy, které mapují divadelní historii 

Pardubic za posledních dvacet let.  

 

Jelikoţ se v naší práci ve značné míře pohybujeme také na poli teatrologie, 

povaţujeme za přínosné terminologicky si vymezit několik pojmů. To provádíme ve druhé 

části této práce, kde se blíţe zaměříme na termíny dramatizace, dramaturg, dramaturgie a 

reţisér. Uvedeme téţ menší interview se současným dramaturgem Východočeského divadla 

Pardubice, jehoţ pomocí se pokusíme co nejpřesněji vymezit, co práce dramaturga obnáší, 

jaká je jeho spolupráce s reţisérem. Zajímá nás, co je pro vznik dramatizace směrodatné a 

k jakým adaptacím původní literární předlohy dochází. Druhá kapitola je zaloţena na teorii, 

která by nám měla pomoci při správném uchopení část poslední. 

 

Třetí, pro naši bakalářskou práci stěţejní, je kapitola, ve které se věnujeme původním 

literárním dílům a následně jejich dramatizacím. Od roku 1989 Východočeské divadlo 

Pardubice uvedlo pouhé tři inscenace české literatury. Byly jimi Ostře sledované vlaky od 

Bohumil Hrabala z roku 1991. Ovšem nedochoval se ţádný vizuální ani tištění záznam. A tak 

jsme bohuţel nemohli to dílo zahrnout do naší práce. U zbývajících dvou jsme měli štěstí 

větší. Jedno z nich je Romance pro křídlovku od Františka Hrubína, kterou v roce 2006 
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zdramatizoval Martin Fehrner. Tím druhým dílem posléze Marketa Lazarová od Vladislava 

Vančury, kterou na divadelní prkna přenesl Jiří Seydler v roce 2009.  Nejprve se zaměříme na 

původní dílo a pokusíme se o jeho rozbor. Následně obrátíme pozornost na samotnou 

inscenaci, a to na základě studia scénáře a dvd nosiče. A samozřejmě následně se pokusíme 

zachytit proces proměny literární předlohy v divadelní adaptaci. Soustředit se budeme 

především na interpretaci významových posunů a proměn poetiky díla, ke kterým došlo na 

trnité transformační cestě. 

V závěru se pak pokusíme shrnout, k čemu jsme v práci dospěli. Zaměříme se 

především na to, jaké body jsou podle našeho názoru pro dramatizování zásadní, a rovněţ 

zmíníme podíl dramatizace literatury v celkovém dramaturgickém plánu Východočeského 

divadla Pardubice. 
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1. ČESKÉ DIVADLO PO ROCE 1989 

V této kapitole se budeme snaţit nastínit vývoj divadelnictví v Československu a posléze v 

České republice po roce 1989. Pro lepší uvedení do problematiky povaţujeme za důleţité  

také zmínit období normalizace, tedy 70. a 80. léta 20. století. 

 

1.1 Období normalizace 

 Za počátek normalizace lze povaţovat schválení dokumentu Poučení z krizového 

vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Tato zásadní listina byla oficiálně 

potvrzena na zasedání Ústředního výboru KSČ 10. prosince 1970.1 Popisovala příčiny, průběh 

a řešení krize v roce 1968. Na dalších téměř dvacet let se stala ideologickým východiskem 

komunistického reţimu. Hned v úvodu se zmiňuje: „Ústřední výbor KSČ je přesvědčen, ţe se 

tento dokument stane poučením pro stranu a přispěje k jejímu dalšímu politicko-ideovému i 

organizačnímu sjednocování, k upevnění jejího marxisticko-leninského charakteru, k posílení 

její vedoucí úlohy a k úspěšnému socialistickému rozvoji celé naší společnosti.“
2
 

 Nařízení uvedená v textu vedla k čistkám, které se týkaly statisíců občanů včetně 

samotných členů KSČ. K tomuto účelu byly utvořeny tzv. prověrkové komise, jeţ měly 

posuzovat podíl jednotlivých členů strany na protisocialistických akcích. Členové strany 

museli před porotou skládat účty za své činnosti a odpovídat na řadu nepříjemných otázek. 

Komise, sloţená z příslušníků tzv. zdravého jádra strany, pak rozhodla, zda člen můţe obdrţet 

novou legitimaci, či bude ze strany vyškrtnut (menší trest) nebo dokonce vyloučen. Moţnost 

z KSČ vystoupit neexistovala. Mnozí straníci se před členy komise vůbec nedostavili, nebo jí 

upřímně sdělili, co si o nové politice KSČ myslí. Po vyloučení či vyškrtnutí následovaly 

existenční postihy – propuštění ze zaměstnání, zákaz výkonu určitého povolání (především u 

kulturních pracovníků, vědců a novinářů).
3
       

  

Dlouhé období normalizace se nevyhnulo ani divadelnímu světu. Odstraňování špiček 

naší soudobé divadelní kultury a celého ducha českého divadla let šedesátých začala po 

                                                           
1
 BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. Fortuna Print. Praha, 2003. ISBN 80-7321-071-1. s. 805. 

2
 RYBKA, Pavel. Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. URL: 

<http://web.quick.cz/pr/history/pouceni.htm>. 
3 BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. Fortuna Print. Praha, 2003. ISBN 80-7321-071-1. s. 805. 

http://web.quick.cz/pr/history/pouceni.htm
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nástupu nové politické garnitury v čele s Gustavem Husákem v dubnu 1969. Její kurz, 

formulovaný v dokumentu Poučení z krizového vývoje, směřoval k obnovení poměrů před 

reformním hnutím Praţského jara. Likvidační zásahy se naplno rozběhly po prověrkách 

v roce 1970. Přísná ideologická a politická hlediska byla uplatňována při výběru domácích i 

zahraničních textů.
4
          

 Divadlo se uzavřelo nejlepším českým i světovým dramatikům. Výběr ze zahraničního 

dramatu byl velmi omezen. Mnoho autorů zpoza znovu spuštěné ţelezné opony nebylo 

z ideologických důvodů přijatelných vůbec. Dlouhá léta se nesměl hrát Friedrich Dürrenmatt, 

protoţe podepsal protest proti kulturním přečinům tehdejšího reţimu. Za téměř celých dvacet 

let uvedlo Národní divadlo tohoto snad nejvýznamnějšího dramatika aţ na samém sklonku 

neblahé éry, a  to v březnu 1989 hrou Herkules a Augiášův chlév.   Alespoň zřídka byl na 

milost brán Tennessee Williams, jehoţ hry byly v tehdejším repertoáru pro mnoho herců 

vzácným zpestřením. Husákovský reţim zapověděl především významné soudobé české 

dramatiky. Hry Josefa Topola, Václava Havla, Pavla Kohouta, Milana Kundery, a mnoha 

dalších, byly bez výjimky zakázány. V sedmdesátých letech viděli ideologové reţimu 

kontrarevoluci ve všem, i v dětských říkankách. Dramatikové, kteří mohli být hráni, někdy 

hledali východisko v české minulosti. Jedním z mála, kdo si takto počínal, byl Jiří Šotola. 

Objevovala se i řada propagandistických inscenací. Patřily k nim například: Vojtěch Trapl: 

Tobě hrana zvonit nebude, Karel Štorkán a Ivan Bednář: Střílej oběma rukama. Hry 

vysloveně proreţimní se objevovaly jen výjimečně.
5
Velkou ránu české divadlo utrpělo 

odchodem řady vůdčích reţisérských osobností. Alfréd Radok emigroval hned v prvních 

posrpnových dnech a zakotvil ve Švédsku. Otomar Krejča působil po uzavření Divadla za 

branou chvíli v Libni, kde se však nemohl plně projevit. Dlouhá léta pak se střídavým 

úspěchem reţíroval v mnoha evropských metropolích. Jan Grossman, který jiţ na jaře 1968 

odešel z Divadla Na zábradlí, našel za normalizace nejprve útočiště v Chebu, pak v Hradci 

Králové, naposled v libeňském Divadle S. K. Neumanna.
6
 

Ladislav Smoček mohl sice zůstat v Činoherním klubu, ale prostor k tvorbě mu byl 

dlouho silně omezován. Podobně na tom byl i Luboš Pistorius. Jeho inscenace v Realistickém 

divadle byly několikrát zakázány. Jiří Menzel se v decimovaném Činoherním klubu 

                                                           
4
 Srov. ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989): Vzpomínky. Divadelní ústav. Praha, 

2008. ISBN 978-80-7008-215-7. s. 7–9. 
5 Tamtéţ, s. 10–30. 
6
 Srov. ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989): Vzpomínky. Divadelní ústav. Praha, 

2008. ISBN 978-80-7008-215-7. s. 28–30. 

http://www.spisovatele.cz/friedrich-durrenmatt
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sedmdesátých let uplatňoval jen zřídka. Mohl ale nějakou dobu působit v západoněmecké 

Bochumi a na několika dalších zahraničních scénách. Velkým ziskem pro naše divadlo byla 

práce filmových reţisérů Jiřího Krejčíka a zejména Evalda Schorma. Zákaz práce ve filmu dal 

českému divadlu v Schormovi zřejmě nejlepšího reţiséra této doby.
7
   

 Nejvýraznějším symbolem normalizační likvidace demokratického českého divadla se 

stalo uzavření Krejčova Divadla za branou, které se těšilo z popularity nejenom v tehdejším 

Československu, ale i po celé divadelní Evropě. Uţ v dubnu 1971, kdy pro záchranu divadla 

Otomar Krejča rezignoval a předal vedení herci Ladislavu Boháčovi, protestoval u našich 

politických orgánů kdekdo. Protest podepsali například spisovatelé Edward Albee, Samuel 

Beckett, Friedrich Dürrenmatt, divadelní i filmoví reţiséři Peter Brook, Federico Fellini, herci 

Laurence Olivier, Paul Scofield a další. Poslední inscenací, která se zde odehrála, byla hra 

Josefa Topola Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje (1972). Hra líčí nečekaný vpád 

vetřelců do klidného domu, jehoţ obyvatelům se nakonec podaří nezvané hosty vypudit.
 
Dvě 

noci s dívkou, napsané v únoru 1969, jsou dodnes jedinou českou hrou reagující na srpen 

1968, i kdyţ to snad ani nebylo autorovým záměrem. Jako obraz srpnových událostí ji však 

nepochybně pochopili cenzoři, protoţe po veřejných generálních zkouškách inscenaci 

zakázali. Ohlášená oficiální premiéra se uţ neuskutečnila. Po uzavření divadla vyšlo speciální 

číslo revue Travail Théâtral ve švýcarském Lausanne Otomar Krejca et le Théâtre Za branou 

de Prague. Zde byl téţ otištěn protest Divadla národů proti likvidaci této scény adresovaný 

československému ministru kultury.
8
       

 Stranické a vládní orgány nejvíce pozornosti věnovaly přirozeně Národnímu divadlu, 

které bylo a je povaţováno za státní reprezentativní scénu. Do vedoucích funkcí byli 

dosazováni reţimu oddaní jedinci, ochotně realizující kulturně politické směrnice a 

poţadavky. Angaţovány byly především osoby politicky spolehlivé. Při jednom nastudování 

Jiráskovy Lucerny se v tisku dokonce divadlo chlubilo, ţe všechny role hrají členové 

komunistické strany. 
9
 

Scény ND byly téţ někdy vyuţívány k oslavám s kulturním programem, které se 

konaly u příleţitosti různých výročí (např. narozeniny V. I. Lenina, výročí Vítězného února, 

Velké říjnové socialistické revoluce) či aktuálních soudobých událostí (Měsíc 

československo-sovětského přátelství, sjezd KSČ apod.). Vrcholem těchto akcí se stala 28. 

                                                           
7
 Tamtéţ 

8
 Tamtéţ, s. 10. 

9
 Srov. ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989): Vzpomínky. Divadelní ústav. Praha, 

2008. ISBN 978-80-7008-215-7. s. 11. 
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ledna 1977 takzvaná Anticharta, shromáţdění význačných umělců, které mělo jednoznačně 

odsoudit Chartu 77. Znění této listiny českého disentu nebylo veřejně známo, neboť ţádné 

sdělovací prostředky ho nesměly publikovat. Většina z přítomných pravý důvod akce asi 

opravdu neznala, nicméně kaţdý musel tušit, ţe jde o proreţimní mítink. Více neţ polovina 

pozvaných přišla do ND pod silným nátlakem a schůze byla svolána krátce po zprávě o 

Prohlášení Charty 77. Všechny tyto změny a události měly za následek, ţe prestiţ Národního 

divadla ve veřejném ţivotě, hlavně v kulturní obci, silně poklesla.
10

   

 Útěk z reality totalitního reţimu poskytovalo ve zlých časech Divadlo Járy Cimrmana, 

vedené Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem. Svým humorem si získalo řadu diváků. 

Tím budilo značnou nevoli u vládních orgánů, a tak jako štvanec muselo několikrát v Praze 

měnit své působiště.
11

          

 Jak plynul čas, divadelníkům se dařilo pozvolna rozšiřovat prostor pro tvorbu, která 

v osmdesátých letech začala nabývat uţ vysloveně opozičního rázu. Protoţe téměř celou 

českou divadelní obec, hlediště s jevištěm, spojoval v normalizačním období shodný názor na 

dění u nás a vědomí společného nepřítele, panovala při představeních spřízněná atmosféra i 

duch jakéhosi vzájemného spiklenectví.
 
Snad téměř ve všech divadlech člověk cítil, ţe se 

odmítají ztotoţnit s totalitním systémem, ţe ideologie a praktiky moci jsou jim stejně tak 

odporné jako většině publika. Do popředí se tak opět dostala, jako uţ vícekrát v minulosti, 

mimoumělecká funkce, která propůjčovala divadlu ţivou působnost a silný dosah. Zde se 

skrývala síla i úskalí divadla této doby.
12

       

 Ve svém frustrujícím boji s cenzurou pokračovala v polovině osmdesátých let 

skupinka divadelníků, která hlásala ţe „divadlo patří těm, kdo ho utvářejí“ (poprvé bylo toto 

heslo formulováno komunistickým divadelním reţisérem Emilem Františkem Burianem ve 

třicátých letech). Myšlenka tohoto hesla byla zcela zřejmá.
13

   

 Divadlo nepatří politickému systému, kterému určoval rozsah pravomocí KSČ, straně 

ani státu.
 
Úmyslem těchto umělců bylo narušit monopol tehdejšího Československa na 

zřizování a provozování divadel. Komunistický divadelní systém byl absurdní a nesmyslný, a 

proto po pádu komunistického reţimu v roce 1989 bylo pro umělce a obzvláště divadelníky 

zcela přirozené poţadovat oddělení státu a kultury. To vše mělo vést ke svobodnému 

                                                           
10

Tamtéţ, s. 16. 
11

Tamtéţ, s. 25. 
12

Tamtéţ, s. 179. 
13

Srov. ČERNÝ, František. Za divadlem starým i nový. Karolinum. Praha, 2005. ISBN 80-2460-940-1. s. 36. 
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vyjádření, kterého se tak dlouho divadelníci doţadovali.
14

     

 Většina divadelníků se snaţila vyjít pokud moţno se ctí z pasti, kterou nalíčili 

normalizační politici. Ač spoutáni cenzurou a zostřeným dohledem, nacházeli bezpočet 

způsobů, jak se vyjádřit k soudobým problémům. I z tohoto důvodu herci spolu s dalšími 

tvůrci divadelní inscenace byli v oné době u nás moţná nejstatečnější a snad i nejvlivnější 

skupinou, která si udrţela moţnost veřejně působit.
15 

Sametová revoluce 

V pátek 17. listopadu 1989 se konalo v centru Prahy velké shromáţdění zorganizované 

studenty na paměť padesátého výročí smrti vůdců českých vysokoškoláků a uzavření 

vysokých škol po okupaci českých zemí německými armádami. Na samý závěr průvod 

obklíčily na Národní třídě pohotovostní policejní oddíly a surově napadly jeho účastníky.  

Mezi lidmi, kteří se tohoto vzpomínkového aktu zúčastnili, byli také herci. Po policejním 

zásahu přiběhlo několik mladých herců do Realistického (dnes Švandova) divadla na 

Smíchově, kde byla ten večer premiéra inscenace Maryši, a informovali o událostech na 

Národní třídě. Realistické divadlo, projevující ze všech praţských scén koncem osmdesátých 

let největší míru občanské odvahy a vzdoru, svolalo na druhý den mítink divadelníků, který 

ostře odsoudil události z minulého večera. Většina jeho účastníků rozhodla odpovědět na 

policejní násilí a mocenskou zvůli vyhlášením divadelní stávky.
16

    

 Divadelníci se tak jako první připojili ke studentům praţských vysokých škol. Do 

stávky, která zahájila proces, jenţ po pár týdnech smetl komunistický reţim, vstoupila řada 

praţských i mimopraţských divadel.
17

     

 V nastávajících dnech vystřídala představení v divadlech veřejná shromáţdění. 

Divadla se načas otevřela spontánním debatám, poskytujíc prostor pro mítink veřejnosti.
18

 V neděli 19. listopadu bylo v praţském Činoherním klubu zaloţeno Občanské fórum, 

nejvýraznější politická síla těchto dní a prvních porevolučních měsíců, jehoţ intelektuálním 

duchem byl dramatik Václav Havel.
 
Herci a studenti svou kampaní sehráli obrovskou roli 

v prvních revolučních dnech. Ve chvíli, kdy se bortil totalitní reţim, byli herci jedinými 

                                                           
14

 Tamtéţ 
15

 Srov. ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989): Vzpomínky. Divadelní ústav. Praha, 

2008. ISBN 978-80-7008-215-7. s. 10–30. 
16 Tamtéţ, s. 181. 
17

 Srov. ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace (1968-1989): Vzpomínky. Divadelní ústav. Praha, 

2008. ISBN 978-80-7008-215-7. s. 10–30. s. 181–182. 
18

 Tamtéţ 
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veřejnosti známými osoby. Lidé je znali z divadelních scén, z kina i televize a tak si velice 

snadno získali důvěru veřejnosti.
19

        

 Celý divadelní svět na sebe silně upoutal pozornost jiţ počátkem roku 1989, kdy se po 

opětovném zatčení Václava Havla, tentokrát za účast na tryzně za studenta Jana Palacha, 

rozvinula rozsáhlá podpisová kampaň za jeho propuštění. Velkou podporu poskytli 

divadelníci manifestu Několik vět, zveřejněného 29. června 1989. Odtud pak uţ byl jen krok 

k mimořádné roli, kterou sehráli za sametové revoluce.
20

 

  

1.2 Divadlo po roce 1989 

Přelom ve světě divadelních prken nastal po roce 1989, kdy se zásadním způsobem 

změnily podmínky pro divadelnictví. Do této doby existoval v Československu v provozování 

divadel monopol socialistického státu včetně reglementace a cenzury. Stát zřizoval, 

provozoval a také rušil divadla prostřednictvím dvou subjektů: Ministerstva kultury 

(například Národní divadlo) a krajů (většinová divadelní síť).
21

    

 Odstátnění divadel bylo zahájeno v devadesátých letech. Monopol v řízení divadel byl 

rychle eliminován. Vládní prohlášení Václava Klause z července roku 1992 uvádí: „Vláda 

bude ve své kulturní politice prosazovat zásadu, ţe suverénem na poli kultury není ani stát, 

ani jednotlivé kulturní instituce, nýbrţ jednotlivec, jemuţ jsou kulturní statky určeny.
22

 

 Nezříkáme se zodpovědnosti za financování kulturních památek a kulturní tvorby, ale 

vytvoříme podmínky, které zajistí, aby se na financování umělecké tvorby a uchování 

kulturního dědictví mohly podílet i soukromé a veřejné nestátní iniciativy. [...] Vláda bude 

pokračovat v transformaci státní správy v oblasti kultury, v procesu postupného odstátnění 

řady kulturních institucí aţ doposud přímo řízených státem a ve vytváření samostatných 

veřejnoprávních institucí.“
23

 Krajské a národní výbory byly zrušeny a řízení a financování 

většiny divadel bylo přeneseno na města a samosprávní územní celky.
 
Tento proces se také 

často neobešel bez sporů o malá divadla (např. Semafor), která byla zaloţena po roce 1948 a 

kde nebyly jasné majetkové vztahy jednotlivých aktérů. Ve správě státu zůstalo jen Národní 

                                                           
19

 Tamtéţ, s. 182. 
20

 Tamtéţ, s. 185. 
21

 JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému. Academia. Praha, 2010. ISBN 978-80-200-1720-8. s. 225. 
22

 Divadelní ústav. Transformace divadelního systému v České republice. Divadelní ústav. Praha, 2004. ISBN 

80-7008-170-8. s. 88. 
23

 Divadelní ústav. Transformace divadelního systému v České republice. Divadelní ústav. Praha, 2004. ISBN 

80-7008-170-8. s. 88. 
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divadlo, dále Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Těšínské divadlo a Horácké divadlo 

Ostrava. Toto převedení kulturních institucí a divadelních sítí na města a tím i financování, 

vedlo poté k řadě problémů.
24

 Nutno podotknout,
 
ţe na vlastní změny divadelnictví, které 

probíhaly po „Sametové revoluci“, nemělo rozdělení Československa roku 1992 podstatný 

vliv, jelikoţ české a slovenské divadlo bylo jak po správní tak ekonomické a legislativní 

stránce dva systémy na sobě nezávislé.
25

       

 Právo zaloţit a provozovat divadlo dostala kaţdá fyzická a právnická osoba, coţ vedlo 

k ohromnému nárůstu nezávislých soukromých divadelních aktivit. Na počátku devadesátých 

let začaly vznikat desítky divadelních asociací, bezpočet tanečních a alternativních souborů.                      

Jenom Praha zaţila během pěti let od roku 1990 vznik patnácti nových divadel a tanečních 

společností. Vznikaly soubory jako spolek Kašpar, Divadlo Bolka Polívky v Brně, CD 94. 

Nově vznikala řada muzikálových produkcí a divadla na komerční bázi. Například divadlo 

TaFantastika nebylo závislé na finanční podpoře státu. Mnoho souborů, které byly připojeny 

v osmdesátých letech k jiným spolehlivějším subjektům, se nyní osamostatnilo. K těmto 

souborům např. patřily: Činoherní klub Praha, Studio Y, Divadlo Semafor, v Brně Divadlo  

Husa na provázku nebo HaDivadlo nebo Státní opera a Laterna magika u Národního divadla 

v Praze.
26

           

 Po převratu se divadlo setkalo s menší krizí. Zájem o něj radikálně klesl pod obvyklou 

úroveň. V polovině devadesátých let byly divadelní sály prakticky prázdné. Lidé začali 

vyhledávat jinou formu zábavy. To vše bylo způsobeno obecnou změnou ţivota a z části také 

tím, ţe se do divadla nemuselo chodit na „něco, co je zakázané“. Nadále pokračovalo 

publikování článků o doposud zakázaných divadelních tvůrcích, které započalo jiţ na samém 

začátku devadesátých let. Jedním z časopisů, který vydával tyto články, byl čtrnáctideník 

Scéna. Dalším časopisem, který se zajímal o vztah mezi státem a kulturou, byl divadelní 

dvouměsíčník Svět a divadlo.
 
Ten od roku 1994 přicházel s řadou příkladů z ostatních zemí, 

jeţ se měly stát inspirací pro českou divadelní scénu.
27

     

 Češi se přirozeně rozhlíţeli po inspiraci do zahraničí. Model financování divadel v EU 

slouţil jako směrnice pro moţnou transformaci českého systému. Tyto analýzy modelů 

financování divadel v EU vedly k třem bodům. Za prvé: Umění všeobecně a divadlo zvláště, 

potřebují být definovány jako „veřejná sluţba“ a jako takové má stát povinnost je finančně 

                                                           
24 Srov. ČERNÝ, František. Za divadlem starým i nový. Karolinum. Praha, 2005. ISBN 80-2460-940-1. s. 36–37. 
25

 JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému. Academia. Praha, 2010. ISBN 978-80-200-1720-8. s. 63. 
26 Srov. ČERNÝ, František. Za divadlem starým i nový. Karolinum. Praha, 2005. ISBN 80-2460-940-1. s. 37. 
27

 Srov. ČERNÝ, František. Za divadlem starým i nový. Karolinum. Praha, 2005. ISBN 80-2460-940-1. s 37. 
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podporovat. Za druhé: Stát nesmí řídit umělecké organizace a nesmí uplatňovat přímý vliv na 

jejich rozdělování. A poslední bod: K zaručení nezávislosti uměleckých organizací musí být 

vytvořeno takové prostředí, ve kterém existuje rozmanitost finančních zdrojů, k nimţ mají 

přístup veškerá divadla, s konkurenčními podmínkami a distribuce zdrojů je svázána s řadou 

kritérií, která divadla musí splnit. K podpoře rozvoje divadelnictví v Česku také slouţily 

granty, které uvolňovaly značné finanční prostředky (Nadace Open Society Fund, zaloţená 

v roce 1992). Některá spolupráce s těmito společnostmi trvá dodnes.
28

   

 Celý průběh odstátnění lze povaţovat za ukončený aţ kolem roku 2002. Dodnes 

neexistuje ţádný obecný zákon o kultuře a jejím financování, o právním rámci či funkci jejich 

subjektů. Divadla jsou po většinu dotována jen městem a transformace závisí na aktivitě 

městských samospráv.
29

 

 

1.3 Východočeské divadlo 

1.3.1 Historie 

První zmínky o pardubickém divadle se datují od roku 1907, přesněji 16. května, kdy 

byl poloţen základní stavební kámen divadla. Slavnostní otevření proběhlo 11. prosince 1909. 

Umělecký program zahájil Josef Štolba a zazněla Smetanova předehra sloţená k poloţení 

základního kamene Národního divadla. Nad očekávání byla obecenstvem i kritikou 

hodnocena inscenace hry Karla Maška Poutník, včetně výpravy a hudebního doprovodu, který 

obstaraly ţákyně městské průmyslové školy. Otevření divadelní budovy bylo povaţováno za 

významnou událost nejen pro město samo ale i pro celou veřejnost. Jak chápali poslání 

divadla sami zakladatelé, bylo uveřejněno v textu u příleţitosti otevření: „Stavbou divadla 

učiněn jest první krok. [...] Proto chceme umění uvést v lid, chceme jím zpříjemniti trpký 

často denní ţivot jednotlivcův, jsouce si zároveň vědomi, ţe konáme práci nejenom kulturní 

ale i sociální. [...] Umění jest jedno, v umění mohou setkati se veškeré třídy společenské, 

v něm mohou se vyrovnati veškeré protivné a spoluzápasící proudy sociální. [...] Aţ dosud 

měla jenom velká města viděti představení vskutku umělecky provedená a speciálně operu 

bylo moţno slyšeti pouze v Praze nebo ve Vídni. Rozháranost a finanční tíseň našich 

venkovských společností byla příčinou, ţe venkovská města zřídka měla příleţitost zakusuti 

                                                           
28

 Tamtéţ, s. 37–38. 
29

 Tamtéţ, s. 41. 
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opravdový umělecký poţitek. I zde chceme alespoň částečnou nápravu. Chceme totiţ utvořiti, 

vychovati a pokud moţno na nejvyšší stupeň přivésti jednu společnost měst východočeských, 

jeţ by zaručovala nám výkony jak herecké, tak i hudební a zpěvní co nejvyspělejší.“
30

 Prvním 

ředitelem divadla byl zvolen zkušený divadelník Arnošt Frýda.    

 Divadelní inscenace se provozovaly daleko dříve před postavením divadla. K těmto 

účelům slouţily např. hostinec Veselka se sálem Odeon, hostinec Jana Vostřebala U české 

koruny. Různé zábavy a veřejné produkce se konaly Na Kopečku, Na Vinici nebo také v 

nádraţním hostinci. Z tohoto stručného výčtu je patrné, ţe místní divadelní prostory 

v Pardubicích nebyly zcela vyhovující, a proto se poměrně brzy zrodila myšlenka Městského 

divadla.
31

 

První poţadavky na vylepšení místních prostor byly předloţeny na schůzi 

v Měšťanské besedě jiţ v roce 1867. Téhoţ roku byl na shromáţdění ochotníků zařazen 

referát komise pro zřízení stálého divadla.
32

       

 O pár let později, v roce 1871, skupinka studentů, kteří hráli ochotnické divadlo, 

upozornila v dopise poslaném městské radě na potřebu postavit ve městě budovu divadla. 

Tato myšlenka se znovu intenzivně prosadila v krouţku přátel v Hotelu Střebský v roce 1880 

a zásluhou profesora Heše byla svolána schůze delegátů pardubických spolků, která tento 

návrh projednala. Reakce byly příznivé a tak 21. května 1882 Spolek pro zřízení divadelního 

domu si nechal v Praze od místodrţitelství schválit stanovy a na zasedání s dvaceti devíti 

zakládajícími členy byl upsán základní kapitál dva tisíce devět set osmdesát zlatých. Od 

tohoto okamţiku uplynulo ještě celých dvacet devět let, neţ bylo divadlo otevřeno.
33

 

 Jedním z mnoha důvodů prodlení bylo zvolení správného pozemku. Aţ po dvou letech 

hledání byla zakoupena ta pravá parcela pro divadlo. Následně byl vypsán konkurz na stavbu, 

který vyhrál architekt Jindřich Fialka. Ale vyhráno zcela nebylo. Přišla léta dohadů o tom, co 

se má vlastně stavět: zda divadlo, nebo divadelní dům. V roce 1893 byl vypsán další konkurz, 

ale ani jeden ze šesti návrhů neuspěl. To bylo nejspíš příčinou, proč činnost Spolku na delší 

                                                           
30 JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. Před 

oponou za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909 –2009. Východočeské divadlo 

Pardubice. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-254-5281-3. s. 15. 
31 Srov. JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. 

Před oponou za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909 –2009. Východočeské divadlo 

Pardubice. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-254-5281-3. s. 22–23. 
32 Tamtéţ 
33 Srov. JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. 

Před oponou za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909 –2009. Východočeské divadlo 

Pardubice. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-254-5281-3. s. 23. 
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dobu upadla, téměř zanikla. Uplynulo deset let a městská rada se rozhodla převzít stavbu na 

svá bedra. Spolek neprotestoval a s podmínkou, aby stavba co nejdříve začala, odevzdal své 

jmění i stavební parcelu. Městská rada do svých řad mezitím povolala renomovaného 

architekta secese Antonína Balšánka. Ten vypracoval plány a po schválení městského 

zastupitelstva dostal v roce 1906 povolení ke stavbě. A tak spolupráce Antonína Balšánka se 

sochařem Bohumilem Kafkou, významným tvůrcem českého symbolismu a secese, který 

navrhl sochu Genia na budově, mohla začít. Na výzdobě se dále podíleli František Urban 

(mozaiky po stranách hlavního průčelí, původní opona) a Bohumil Vlček (medailony českých 

hudebních skladatelů a dramatiků).
34

        

 Budova divadla byla poté ještě jednou přestavěna z důvodu malého počtu míst pro 

diváky. To se přirozeně projevovalo v trţbách. 
35

 

Divadlo nemělo finance na zaplacení větších inscenací, proto v roce 1926 podle 

návrhu architekta Herrmanna Helmera bylo přestavěno tak, ţe se počet sedadel 

zdvojnásobil.
36

          

I kdyţ v následujících šedesáti letech divadlo v Pardubicích zaţilo mnohé (poţár, 

finanční krize, změny ve vedení i v repertoáru, zrod nových hereckých talentů, zlatá éra atd.), 

neleţí tato doba v centru naší pozornosti. Pro naši práci je směrodatné aţ období po roce 

1989, přesto však pokládáme za důleţité alespoň nastínit situaci v pardubickém divadle 

v období normalizace, abychom osvětlili, co předcházelo změně podmínek v roce 1989.
37

 Přestoţe události srpna 1968 měly v Pardubicích pokojný průběh, posrpnový politický 

obrat měl samozřejmě zásadní vliv na chod divadla. Docházelo k častému střídání vedení. Aţ 

v roce 1972 převzal funkci Zdeněk Bittl, který post ředitele zastával následujících osm let. 

Řada herců, která do té doby tvořila silný herecký základ, z divadla odešla. Angaţováni byli 

noví, mladí herci. Jiţ v průběhu roku 1969 začalo docházet k vynuceným dramaturgickým 

změnám. Stejně jako v padesátých letech si vládnoucí garnitura uvědomovala moţnosti 

divadla v působení na veřejnost. Z repertoáru byla staţena řada dřívějších inscenací, i kdyţ 

byl o ně nadále projevován divácký zájem. Divadelní program začal velmi brzy vykazovat 

dvě základní linie. Na jedné straně se začaly objevovat hry politicko-agitační, často uváděné u 

příleţitosti mnoha komunistických výročí nebo měsíců přátelství se zeměmi socialistického 

                                                           
34
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36 Tamtéţ 
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bloku apod. Na druhé straně se uplatňovala tendence k oddechovým představením. Ovšem 

časté hraní hudebních komedií a operetek způsobovalo pochybnosti o umělecké hodnotě 

repertoáru. Ne kaţdý herec byl disponován pro zvládnutí pěveckých rolí. Divadlo také muselo 

do vedlejších a sborových rolí často angaţovat neherce z řad ochotníků. Jejich výkony ovšem 

často sniţovaly úroveň celkového vyznění inscenace. Sedmdesátá léta v Pardubicích nepatřila 

ostatně jako v celém tehdejším československém divadelnictví k letům nejšťastnějším.
38

 

 V osmdesátých letech se klíčovou osobností divadla stál Jaroslav Vostrý, který stál za 

proměnou tváře divadla. Byl to reţisér, dramaturg, dramatik a teoretik, jenţ se v šedesátých 

letech výrazně zapsal jako zakladatel praţského Činoherního klubu. Vyhledával nové texty a 

sám inicioval jejich vznik ve spolupráci s autory či dramatizátory.
39

 

Zapříčinil se tak o vzrůstající ambice Východočeského divadla uváděním českých 

(československých) premiér.
40

 Velmi podstatné také bylo, ţe řada inscenací měla společný 

prvek. Tím byla snaha rezonovat s pocity člověka, který ţije v realitě světa totalitní moci.       

„Vostrého éra se nesla ve znamení ţivé dramaturgie promlouvající k současnosti bez vnější 

okázalosti, ale důslednou tematizací. Spojitost se současností byla srozumitelná, byť 

artikulovaná politická angaţovanost byla v té době sotva moţná.“
41

 

 

1.3.2 Východočeské divadlo po roce 1989 

Většina divadel se na počátku listopadu 1989 stala centrem politického ţivota. Ani 

Východočeské divadlo nebylo výjimkou. Divadlo slouţilo jako politická tribuna a soubor se 

zvoleným stávkovým výborem se podílel na veškerém společenském dění ve městě. Po 

politickém převratu, přesněji v únoru 1990, z funkce ředitele na vlastní ţádost odstoupil Jan 

Hyhlík a novým ředitelem byl pověřen herec Radek Bartoník. Uměleckým šéfem se stal 

Michael Tarant. To byla jedna z mnoha polistopadových změn, která divadlo potkala.
42

 

 Jen málokdo si uměl představit, jak hluboce se změní na počátku devadesátých let 

podmínky, v nichţ budou divadla působit a pracovat. Měnily se základní ekonomické 

principy a zřizovatelské vztahy. Někteří ředitelé divadel se snaţili upevnit své vztahy k městu 

                                                           
38 Srov. JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. 

Před oponou za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909 –2009. Východočeské divadlo 

Pardubice. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-254-5281-3. s. 99–105.  
39 Tamtéţ, s. 107. 
40 Tamtéţ 
41

 Tamtéţ, s. 110. 
42 Srov. CÍSAŘ, Jan. Historie divadelní Pardubic a okolí. Východočeské divadlo Pardubice. Pardubice, 2002. 

ISBN 80-238-9325-4. s. 119. 
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tím, ţe se dávali volit do městských orgánů, aby získali pro divadlo silnější a výhodnější pozici. 

Ovšem s touto pozicí se otevíraly dveře do společenských a politických souvislostí, které 

začaly převaţovat nad věcmi divadelními, a posléze postavení divadla spíše komplikovaly, 

neţ jej usnadňovaly. Divadlo uţ nebylo závislé na státním řízení a na místo toho přešlo do 

plné péče města. Stalo se skutečným městským divadlem.
43

    

 Polistopadové události sice divadlo učinily středem politického zájmu, ale jakmile tyto 

převratné dny pominuly, nepoutalo jiţ tolik pozornosti.
44

   

Divadla nadále přišla o svou moţnost vyjadřovat se ze všech stran různými způsoby 

ke společenské a politické situaci a stavět společenská a politická témata, byť uţ třeba 

v jinotajích a alegoriích. Tuto funkci převzala média a hlavně politika sama. „Buditelská éra“ 

českého divadla skončila. České divadlo uţ nemuselo hovořit o jevech „mimodivadelních“, 

jimiţ po dlouhou dobu přitahovalo zájem diváků. Mohlo a také muselo je lákat tím, co 

poskytuje a dává právě jenom divadlo.
45

        

Na samém počátku 90. let si vedení VČD – uţ v době, kdy v jiných divadlech začíná 

divácká krize – dovolilo otevřít Komorní scénu. Při této příleţitosti ředitel Bartoník vyjádřil 

přesvědčení, ţe pardubičtí do divadla chodili a chodit budou. Nově jmenovaný umělecký šéf 

Michael Tarant v jiném rozhovoru z této doby je uţ opatrnější a mluví o nutnosti zvýšit 

přitaţlivost představení i o tom, ţe je třeba pokračovat v „boji o diváka“, který ve VČD začali 

před několika lety. Je si vědom, jaká doba divadlo čeká. Udrţet se a zachránit divadlo bude 

velkým oříškem.
46

 Ale ani tento střízlivý, věcný a značně opatrný pohled na budoucnost VČD 

nedovedl odhadnout všechny komplikace dalšího vývoje. Do osudů divadel, tedy i divadla 

pardubického, začaly zasahovat i další změny, jeţ pro divadlo vytvářely novou situaci. Začaly 

se prudce proměňovat herecké soubory, mnozí herci hledali jiné uplatnění v nových 

moţnostech, které se široce a nečekaně otevřely, např. v dabingu, soukromých rozhlasových 

stanicích, agenturách, ale i v jiném podnikání.
 
Jiní zase odcházeli, protoţe přestali věřit 

dosavadnímu způsobu práce a potřebovali zkusit něco jiného. Divadla zkrátka začínala šetřit, 

starší herce posílala do důchodu a omezovala své aktivity. To vše se podepsalo i na práci 

VČD, jeţ mělo své problémy specifické: Ubytovna byla vrácena v restituci a divadlo přišlo o 

                                                           
43 Srov. JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. 

Před oponou za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909 –2009. Východočeské divadlo 

Pardubice. Pardubice, 2009. ISBN 978-80-254-5281-3. s. 123. 
44 Tamtéţ, s. 124. 
45 Tamtéţ 
46 Srov. CÍSAŘ, Jan. Historie divadelní Pardubic a okolí. Východočeské divadlo Pardubice. Pardubice, 2002. 

ISBN 80-238-9325-4. s.  
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dvacet ubytovacích míst, hrozila ztráta důleţitých provozů jako výroby kostýmů a dekorací. 

Za této situace se objevovaly i návrhy, aby soubor opustil historickou budovu a ve velmi 

redukované podobě hrál jen v Husově sboru a na zájezdech.
 

Naštěstí díky rozvaze 

představitelů města k tomuto nedošlo. Ale i tak bylo divadlo v krajně nesnadné situaci. Na 

konci sezóny 1990–1991 odešli reţiséři Tarant a Juraj Deák, odešel i ekonomický náměstek. 

Divadlo nemělo obsazení reţisérů, ani autorská práva na příští sezónu.
 47

 

Tehdy byl jako umělecký šéf angaţován František Laurin, zkušený divadelník, 

dlouholetý reţisér Realistického divadla, pak činohry ND a konečně ředitel Divadla Na 

Vinohradech, pedagog herectví na DAMU a potom na praţské konzervatoři. V této době 

naneštěstí během dovolené těţce onemocněl ředitel Bartoník a krátce na to zemřel.
48

 

 S příchodem dramaturga Miloslava Kučery, jakoţto zastupujícího ředitele, později 

dokonce i řádného, bylo dosaţeno dočasné stabilizace VČD. Na počátku však nové vedení 

divadla muselo čelit mnoha problémům. Jedním z nich bylo utvoření koncepce divadla. Jak a 

pro koho hrát v nově zásadně změněných společenských podmínkách. Ředitel Kučera měl 

v tomto ohledu jasno, chtěl program divadla uzpůsobit tak, aby vyhovoval středním diváckým 

vrstvám. Coţ pro něho znamenalo divadlo pro všechny. Byl zkrátka proti experimentování 

s extrémními uměleckými výboji. Bouřlivá společenská a politická atmosféra útočila na 

divadlo ze všech stran a dávala tak řadě problémů výrazné politické zabarvení. Ale i přesto 

všechno se začaly zásadní věci pomalu vyjasňovat.
49

 František Laurin, který spolu s reţiséry 

J. Kaličovou a J. Seydlerem vytvořil kultivované a konzervativně laděné divadlo, opírající se 

o kvalitní herecký soubor, uvedl v broţurce pro sezónu 1994–1995: „Zrod tohoto divadla 

charakterizovalo úsilí zbudovat městské divadlo jako výraz ekonomické a kulturní úrovně 

města.
 
Divadlo chce být přirozeným divadelním centrem, divadlem repertoárového typu, které 

komunikuje s veřejností především vlastní tvorbou, vycházející z potřeb regiónu a přesahující 

svými výsledky do všech souvislostí tvorby českého divadla. Tváří v tvář společenské situaci 

chce divadlo plnit nejen svoji rekreativní funkci, ale ve vyváţeném programu posilovat 

všechny pozitivní společenské hodnoty a podílet se na programu, duchovní hygieny 

společnosti.
 
K tomu chce VČD klást akcent na pestrý repertoár v různých ţánrech a titulech, 

nechce pěstovat intelektuální výlučnost a úzce vyhraněný rukopis, ale chce naopak být 

                                                           
47

Tamtéţ 
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Srov. CÍSAŘ, Jan. Historie divadelní Pardubic a okolí. Východočeské divadlo Pardubice. Pardubice, 2002. 

ISBN 80-238-9325-4. s. 120–121. 
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 Srov. Divadelní ústav. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav. Praha, 2000. ISBN  

80-7008-107-4. s. 89–90. 
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otevřené všem divadelním proudům, divadlem pro kaţdého, které staví na textech nesporných 

dramatických hodnot s důrazem na dramatické postavy a nosný příběh s vědomím, ţe 

především na takovém repertoáru mohou vyrůstat herecké osobnosti“.
50

    

Z toho plyne, ţe Východočeské divadlo se rozhodlo vrátit k některým tradičním 

hodnotám, z nichţ vyrostlo a jeţ jsou s ním vázané v kraji pod Kunětickou horou. 

V repertoáru bylo moţné naleznout klasiku jako je např.: Oscar Wilde: Ideální manţel (1991), 

Sofokles: Oidipús (1992), Edmond Rostand: Cyrano z Bergeraku (1992), George Bernard 

Shaw: Pygmalion (1993). Na seznamu ovšem nechyběli i jiní zahraniční novodobí, divácky 

přitaţliví autoři: Félicien Marceau: Vajíčko (1992), Jean Anouilh: Romeo a Jana (1993), 

Brian Friel: Tanec na konci léta (1994). Znovu oţila i hudebně dramatická linie: Jacques 

Offenbach: Bandité, Glenn Webster: Plukovník chce spát (1994). Tento program pokračoval i 

nadále za ředitele Gustava Skály v letech 1996–1999.
51

     

 Nový ředitel Gustav Skála tradici měšťanského dramatického činoherního divadla 

respektoval méně, jeho zájem směřoval jinam. V jeho repertoáru se ve větší míře objevovalo 

hudební divadlo a začal se intenzivně věnovat divadlu tanečnímu. Své myšlence byl natolik 

oddán, ţe dokonce na herecká místa začal přijímat tanečníky.
 
Ale i tak si hudebnědramatické 

inscenace udrţovaly svoji standardně kvalitní úroveň (Florimond Hervé: Mam'zelle Nitouche, 

Jerry Herman a Michael Stewart: Hello, Dolly;  obě hry byly pod dohledem reţie Gustava 

Skály). A pozadu nezůstaly ani komorní hry (García Lorca: Krvavá svatba, r: J. Uherová, 

1999). K řadě novým, zejména mladým hercům (M. Mejzlík, Š. Brázdová, M. Frkalová, P. 

Janečková, R. Ţák), přišli zkušení kolegové z královéhradeckého divadla, jako byli J. 

Jelenská a V. Dušek.
52

         

 V roce 1999 byl Gustav Skála pro špatné hospodaření s financemi odvolán.  Na jeho 

místo nastoupil herec Petr Dohnal, který je ředitelem VČD dodnes. Petr Dohnal pochází z 

Pardubic. Vystudoval DAMU a poté herecky působil v Brně a v Olomouci.  Nakonec se do 

                                                           
50

 JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor. Před 

oponou za oponou. Osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909 –2009. Východočeské divadlo 
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 Srov. JIŘÍK, Jan, MOHYLOVÁ, Věra, SYROVÁTKA, Tomáš, ŠOTKOVSKÁ, Jitka, VODIČKA, Libor: 
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rodného města vrátil. Po mnoha divadelních rolích zastal i funkci nejvyšší. Jeho ředitelování 

by se s mírou nadsázky dalo označit za symbol ukotvení divadelního souboru.
53

 

2. DRAMATIZACE, DRAMATURG A DRAMATURGIE, REŽISÉR 

V této bakalářské práci se rovněţ pohybuje na hranici divadelní vědy, proto povaţuje za 

vhodné pokusit se terminologicky si vymezit některé pojmy jako dramatizace, dramaturg, 

dramaturgie a reţisér.  Definování těchto jevů by nám mohlo být nápomocno, aţ budeme ve 

třetí části sledovat převedení kniţní podoby děl do dramatického textu. 

 

2.1 Dramatizace 

Protoţe se pohybujeme na pomezí vědy literární a divadelní, povaţujeme za vhodné 

zmínit na úvod dva slovníkové výklady pojmu. Slovník literární teorie definuje dramatizaci jako 

„přetvoření původní epické, obvykle prozaické literární látky, někdy však také lyrické 

předlohy do dramatického tvaru. Na rozdíl od tradiční stavby dramatu bývá pro dramatizaci 

charakteristické volnější dějové tempo, které uchovává větší motivickou říši, příznačně 

připomínající epickou předlohu. Dialog nese jisté stopy ilustrativnosti, někdy přímo 

narativnosti. Dramatizace však nemusí uchovávat celek předlohy, vazba mezi původním 

literárním dílem a jeho divadelní podobou bývá různá, někdy autor dramatizace usiluje o 

věrný přepis, jindy se uchyluje k volnému zpracování, které uţ nelze jako dramatizaci 

chápat.“
54

 Nahlédneme-li do Divadelního slovníku, pojem je zde vyloţen takto: „Divadelní 

adaptace či dramatizace uchovává – s větší či menší mírou věrnosti originálu – původní 

narativní (obsah / příběh, fabule), zatímco diskursivní struktura je podrobena radikální 

transformaci, dané především přechodem k odlišnému systému vypovídajícího mechanismu. 

Tak můţe být román adaptován pro divadlo, film či televizi. Během této sémiotické operace 

je román převeden do dialogu (přičemţ dialogy adaptace nemusí vţdy odpovídat dialogům 

originálu) a především do scénických akcí, které vyuţívají veškerý divadelní materiál (gesta, 

obrazy, hudba atd.).“
55

 Teoretik dramatu Pavel Janoušek definuje dramatizaci jako “nutný, leč 

                                                           
53 Srov. Divadelní ústav. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha, 2000. ISBN  80-7008-107-4. 

s. 89–90. 
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 VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie. Československý spisovatel. Praha, 1977. ISBN 80-7294-170-4. s. 
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 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Divadelní ústav. Praha, 2003. ISBN  80-7008-157-0. s. 53. 
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literárně nesvébytný mezistupeň mezi původním textem a jevištěm”
56

. Dále uvádí, ţe „v 

samotné divadelní a literární realitě je mezi literárně svébytnými a nesvébytnými 

dramatizacemi plynulá hranice, stejně jako je plynulá hranice mezi dramatem a ostatními typy 

dramatických textů.”
57

           

Na základě těchto definic by se dramatizace dala vymezit jako přetvoření původně 

epického, obvykle prozaického literárního díla, někdy však také lyrické předlohy do 

dramatického tvaru. Vztah k předloze bývá při dramatizaci spíše těsnější, název díla i 

signování zpravidla kopírují původní text. I přesto se při transformaci, z jednoho výrazového 

modelu do druhého, chtě nechtě vytváří obsahový posun. Dramaturg vstupuje do původního 

komunikačního kódu (autor - text - čtenář) a ovlivňuje tím celou podobu přenášené 

informace. Můţe původní autorovy motivy a myšlenky aktualizovat nebo naopak potlačovat. 

Zkrátka interpretuje předlohu podle sebe. Mění se také úloha příjemce z individuálního 

čtenáře na diváka.
58

 Vzniklý nový text je funkčně přizpůsoben k tomu, aby byl 

interpretovatelný výrazovými prostředky konkrétního typu divadla.
59

 

 

2.2 Dramaturg a dramaturgie 

Slova dramaturg a dramaturgie pochází ze Starého Řecka, kde jejich významem 

rozuměli dramatického básníka a dramatické básnictví. Termín dramaturgós označoval 

spisovatele dramat, dramatika. Ale počátek dramaturgie jako takové se datuje do 18. století, 

kdy se poprvé objeví v divadelním organismu nová funkce dramaturga. Čím více se literární 

věda propracovaná teorii literárních druhů rozvíjí, analyzuje rozdíly a shledává podstatné 

rysy, které tvoří společný charakter literatury, tím větší úkol je také dán dramaturgovi. Pro 

jeho funkci se otevírá větší prostor.
60

        

 Za zakladatele dramaturgie je označován německý spisovatel, básník, kritik a filosof 

Gotthold Ephraim Lessing. Jeho kniha Hamburská dramaturgie (1767–1769) dopomohla 

k ustálení tohoto pojmu. Lessing ji definoval jako nauku o sepisování, provozování her 
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divadelních čili teoretický základ činnosti spisovatelovy, hercovy, reţisérovy atd.
61

 

 „Dramaturgie je činnost na pomezí. Její existence vyjadřuje skutečnost, ţe určité 

divadlo převaţujícího činoherního typu se pohybuje mezi literaturou a jevištěm.“
62

 Je tvůrčí a 

tvořivou součástí divadelní tvorby, která neustále směřuje od literatury k jevišti a k divadlu. 

Jedná se o transformaci literární předlohy, dramatického textu, do jevištní podoby.
63

 

V systému divadla tvoří velice důleţitou funkci kritického opravného prostředku tvůrčí práce. 

Nese odpovědnost za „srozumitelně a účinně ztvárněný významový (myšlenkový) půdorys 

jakékoli inscenace“
64

, protoţe ani velice dobrá literární předloha nemusí mít ztvárněný 

významový plán, kterému lze snadno porozumět.      

 Dramaturgický program tvoří dramaturg. Jeho práce je ovlivněna uměleckým plánem 

celého divadla, v němţ je angaţován.  Působí na něho dva faktory, vnější a vnitřní. Vnější 

faktory tvoří doba, místo a společenská situace, v nichţ se divadlo nachází a dále návštěvnost 

divadla a očekávání společnosti. Mezi vnitřní okolnosti jsou řazeny finanční, umělecké, 

provozní a personální moţnosti divadla. Dohromady tyto dva prvky tvoří specializaci 

divadla.
65

 Zdeněk Hořínek definuje dopad uměleckého programu na dramaturgický plán 

v Úvodu do praktické dramaturgie takto: „Umělecký program je vnitřní osou dramaturgie a 

dramaturgie je aplikací uměleckého programu ve sféře dramatických textů. Tvorba 

dramaturgického plánu se tedy odvíjí od směru uměleckého programu divadla. Ten můţe být 

pohyblivý, jelikoţ kaţdé divadlo se určitým způsobem a směrem vyvíjí.“
66

  

 Divadelní slovník označuje dramaturga: „za literárního a divadelního poradce spjatého 

s určitým souborem nebo reţisérem, spoluodpovědného za přípravu inscenace.“
67

  

 Jak jsme jiţ zmiňovali, dramaturgovou úlohou je také převod literární předlohy do 

dramatického textu. Při tomto procesu vyuţívá řadu postupů, jako je vyuţívání dialogů, 

dialogizování nedialogického textu, škrtání, vpisování a přeorganizování textu.  

                                                           
 
61

 Srov. ENGELMÜLLER, Karel, KAMÍNEK, Karel. Ottův divadelní slovník. J. Otto. Praha, 1914. ISBN 

neuvedeno. s. 710.   
62

 CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie: I. Situace. AMU. Praha, 2003. ISBN 80-7331-921-7. s. 7. 
63

 Tamtéţ, s. 108. 

 
64

 RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Dobré divadlo dětem. Praha, 2003. ISBN 80-9029-751-X. 

s. 12.   
65

 Srov. HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Ústav pro kulturně výchovnou činnost. Praha, 

1981. ISBN neuvedeno. s. 87–90. 
66

 Tamtéţ, s. 89. 
67

 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Divadelní ústav. Praha, 2003. ISBN 80-7008-157-0. s. 62. 
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Na závěr musí podrobit text kontrole srozumitelnosti, ukončenosti, logiky, a zda 

celková stavba udrţí divákovu pozornost pomocí gradaci, proměně rytmu a tempa.
68

 

 Úloha dramaturga je velmi zodpovědná. Rozkolísanost, scestnost, umělecká 

neprůraznost se tu můţe vymstít více, neţli v kterékoli jiné umělecké činnosti 

 

2.3 Reţisér 

Jak Patrice Pavis ve svém divadelním slovníku uvádí: „Osoba pověřená inscenací hry, 

která nese odpovědnost za estetickou a organizační stránku inscenace, protoţe vybírá herce a 

interpretuje text, s vyuţitím scénických moţností, které má k dispozici.“
69

  

Je vedoucí osobou ve všech dramatických uměních. Řídí práce při uměleckých 

interpretacích scénáře a vede herecké zkoušky. Reţisér by měl být člověk, kterému nechybí 

fantazie, schopnost jednat s lidmi, autorita a praktické znalosti divadelního řemesla. Měl by 

mít i organizační schopnosti. A hlavně by to měl být člověk, který detailně zná publikum 

svého divadla.
70

          

 Funkce reţiséra se označuje jako reţie a spadá do ní prakticky všechno, co divák na 

jevišti vidí a slyší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Srov. RICHTER, Luděk. Práce s literárním textem: Převod literárního díla do dramatického textu/scénáře. In 

R. L. Literatura, divadlo a my. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost. Hradec Králové: Krajské kulturní 

středisko. 1985. ISBN neuvedeno. s. 71–82.    

 
69

 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Divadelní ústav. Praha, 2003. ISBN 80-7008-157-0. s. 79. 

 
70

 Srov. RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Dobré divadlo dětem. Praha, 2003. ISBN 80-9029-

751-X. s. 11–13. 
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2.4 Dramatizace, dramaturg, dramaturgie a reţisér ve Východočeském divadle 

 

Abychom mohli blíţe nahlédnout na úlohu dramaturga a reţiséra při sestavování 

repertoáru Východočeského divadla, vyuţili jsme rozhovoru se Zdeňkem Janálem, 

dramaturgem Východočeského divadla. Skutečné znění rozhovoru uvádíme v této části. 

 

  Jak vybíráte předlohu pro dramatizaci? 

Nejdříve mě, jako dramatizátora, musí próza zaujmout svým obsahem, dějem, hlavní 

myšlenkou. Dále samozřejmě kladu důraz na to, zda dějové listy bude moţné převést na 

divadelní prkna. Je jasné, ţe velmi spletité a rozsáhlé dílo se dramatizuje mnohem obtíţněji 

neţ krátká povídka. 

 

Mají při výběru prózy vhodné k dramatizaci někteří autoři přednost před ostatními? 

Jistě. Vybíráme si převáţně notoricky známé a oblíbené autory velkých příběhů. Přiznám se, 

ţe lze říct, ţe v tomto směru hrajeme na jistotu.  

 

Kdo o výběru dramatizace rozhoduje? 

Nejprve je potřeba sestavit plán na celou sezónu. O to se starám já společně s uměleckým 

šéfem. Teprve potom se rozhodujeme, zda nějakou dramatizaci zařadíme, nebo ne. 

Neposlední slovo v tomto ohledu má také ředitel divadla, který musí odhadnout, zda se tu a tu 

hru vyplatí uvést po ekonomické stránce. Výběr konkrétního titulu konzultuju samozřejmě 

také s reţisérem, se kterým úzce spolupracuju prakticky neustále. 

 

Jak text prózy pro dramatizaci rekonstruujete? 

Dramatizace by si měla zachovat jednotlivá témata, nesmí ztratit poetiku a svůj ţánr. 

Dramatizace také téměř většinou pozbývá přítomnost vypravěče, tím pádem musíte různých 

popisů prostředí dosáhnout jinak, a to zejména dialogy.  Můţete situace různě posouvat, 

pozměnit postavy.  I pro divadlo platí, ţe méně je někdy více, proto klidně stačí rozehrát jen 

pět situací z pětadvaceti. 
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Snažíte se tedy zachovat hlavní myšlenku díla? 

Pravdou je, ţe dnešní divadlo často směřuje k originální interpretaci. Vţdyť kaţdý reţisér, 

dramaturg i herec je originál. Vkládají do hry sami sebe. Právě proto můţe docházet 

k posunům hlavních myšlenek a ke svobodné interpretaci. Samozřejmě vše má své meze. 

 

Snažíte se v některých starších hrách hledat aktuální témata? 

Ano. Ve starších hrách se snaţíme hledat téma, které by bylo aktuální pro dnešní dobu a tudíţ 

pochopitelné moderním člověkem. Naštěstí řada témat je takzvaným evergreenem. 

 

Mohl byste uvést příklad? 

Vztahy mezi lidmi, láska, nenávist, štěstí, utrpení, smrt… To jsou témata, která byla a jsou 

blízké kaţdému člověku, protoţe lidé jsou emocemi zmítáni odjakţiva. 

 

Je něco, čím jste při výběru inscenací omezeni kvůli možnostem divadla? 

Jistě. Máme soubor herců určitého věku. Musí se řešit, jaké hry se do plánu zařadí, aby 

si zahráli všichni herci. Samozřejmě i finanční moţnosti nás drţí lehce zpátky. Bohuţel 

nehrajeme drahé, líbivé muzikály, na které chodí kvantum lidí. 

 

Jak vypadá spolupráce s režisérem? Vyskytují se nějaké komplikace při tvorbě 

dramatického textu? 

Jak uţ jsem říkal, s reţisérem spolupracuju velmi úzce. Téměř pokaţdé, kdyţ dramatický text 

připravuju, je mi nápomocný. Rovnou konzultujeme, jak se mu s tím a tím textem bude 

nadále pracovat. Jistě, ţe se občas neshodneme a dojde k menší výměně názorů, ale 

všeobecně shledávám naši spolupráci velmi plodnou. Navzájem se doplňujeme a jeden 

druhého drţíme při zemi, kdyţ naše umělecké duše opomenou hranic. 
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Jaký vidíte rozdíl ve výběru her před rokem 1989 a po něm? Došlo k nějakým 

změnám? 

Já sám jsem dobu před rokem 1989 v kůţi dramaturga nezaţil. Nic méně kaţdý z nás alespoň 

tuší, jak tehdejší období vypadalo. Tehdejší sestavování dramatického plánu podléhalo 

komisím. Spousta her s různými tématy byla jednoduše zakázána. Američtí autoři byli tabu. 

Za vhodné byly samozřejmě povaţovány dělnické hry z padesátých let. Kdyţ v devadesátých 

letech došlo k zahájení odstátnění divadel, vše se začalo měnit. Hodně dramatiků mělo pocit, 

ţe můţe začít hrát „těţké hry“. Ironií osudu bylo, ţe o ně valný zájem nebyl.  

 

Připravujete jen jednu sezónu dopředu nebo i více? 

Připravujeme dopředu jen jednu sezónu. Ale vţdy máme záloţní plán. Nikdy nevíte, co se 

můţe stát. 

 

Od roku 1989 jste uvedli pouze tři dramatizace české prózy, což ve srovnání 

například s Klicperovým divadlem v Hradci Králové opravdu není moc. Proč se 

dramatizacím věnujete tak málo? 

Nehledejte v tom ţádný záměr. Záleţí jen na tom, co preferuje divadlo samo. Dramatizace 

prózy je jen drobná součást plánu. Je sice nedílná, ale pro nás opravdu drobná. Samozřejmě 

by se měla občas objevit, je také potřeba diváka vzdělávat. Pardubické publikum je široké a 

my se   snaţíme hrát hry veškerého druhu. 

 

Z rozhovoru vyplývá, ţe při výběru dramatizace dramaturg úzce spolupracuje s reţisérem, 

v této oblasti lze říci, ţe pevné hranice mezi nimi nejsou vytyčeny. Nejdříve musí společně 

určit, co je na díle zaujalo – hlavní myšlenka, děj nebo obsah. Téţ se samozřejmě posuzuje, 

zda v sobě literární předloha skrývá divadelní kvality a zda bude moţné ho na divadelní prkna 

převést. Autoři děl zvučným jmen mají pochopitelně přednost před těmi ostatními, jejich 

renomé můţe zajistit větší návštěvnost představení. 

Při rekonstrukci textu by měl dojít k zachování témat, rovněţ by se neměl vytratit ţánr ani 

poetika. Dramatice velmi často pozbývají vypravěče, proto je potřeba různým popisů 

dosáhnout jinak, zejména pomocí dialogů.   
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Dnešní divadlo směřuje k originální interpretaci, neboť kaţdý herec, dramaturg i reţisér je 

originál sám o sobě. Tím pádem dochází k různým posunům a svobodným interpretacím. Na 

druhou stranu existují hranice, které by měly zůstat nepřekročeny. 

Ve starších hrách je potřeba hledat témata, která jsou aktuální pro dnešní dobu, tím pádem 

lehce přijatelná a pochopitelní pro moderního člověka. Mezi tyto témata patří mezilidské 

vztahy a emoce – láska, nenávist, štěstí, utrpení. Právě tyto motivy jsou nesmrtelné a jen tak 

nezevšední. 
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3. PŮVODNÍ LITERÁRNÍ DÍLA, DRAMATICKÉ TEXTY A  JEJICH 

ANALÝZA 

 

3.1 Romance pro křídlovku 

 

3.1.1 Báseň – předloha 

 

Romance pro křídlovku je lyricko-epická skladba, která vznikla v období mezi srpnem 

a listopadem roku 1961. Poprvé vyšla v roce 1962 v časopisu Plamen a ve stejném roce se 

dočkala téţ kniţní podoby
71

. Romance je španělský básnický útvar, který stojí na pomezí 

mezi lyrikou a epikou. Mívá milostný ráz. Křídlovka je dechový nástroj podobný trubce. Její 

hlas zazníval nejen na svatbách, ale také pohřbech. Člověka tedy doprovázel na jeho ţivotní 

pouti, ať uţ se jednalo o událost navýsost radostnou, nebo naopak o událost nejţalostnější. 

Samotný název díla tedy jemně načrtá dějovou linii, vyvolává ve čtenáři různá očekávání. 

Naproti tomu ale nechává dostatečný prostor pro vlastní imaginaci. Sám autor o názvu díla 

vypovídá: ,,…jméno knihy se neřídí pouze potřebou kupce, ale je klíčem, kterým básník 

otevírá zámky mateřštiny. Někdy zkouší desítky klíčů, neţ najde ten pravý. Jindy pravý klíč, 

kterým otevřel v rozrušení zaloţí, a čtenář najde vedle otevřených dveří klíč, který je třeba 

lesklejší, neţ první, ale který by se přelomil při prvním otočení. Nic se však nestane. Jsi jen 

hostem, za ruku tě vedou přes práh, a kdyţ tě vydatně a dobře pohostí, je všechno v pořádku. 

A za čas tu jsi doma a smíš si a umíš uţ otevřít sám i bez klíče, který ti nabízí básník.“
72

  

Text je psán jako vzpomínka. Ovšem kompozice je mnohem sloţitější. Lyrický 

subjekt v roce 1961 vzpomíná na svou lásku, která začala v létě roku 1930. Text připomíná 

koláţ. Je slepen z jednotlivých obrazů, které se jakoby vynořují z mlhy pisatelovy paměti bez 

jakékoliv chronologické návaznosti. Romance pro křídlovku je skladbou o prolínání a 

proměňování. ,,Nejmarkantněji ono prolínání spočívá v propojení časových rovin. Základní 

kontrast čtyř časů zobrazeného světa (27.–28. srpna 1930, červen 1933, červen 1934, přelom 
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 STRNADEL, Josef. Básník František Hrubín. Československý spisovatel, Praha, 1980. ISBN 978-80-7054-

137-1. s. 35. 
72

 HRUBÍN, František. Drahokam domova. Albatros. Praha, 1976. ISBN neuvedeno. s. 115. 
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čtyřicátých a padesátých let, kdy se s Viktorem na traktoru vydávají z Jílového zpět do Lešan) 

s časem, v němţ se vypráví (dle datace srpen–listopad 1961), je umocněn antilineárním, spíše 

cyklickým pojetím plynoucího času vůbec. Hrdina-mluvčí příběhu se nevrací proti proudu 

času, nehledá svou původní, ,,autentickou“, dalšími zkušenostmi nezanesenou podobu.“
73

 

Právě cyklické pojetí času způsobuje, ţe se některé události a motivy opakují, ovšem ne ve 

stejné podobě. ,,Vše jako by zůstávalo, ale přitom se i měnilo. Pouť spolu s Viktorem po 

letech do Lešan se odehraje na traktoru, syn se holí, ale elektrickým strojkem, hrobník si na 

Terinin pohřeb vzpomíná, ale hrob uţ neexistuje.
74

 Kopřivy, ve kterých se Terina ztrácela, 

rostou pořád na stejném místě, ale cíp její sukně se v nich ztrácet uţ nikdo nikdy nezahlédne. 

Nemoţnost návratu. I kdyţ se jedná o přirozenou součást ţivota, právě ona vytváří emoční 

náboj, který Romanci plní aţ po okraj. Celková kompozice, která je výjimečná, má široký 

obsahový význam. ,,Umoţňuje konfrontace časově vzdálených situací, vytváří poetické napětí, 

něco, co není moţno přesně slovy vypovědět ani definovat, co není nikde napsáno a přece 

v básni je.“
75

 

Datum 28. srpna 1930 představuje přítomnost děje, je označeno jako dnes ráno či dnes 

v noci. Toto datum je pomyslným bodem, od kterého se odráţíme směrem do budoucnosti, ale 

i do minulosti. Díky přesným datacím dnů, měsíců a týdnů dílo připomíná deníkový záznam, 

coţ mu dodává vyšší autentičnosti. Hlavní hrdina František, básník i lyrický subjekt jsou 

jednou osobou. Tím pádem v díle dochází k pozoruhodnému jevu, kdy se podařilo vyslovit 

minulé současně jako přítomné a budoucí.
76

 Musíme téţ zdůraznit, ţe jednotlivé úseky se 

v textu opakují, zejména silné momenty, které protkávají střípky jednotlivých vzpomínek. 

Velmi důleţitým prvkem kompoziční stavby je kontrast. Vyskytuje se opravdu hojně. 

Nejzřetelněji ho můţeme pozorovat na postavě Teriny a Tonky. Terina je zosobněním 

nevinnosti, čistoty a křehkosti. Je aţ nadpozemská. Oproti ní je Tonka zobrazena jako objekt 

fyzické lásky, hřmotná, mladá ţena s ostrým jazykem. Dalším kontrastem je smrt Teriny a 

smrt dědečka. V jednom případě tragicky umírá mladý člověk, který měl celý ţivot před 

sebou a jenţ ţíznil po ţivotě. Smrt je zbytečná, bezdůvodná. Její strohé vyobrazení tomu 
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 BÍLEK, Petr. A. Romance, v níţ o křídlovku nejde. In: Romance pro křídlovku. Mladá fronta.  Praha, 1998. 
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74

Tamtéţ, s. 69. 
75

 TREFULKA, Jan. Hrubínova romance. In: Host do domu. Československý spisovatel. Praha, 1962. ISBN 

neuvedeno. s. 279. 
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 Srov. MRAVCOVÁ, Marie. František Hrubín: Romance pro křídlovku. In: Česká literatura. Československý 

spisovatel. Praha, 1988. ISBN neuvedeno. s. 217. 
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přesně odpovídá: ,,Umřela na záškrt. V zimě.“
77

 V tom druhém naopak odchází stařeček, který 

proţil plnohodnotný ţivot. Jeho smrt je očekávaná součást lidského koloběhu. Smrti dědečka 

je také věnováno v básni podstatně více prostoru. 

Dalším velmi důleţitým prvkem kompozice je řetězení motivů, které se ale proměňují. 

I kdyţ některé prostupují celý text, nikdy se neobjevují ve stejné formě dvakrát. Například 

motiv kopru. Nejdříve se objevuje jako velice aromatická květina, která přehluší všechny 

ostatní vůně letní noci. Dále zlatavé okolíky kopru básníkovi připomínají oblohu posetou 

hvězdami. Také kdyţ Františkovi tatínek poprvé půjčil břitvu, celá síň voněla koprovou 

omáčkou. A kdyţ po letech František spatřil otcův hrob, rostl na něm zlatavý kopr.
78

 

Viktorova čepice. Čepice je nejdříve symbolem Viktorovi váţenosti. Kdyţ si ji ale nasadí 

Terina, stává se předmětem Františkovy zloby a ţárlivosti.
79

 František a Viktor. Dva 

nedospělí rivalové, sokové v lásce, kteří se nesnášejí. Na konci básně si jako vyzrálí muţi, 

spojeni stejným neštěstím, padnou do náruče. ,,Funkce motivů noci, pouti, kolotoče, řeky, 

prostoru vně i uvnitř, kopřiv, břitvy a dalších se nevyčerpá jejich rolí ozvláštňovací. Nejsou 

výsledkem cílené poetizace rekvizit, jeţ s sebou přinesla dějová linie. Nevytvářejí ucelený 

systém, který by v jejich vyuţití bylo moţno dešifrovat.“
80

 Ukrývá se v nich symbolický, 

neuzavřený kruh významů. Jednotlivé scény, motivy i dialogy prakticky nic nezobrazují. 

Namísto toho odkazují kamsi do mlhou zahalené dáli.  

 

Pokud bychom se chtěli zaměřit na charakteristiku postav, objevuje se jiţ na samém 

začátku básně. Ovšem jedná se jen o nástin, náčrt hlavních rysů. Více se o postavách 

dozvídáme aţ z jejich chování a jednání. František, student medicíny, doslova prahne po 

ţivotě. Mladistvá nerozváţnost a ztřeštěnost ho zaplňuje aţ po okraj. Proţívá své první lásky. 

K Tonce, místní podruţné, pociťuje pouze fyzickou přitaţlivost poháněnou syrovým chtíčem, 

coţ můţeme z veršů zřetelně vyčíst: ,,Víc neţ prsatá byla hrozná, (…) nadávala i vodě.“
81

 

K Terině chová city odlišné, mnohem hlubšího charakteru. Je pólem, k němuţ zbytek 

zobrazeného světa jako by pouze dodával potřebné protiklady. Není postavou z masa a kostí, 
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ale projekcí, moţností únikem do prostoru, kde vládne jiné, totiţ nedefinovatelné. Terina 

přitahuje tím, ţe není vymezena, nemá pevné kontury.
82

 Kdyţ o ní lyrický subjekt hovoří, vše 

se zjemní, ztiší a rozněţní. Lyrika nabírá na neuvěřitelné síle. Terině se dostává aţ 

nadpozemského vyobrazení. Je naprosto čistá, nevinná a místy aţ dětsky naivní. 

Jsem k zbláznění ţivý, Terino, a chci si tě celou / vypodobnit, / nevím však, kolik máš rukou, 

kolik máš úst, kaţdým stéblem / a lístkem a kaţdou hvězdou mě ţíznivě piješ. / Zdali tě ještě 

někdy uvidím? //
83

 

Viktor, stejně jako Terina a její rodina, také pracuje u kolotočů. Nikdy nesundává 

čepici z hlavy a je to Františkův sok. V básni se mu dostává pramalé pozornosti, i kdyţ je to 

právě on, kdo celé dílo doprovází hrou na křídlovku.  

Tatínek Františkovi poprvé půjčuje břitvu, čímţ ho symbolicky zasvěcuje mezi 

dospělé. Františkův dědeček nevnímá svět kolem sebe. Ţije ve svém vlastním. Neustále se mu 

vynořují obrazy z minulých časů. Aţ kdyţ umírá, na okamţik procitne a Františka poznává. 

 

Vzpomínky se odehrávají na pozadí pouti, která představuje zábavu, radost, rej, 

hravost a vytrţení z kaţdodenního ţivota. V konfrontaci s tím stojí prostor přírody, který 

naopak přináší klid, mír. Je to místo, kde můţe být zamilovaná dvojce sama, ničím nerušena. 

Líčení přírody lyrický subjekt také vyuţívá k vyobrazení Teriny: ,,Terino, obleču tě do hvězd 

/ a tvé tělo posázím vesmíry, poslední křísnutí / cvrčka na podzim bude ti slyšitelné stejně / 

jako exploze, / kdyţ vzniká nová hvězda…//“
84

 Líčení přírody téţ působí na naše smysly, 

zejména čichové. Čtenář je aţ překvapivě sugestivně schopen vnímat vůni letních nocí. ,,Je 

půlnoc kopřiv a půlnoc kopru.“
85

 

Romance pro křídlovku je v české moderní literatuře mezníkovou skladbou. František 

Buriánek-čtenář se svěřil s tím, ţe při její četbě pociťoval ,,překrásné trnutí, při němţ se hned 

tají, hned zrychluje dech, závrať, do níţ padá naše myšlení, a zase podivuhodná jasnost a klid, 

které nad tím vším vládnou – nad tím rozbouřeným zmatkem lidského srdce, které poprvé 

poznává lásku, ţivot a smrt.“ Aniţ nadsazoval, napsal František Buriánek-literární kritik, ţe 
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Romance ,,patří mezi díla, která sama nesou na sobě znak nesmrtelnosti, a nemusí čekat, aţ 

jim jej připnou potomci nebo literární historie.“
86

 

Nesmrtelná romance Františka Hrubína byla v roce 1966 převedena na filmová plátna 

Otokarem Vávrou. Reţisér Marián Pecko však vycházel z dramatizace, kterou pro 

východočeské divadlo napsal dramaturg Martin Fehrner a o které budeme mluvit níţe. 
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3.1.2 Dramatizace 

 

Romance pro křídlovku / František Hrubín 

Reţie / Marián Pecko 

Dramatizace / Martin Fahrner 

Scéna a kostýmy / Pavol Andraško  

Hudba / Róbert Mankovecký 

Premiéra 6. a 7. května 2006 ve Východočeském divadle Pardubice 

 

Jak jsme jiţ jednou zmiňovali, Romance pro křídlovku poprvé vyšla v roce 1962 

v časopisu Plamen a ve stejném roce se dočkala téţ kniţní podoby. Roku 1966, ve zlaté éře 

českého filmu, byla zfilmována reţisérem Otakarem Vávrou. Sám František Hrubín se na 

vzniku scénáře podílel. Východočeské divadlo Pardubice uvedlo dramatizaci Romance pro 

křídlována jaře 2006.  

Vznik dramatizace, která vznikla podle básnické předlohy, lze povaţovat za unikátní 

jev. Jak jiţ z názvu vyplývá, báseň je romancí. Nalezneme zde sice epickou dějovou linii, 

ovšem hlavní je sloţka lyrická, pocity a vnímání samotného lyrického subjektu. Sám autor 

dramatice Martin Fehrner o úskalích této práce uvedl: ,,Kdyţ padlo rozhodnutí, ţe půjdeme 

svou vlastní cestou a nepouţijeme ţádnou dostupnou dramatizaci Romance pro křídlovku, byl 

jsem hodně bledý. Převést toto osobní básnické vyznání autora na jeviště nebylo vůbec 

jednoduché. V jednu chvíli jsem si dokonce přál, abychom přece jen vyuţili předlohu k slavné 

ostravské inscenaci Radovana Lipuse, abych se zbavil tvůrčího trápení.“
87

 Aby scénáře mohl 

vzniknout, bylo nejzákladnější vybrat z básně epické sloţky. Tím máme na mysli přesně 

určené svérázné postavy, tajné romantické schůzky, první políbení, koupání s Tonkou v řece, 

dědečkovy vycházky, první holení, bezstarostné prostředí pouti a celé rodina potulných 

komediantů.  

Jak jiţ bylo řečeno, text má velmi sloţitou kompozici. Básník je zároveň lyrickým 

subjektem, který vzpomíná na svou letní lásku, ale i postavou. Dramatizace tuto problematiku 
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vyřešila osobitým způsobem. Po celou dobu můţeme na jevišti vidět Františka, mladého 

studenta, který doslova hoří plamenem lásky a je zmítán nezkrotnou touhou po ţivotě. Pan 

František, postava Františka po třiceti letech, je také na jevišti po celou dobu. Celá hra začíná 

tklivou melodií křídlovky, za které přichází na scénu Pan František. Pomalu obchází kolem, 

rozhlíţí se a nakonec, smotaný do klubíčka, ulehá na zem. Ve stejném okamţiku na speciálně 

upravené mobilní ţidli přijíţdí dědeček, coţ v divákovi evokuje, jako by se opravdu vynořil 

ze vzpomínky. Mávnutím ruky zastaví hudbu, i on obchází dokola, ulehá vedle Pana 

Františka, dokonce se na něj posadí a začíná mluvit. 

Následná ukázka zobrazí první dialog celé hry. 

 

„Pan František: Dědečku! Je to moţné? Jste to vy? 

Dědeček:  Jste to vy? Pane Sýkoro, jste to vy? 

Pan František:  Ne, dědečku, to jsem přece já, váš František… 

Dědeček:   Dovedete mě domů, pane Sýkoro? Dovedete mě domů? 

Pan František:  To víte, ţe dovedu, dědečku, to víte, ţe dovedu…“
88

 

 

Dědeček pak před zraky všech diváků rozestaví pohyblivý nábytek. Prakticky za pár vteřin se 

na scéně objeví celá světnice, coţ působí jako by se rozestoupila mlha v paměti Pana 

Františka. Dědeček si zuje boty, ulehne do postele, Pan František se ho chystá přikrýt. Kdyţ 

přes něj přehazuje deku, jako kouzlem se objevuje František. Je celý v bílém, coţ ostře 

kontrastuje s oblečením jeho staršího já. S jeho příchodem začne hrát veselá hudba, světlo 

zesílí, vše oţije. Od této chvíle se Pan František stává aktivním pozorovatelem dění. Po celou 

dobu hry se po jevišti pohybuje jako přízrak, pousmívá se nad svým mládím, několikrát se 

sám sobě přímo vysmívá. V několika momentech dokonce asistuje postavám – například 

Františkovi drţí zrcadlo při holení, zachytí popel, který tatínek odklepne, zavírá okno, kterým 

prolezla Tonka, přestavuje scénu, pohrává si s Terininým pramínkem vlasů… A je to on, kdo 

pronáší verše z básně, v naprosto originální podobě. Během jeho přednesu se setmí, všichni 

herci znehybní a veškerá pozornost je soustředěna jen na něj. Jeviště po celou dobu překrývá 

obrovská, oranţová plachta. Tento zdánlivě bezvýznamný prvek věrohodně evokuje teplé 

srpnové dny a noci prosycené láskou. Celou atmosféru podtrhuje měkké, rovněţ do oranţova 

laděné, osvětlení. „K vnitřnímu napětí a rytmu inscenace přispívá téţ scénická hudba Róberta 

Makoveckého. Za jejího poutavého doprovodu totiţ účinkující dokazují tvořivé schopnosti, a 
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to bez velkých rozdílů.“
89

 Pan František, řešení scény, hudba. Troufáme si říct, ţe právě tyto 

faktory divadelní Romanci plní poetičností.  

 

Martin Chamer jako student František vdechnul své postavě přesně to, o čem se 

dočítáme v básni. Tvrdohlavý, bláhový, nezkrotný chlapec, který je „k zbláznění ţivý“. Terina 

Lucie Štěpánkové je čistou bytostí, její naivní výraz působí aţ étericky. Martin Mejzlík, coby 

dospělý Pan František, sehrál svou roli velice přesvědčivě a dojemně, aniţ by se objevila 

jediná známka falešného sentimentu. Dědečka si zahrál Václav Dušek. Z mála slov, která 

z jeho úst máme moţnost zaslechnout, stvořil ţivou postavu, která sceluje celou kontinuitu 

příběhu. Vznáší se nad ním závoj tajemné atmosféry. Podstatně většího prostoru neţ v básni 

se dostalo také Martinu Mňahončákovi, který vynikl jako Viktor, drsný a urputný nápadník 

Teriny, který ve skutečnosti byl jen zraněná duše touţící po lásce. Samozřejmě nesmíme 

opomenout temperamentní Tonku v podání Evy Janouškové, která na jeviště vnesla také 

doušek humoru. Komediantskou Terininu rodiny si zahrála Romana Chvalová, Pavel Novotný 

a Petr Dohnal, ředitel divadla. 

 

V představení můţeme najít několik opravdu velmi silných scén, například milostné 

dovádění v řece, kdy je Tonka svlečená do půl těla, Františkovy vycházky s dědečkem, které 

si pohrávaly s náznaky tragikomična. Ale ovšem největší pozornosti se dostalo smrti dědečka. 

Scéna je vybroušená do nejjemnějších detailů, podtrţená srdceryvnou hudbou. Nebojíme se 

tvrdit, ţe není diváka, kterého by tento obraz nezasáhl. 

 

Po smrti dědečka se tatínek, Pan František i František převléknou. Tatínek s Panem 

Františkem byli oblečeni po celou dobu do černých obleků. Teď jsou v bílém. František se 

naopak ze svého bílého jinošského šatu převlékne do černého. I jeho výraz se prudce mění. 

Jako by dospěl a onen lehkomyslný bouřlivák zmizel. Pan František se chopí kufru a chce 

odejít, kdyţ v tom na scénu na mobilní ţidli přijíţdí Viktor. Pan František se opět stává 

aktivní postavou. Společně s Františkem vyrazí k Viktorovi, který jim suše oznamuje, ţe 

Terina zemřela. 
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Následující ukázka ze scénáře předvede, jak divadelní hra končí. 

 

„Pan František: Terina? (Viktor přikývne) 

Viktor:   Terina! 

Pan František:  Ne, ne, Terino! 

Oba:    (oba začnou křičet) Terina? Terino? Terino! 

(Na posteli se vztyčí dědeček a otec, nějakou dobu nehybní, otec vodí 

dědečka sem a tam a oba volají) 

Dědeček:   Domů! Domů! 

Otec:    Terino! Terino! Domů! 

Dědeček:   Domů, domů! 

   (Přibíhají Terininy rodiče s baterkami, svítí do všech koutů.) 

Otec a matka Teriny:  Terino! Jestli jsi tady, tak se ukaţ! Ukaţ se, Terino!“
90

 

 

 

Jak jiţ bylo řečeno výše, dramatizaci, která vznikla na základě básnické předlohy, lze 

povaţovat za ojedinělý jev. Romance pro křídlovku je skladba, která je postavená na tématu 

plynutí času a proměňování. ,,Proto je tato zdánlivě tak dějová, vizuální a časoprostorově 

konkrétní skladba bez porušení podstaty těţko převoditelná z textové podoby. Její filmové i 

divadelní adaptace vţdy vzhledem ke změně ţánru a způsobu prezentace vţdy cítily potřebu 

dořečení, zvýraznění, jeţ ovšem vţdy zastírá onen mnohovýznamový pel, který utkvívá 

v mysli při tichém čtení.“
91

 Tomuto se nevyhnula ani pardubická dramatizace. Romance má 

zcela výjimečnou kompozici a je naprosto zjevné, ţe na divadelní prkna je prakticky 

nepřeveditelná. Pokud bychom se podívali, jak s tímto vypořádala filmová adaptace, zjistíme, 

ţe diváka činí pozorovatelem děje, který se odvíjí chronologicky. Tedy aţ na rámcovou 

situaci, která tvoří prolog a epilog filmu, ovšem roli má zásadní, jelikoţ usazuje děj do 

minulost. V dramatizaci se rovněţ neprolíná několik časových rovin, jen postava Pana 

Františka, která se jako přízrak pohybuje mezi děním na jevišti, napovídá, ţe se jedná o 
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události minulé. Kdyţ se shovívavě usmívá nad svou vlastní pošetilostí, dotýká se Terininých 

vlasů nebo objímá dědečka, emoce doslova zaplňují jeviště. 

Mluvili jsem téţ o motivech, které se v básni neustále opakují, i kdyţ nikde ne dvakrát 

ve stejné podobě. Dramatizace zvolila jeden hlavní motiv – holení. Vyskytuje se opravdu 

hojně a pokaţdé sebou přináší nová sdělení. Pokaţdé, kdyţ se ve hře někdo chopí břitvy nebo 

holící stojku, je jasné, ţe  nic uţ nebude stejné jako před tím. 

 

Při dramatizaci Romance pro křídlovku došlo k mnohým posunům, úpravám a škrtům, 

zejména po kompoziční stránce. Ovšem co se textu týče, zůstal nedotčen. Kaţdé slovo ze 

scénáře se shoduje s originálem. 

I kdyţ je to s podivem, nebojíme se tvrdit, ţe duch i struktura původního díla zůstal zachován. 

Jako by se Romance z kniţních stránek zlehka přenesla na divadelní prkna. 
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3.2 Marketa Lazarová 

 

3.2.1 Román – předloha 

 

Marketa Lazarová byla vydána v roce 1931 a v tvorbě Vladislava Vančury zaujímá 

výsadní postavení. Autor se postupně vymaňuje z vlivu poetismu a ve své tvorbě posiluje 

dějovost.   Marketa Lazarová je jeho první román, který čerpá z historické látky, inspirací mu 

byly jednotlivé motivy z rodové kroniky Vančurů z Řehnic.  

 Příběh Markety se odehrává v Čechách, na Mladoboleslavsku, kdysi v minulosti, 

kdy se svět hemţil rytíři a loupeţníky. Proto by se mohlo zdát, ţe se tematicky pohybujeme 

mezi dobrodruţným a historickým románem. Ovšem určit ţánr románu není záleţitost takto 

snadná. ,,I kdyţ je Marketa Lazarová zasazena do středověku, nelze ji označit za historický 

román, protoţe je zaloţena na imaginární interpretaci minulosti.“
92

 Děj se tedy odehrává ve 

fikčním prostředí, jeţ si vybudoval vypravěč sám. Události opravdového historického 

významu stojí stranou oproti těm, které proţívají hlavní hrdinové, stranou. Známé historické 

postavy bychom v románu hledali také marně.  

 Vnímat Marketu Lazarovou jako dobrodruţný román nám brání fakt, ţe dílo není 

budováno s důrazem na napínavý děj. V popředí oproti líčení lítých bojů mezi loupeţníky a 

královými muţi stojí často milostné scény Markety a Mikoláše a Alaxandry s Kristiánem. 

V dobrodruţném románu by čtenář neměl mít tušení prakticky do poslední věty, jaký bude 

mít příběh konec. S tímto se ovšem u Vančury nesetkáme. Hned na první stránce nám 

vypravěč, jako by náhodou, oznámí, ţe Kozlík nakonec zemřel ohavnou smrtí. Kdyţ se téměř 

na konci románu schyluje k bojům, vypravěč skepticky sděluje své předsvědčení, ţe 

loupeţníci vůči přesile nemají šanci na úspěch, tím pádem čtenář zjišťuje, jakým směrem se 

děj bude ubírat.  

Ovšem dále bychom rádi podotkli, ţe během příběhu pod vlivem lásky, která rozkvetla 

mezi dvojicemi hlavních postav, se dobrodruţný román mění na román milostný. Láska se 

v průběhu příběhu stupňuje a s ubíhajícími stránkami je jí věnován stále větší prostor. 

 Kromě dobrodruţného, milostného a historického románu se v souvislosti s Marketou 

Lazarovou hovoří také o znovuoţivení hrdinského eposu. ,,Za časů Herkulových, ţili praví 
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rekové jako Kozlík a Mikoláš, uhrančivě krásné milenky jako Marketa a Alexandra – lidé 

jednoho kusu, odolnější, statečnější a ţivotaschopnější.“
93

 V právě v takových úryvcích se 

setkáváme s obrazem ideální heroizované minulosti, která se v eposech objevuje. ,,V eposech 

bohatýrských zpěvech se setkáváme se světem velikosti a dokonalosti, hrdinové jsou hodni 

svrchované úcty ve svých kladných i záporných vlastnostech. V eposech totiţ nejde – právě 

tak jako v Marketě Lazarové – o věrné zobrazení některého úseku dějin, ale o konstantní, 

přirozené vlastnosti, schopnosti a potřeby.“
94

 S tímto také úzce souvisí ,,sošnost“ postav, o 

které bude hovořit později. Ovšem i přes výše uvedené aspekty, román nelze zařadit mezi 

hrdinské eposy. Vypravěč totiţ neustále mění a nově skládá obraz skutečnosti, který ke všemu 

přehodnocuje. Například některým postavám se vysmívá, jednoznačně je odsuzuje, v průběhu 

děje s nimi ale i sympatizuje, projevuje lítost. Tím pádem se mění také čtenářův náhled na 

postavy. V románu rovněţ nalézáme epizodičnost, která je pro epos rovněţ příznačná. Rovněţ 

narazíme i na jazykové znaky eposu, ovšem pouze jen v některých pasáţích. „Vyrovnaný a 

vznešený jazyk tradičního eposu se ocitá v těsné blízkosti s prvky obecné a zdůvěrňující 

mluvy.“
95

 V tomto románu lze najít prvky historických, milostných, dobrodruţných románů, 

eposů a dalších mnoha ţánrů. Jedná se ovšem jen o kulisy, které dotvářejí svébytný svět, se 

kterým si vypravěč manipuluje dle vlastní vůle a uváţení.     

Jak jiţ moţná vyplynulo z poznatků výše uvedených, velmi podstatná, dovolujeme si 

tvrdit nejdůleţitější, je sloţka vyprávěcí. Vypravěč stojí nad rámcem příběhu, na pevném 

neotřesitelném místě. On sám je však vyprávěním natolik zaujat, ţe do děje bezprostředně 

vstupuje. Komentuje jej. Vyjadřuje názor na jednání postav, s někým sympatizuje, někoho 

odsuzuje. Práce s jazykem je pro Vančuru zásadní. Literární vědec a Vančurův přítel, Jan 

Mukařovský, o jeho vztahu k jazyku říká: ,,Vančurův intimní poměr k jazyku, poměr bytostný 

a nezměnitelný přes všechny vývojové fáze , kterým prošlo Vančurovo umění, je dán tím, ţe 

Vančura spatřuje podstatu epiky ve vyprávění, patos jeho uměleckého snaţení spočívá 

v onom nepostiţitelném bodě, v kterém se skutečnost přepodstatňuje ve slovo.“
96

 

                                                           
93

 Srov. HOLÝ, Jiří. Moţnosti interpretace.  Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Periplum. Olomouc, 

2002. ISBN 80-86624-02-1. s. 105. 
94

 Tamtéţ 
95

 HOLÝ, Jiří. Moţnosti interpretace.  Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Periplum. Olomouc, 

2002. ISBN 80-86624-02-1. s. 105. 
96

 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Spisy Vladislava Vančury: Svazek pátý. Československý spisovatel. Praha, 1953. ISBN 

neuvedeno. s. 78. 



37 

 

 Vypravěč velice často oslovuje čtenáře přímo. Tím ho stahuje do děje a vytváří tak 

mezi nimi pevné pouto. Jako ţivá postava provádí čtenáře příběhem, s trochou nadsázky ho 

vodí za ruku a jen na něm záleţí, co v danou chvíli spatří. 

 Vančura své vyprávění vsadil do středověku také proto, ţe tato doba předestírá 

obraz hrdinských činů, zuřících konfliktů, kdy člověk, zmítán nezkrotnými emocemi, proţíval 

ţivot se vším všudy. Pozornost k loupeţníkům neobrátil jako k marginální vrstvě 

obyvatelstva, ale jako k nositelům určitých vlastností a hodnot – silné vášně kontrastují 

s přecitlivostí, s citovou vyprahlostí a zmateností moderního člověka, jak jej zpodobňoval 

soudobý psychologický román.  

 Dialogem se čtenáři tak vypravěč polemizuje se současným světem a literaturou. 

Své čtenáře ironizuje, obrací se k nim jako ke změkčilým lidem dnešních časů, kteří netuší nic 

o vášni a opravdovosti ţivota.
97

 „Stali jste se ze samého uvaţování o ušlechtilosti a spanilém 

mravu našeho národa opravdu přecitlivělí, a kdyţ pijete, rozléváte ke škodě kuchařčinu vodu 

po stole.“
98

 Jak jiţ bylo řečeno, vypravěč se ke čtenářům neustále obrací a oslovuje je (vzácní 

pánové, sličné dámy apod.), stále je napadá (Jděte k šípku! Nechte si zajít chuť!)
99

 a provokuje 

(Jakţe, vy nejste spokojeni s příběhem se starých časů? Coţ vám nepůsobí ani ţdibec libosti 

slyšeti o mrazech tak pořádných, o prudkých chlapech a sličných dámách? Nepůsobí tato 

povídka jako mlat u porovnání s rozkošnou sloţitostí současné literatury? Nedojímá vás ani 

poněkud, ani pramaličko, ani se zpoţděním, jehoţ bývá třeba vaší pronikavosti? Domníváte se 

vskutku, ţe veliké lásky byly vţdy dokonalé lásky?).
100

 Tím pádem se stávají dalšími 

postavami příběhu, ovšem které tvoří protipóly ţivočišných loupeţníků.
101

  

 Vypravěč k popisu děje pouţívá také prvky reportáţní, coţ působí jako by to, co 

říká, vznikalo právě v momentu promluvy před jeho očima. Jako by byl událostmi ohromen. 

Reaguje spontánně a emotivně podle výchozí situace. Předurčenost jakéhokoliv druhu je textu 

Vančurovy prózy cizí. Události se teprve odehrávají. „Je to mnohotvárný neproměnlivý obraz 
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světa, nesený řádem nadosobního tvořivého ţivota, vymykajícího se však z rámce neměnných 

předem určených zákonitostí.“
102

 

Vypravěčovo nezakotvené stanovisko můţeme téţ sledovat například v jeho pohledu 

na víru a náboţenství. V Marketě Lazarové můţeme nalézt nejrůznější biblické metafory. 

Vypravěč a postavy se k Bohu často obrací. Vyslovuje přesvědčení, ţe právě on bude mít 

pochopení pro činy Markety, Alexandry apod. Avšak kdyţ s Marketou rozmlouvá převorka 

kláštera, vypravěč obrátí a vede monolog v rouhačském duchu: „Kdo chce naslouchati déle 

tomuto hovoru? Nikdo! Souhrn celičké řeči je Bůh! Ale vy a já nevěříme na tohoto vládce 

časů. V noci nepřetrţitého trvání, v noci bez konce bylo učiněno toto slovo a vládne duším, 

které se otřásají při jeho zvuku, jako se otřásá holub a kurové, kdyţ se blíţí jestřáb. Ó 

pochybovači, i ty bledneš, i ty se zachvíváš? Neboj se! Nebe je prázdné! Nekonečno je 

prázdné. Nekonečno, tento blázinec Bohů, na jehoţ okrajích bloudí hvězdička. Zţelelo se nám 

všech strastí a dnem i nocí přemítáme o jistotě, která by byla tak mocna, jako je tento šílený 

hlas básníků. Ach, pomatenci! Jakou hrůzou jste zalidnili čas, jakou hrůzu jste vmetli do 

podvědomí maličkých dítek. Jaké běsnění pochyb! Věčně se budete tázati, proč je kohoutí 

oko okrouhlé? Proč má chlupáč u vašich nohou vlastnosti psa? Věčně budete obzírati kolébku 

a hrob? Věčně budete mluviti o tajemství, zanedbávajíce věcí ţivota? Mluvte cokoliv. Nebe je 

prázdné!“
103

 Ovšem o pár vět později se dozvídáme, ţe Bůh zařídil, aby Marketa spala.  

Z promluv o náboţenství je patrné, ţe Vančurův vypravěč nevnímá Boha jako 

přísného vševládce, který bez slitování uděluje tresty za kaţdý prohřešek. Jeho Bůh netkví 

v nebeských výšinách vůči lidským pochybením a slabostem, je chápavý a je schopný 

odpouštět hříchy lidem, kteří uţívají ţivota se všemi vášněmi.
104

 „Bůh věru nestojí o závoj 

fňukálek, jeţ komolí modlitby a nepřivedou na svět ţivého tvora.“
105

 „Náš Pán ustanovil, aby 

Marketa ţila dále, a co více, ukázal jasně svoji vůli a náchylnost projevovati takovým 

chudáčkům více milosti neţ pomatencům, jímţ od pobytu v kostelích řezaví kolena a vlhne 

nos.“
106

            

 Vypravěč neustále promlouvá nejen ke svým čtenářům, ale také se projevuje 
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k postavám příběhu. Dalo by se říci, ţe s nimi rozehrává velmi podobnou hru, jako hraje se 

čtenářem – kritizuje, ironizuje, soucítí, lituje. Nazírá na postavy z více úhlů. Vztah 

k postavám se proměňuje a vyvíjí. Tak například chvílemi projevuje porozumění pro mladého 

Kristiána, ale vzápětí se mu vysmívá: „Tuším ve skloněné hlavě opět rozjímání, ale neváhal 

bych rozraziti tlum pochyb, neváhal bych vysoliti mu zároveň s loupeţníky pěkných pár ran 

na zamyšlenou zadnici. Zraditi milenku! Vy byste, pane hrabě, zasluhoval! Ale nechte jej, ať 

si posedává po kamenech a ţiţlá prsty.“
107

 Napovídá postavám, jak se mají chovat:
108

 „Ach, 

kulíšku, král tě učinil stráţcem spáčů a vozkou hřbitova, jeď zvolna, ať nevyrazíš duši 

poslednímu z jeho vojáků.“
109

                                               

„Při utváření čtenářského postoje ke všem aktérům Markety Lazarové hraje rozhodující roli 

vypravěč.“
110

 S tímto tvrzením musíme jednoznačně souhlasit. Vypravěč málokdy pouští 

postavy ke slovu. Jejich charakteristiku musíme odtušit z kontextu, tedy z toho, co nám 

vypravěč podstrojuje. Jen v několika málo situacích ztrácí své vševědoucí postavení. Pokládá 

postavám různé otázky, na které sám nezná odpověď. „Můj Boţe, jak osvětliti duši, po níţ 

přechází stín za stínem? Jak učiniti srozumitelným rasovského loupeţníka, jenţ má jakousi 

hrdost a jakési slitování? Nevím.“
111

 „Rozpoznávám vzrůstající přátelství pro oba starce, ale 

není křivda, která se jim děje, klam? Zasluhují lepšího soudu? Ach, coţpak my víme, jest 

však nad pochybu, ţe jeden byl licoměrník a druhý hnidopich.“
112

 V těchto momentech máme 

moţnost nahlédnout do nitra postav, i kdyţ jen v malé míře. 

  Pokud bychom se zaměřili na Vančurovy postavy, na první pohled nás zaujme jejich 

jistá „sošnost“. Vypravěč děj popisuje jako by se právě odehrával před jeho očima a stejným 

způsobem se věnuje i hrdinům románu. Vidí je tedy v epicentru dění. Vzhled ani povahu 

nezkoumá pod lupou. Celistvou vnitřní a vnější charakteristiku bychom hledali marně. 

Postavy nepopisuje systematicky. Občas si povšimne nějaké jejich dílčí vlastnosti pomoci, 

které osvětlí jejich jednání v dané situaci. I kdyţ se tak mnoho o nich nedovíme (např. o 

Mikolášovi na konci příběhu víme jen, ţe má hákovitý nos, ţe je vznětlivý, statečný a 

vášnivý, oddaný svému otci a ţe láska k Marketě v něm probudila něţnější city), postavy 
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nevzbuzují dojem skrytých tajemství, či záhadnosti. Je zřejmé, ţe jednají zcela v souladu se 

svým nitrem. Nenajdeme u nich ţádný rozpor mezi tím, co dělají a co by chtěly dělat. V jejich 

pudovosti nereflektování sebe samých lze spatřit jistou animálnost. Popis jejich zevnějšku i 

chování je také právě často zaloţen na přirovnání zástupců zvířecí říše.
113

 („Kozlíkova 

smečka se podobala dobytku, který se zaběhl.“
114

 „Byli by ho zajisté utloukli, ale jedna 

z bodných ran otevřela mu ţílu; krvácel jako býk.“
115

 „Chlapi nedopínali kabát a v klínku 

mezi šosy jím vykukovalo bříško šedavé jako bříško vrabečků.“
116

 „Ve veliké nouzi, praví 

dále náš zedraný mudrc, se bráníváme, jako se brání medvědice, a opět jindy ve veliké nouzi 

se vrháme na své bliţní a to jsme podobni rysu.“
117

) Tím dokládá jejich sepětí s přírodou, se 

světem v jeho prvotní podobě. Nepragmatičnost postav je právě to, čeho si na nich vypravěč 

cení. Mikoláš jede zachránit svého otce, i kdyţ nemá šanci na úspěch. Vypravěč sice mluví o 

šílenství, ale spatřuje v něm hrdinství. Obdivuje schopnost jednat bez jakéhokoliv kalkulu, 

bláznivě a vášnivě.
118

  

Výše zmíněná charakterizace se ovšem týká především postav loupeţníků. Marketa Lazarová 

a hraběcí syn Kristián jsou v situaci odlišné. V jejich charakterech jiţ nalézáme prvky 

moderní literatury. Konflikt zde nevzniká na základech vnějších okolností, ale vzniká uvnitř 

nich samých.
119

 „Pokud jde o Kristiána, ten má kolísavost vepsánu ve své osudově 

nerozhodné povaze. Je to typ člověka s přebujeným sebevědomím, jenţ stojí ode všeho 

v pozorovatelském odstupu a od něhoţ se věci oddělily jako soubor objektů. Proto je 

ustavičně nerozhodný.“
120

 Kristián není dostatečně silný na to, aby bojoval za svoji lásku jako 

Alexandra.  

V Marketě se sváří vnitřní boj. Je předurčena vstoupit do kláštera, aby tak smazala 

hříchy své rodiny. Na druhé straně oplývá citem k Mikolášovi. Nemůţe zapřít svou 

loupeţnickou krev: „Nemohla se zříci svého otce, nemohla zrušiti svazek, jenţ přetrvá 

všechnu zlost, všechna zřeknutí se a všechny zločiny. Byla Lazarova. Tlumila svoji krev, nic 
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naplat, její příboj zasahoval jí hned srdce, hned tvář“
121

 Vypravěč poskytuje Markétiným 

úvahám hodně prostoru. To ovšem neznamená, ţe se s jejími problémy ztotoţňuje. „Markéto, 

ty světačko, z vašeho záměru býti Kristovou nevěstou nezbyl ani cár závoje. Plačte.“
122

 Je 

patrné, ţe je k ní ironický, vysmívá se. Je nutno ovšem podotknout, ţe nakonec jsou jeho 

sympatie na její straně, protoţe vypravěč si lásky cení nade vše. „Láska je lék od násilí a klíč 

k tajemství srdce, který náš Pán udílí jen těm, ve kterých se mu zalíbilo.“
123

 Nemá pochyb, ţe 

Bůh jejím činům porozumí.   

  

Podle mnohých literárních vědců se Vančurovi podařilo vytvořit svébytný epický svět, 

který obývají silní vnitřně celiství hrdinové. Jeho podání je nejednoznačné, věci zobrazuje 

z různých perspektiv. Něco vysloví, během okamţiku to zpochybní. Text tím pádem nenabízí 

jenom odpovědi, ale také otevírá řadu otázek. To zaručuje, ţe se kniha přes poměrně 

jednoduchý příběh nikdy nestane jednoduchou sama o sobě.  

   

 Marketa Lazarová byla v roce 1967 převedena také na filmová plátna reţisérem 

Františkem Vláčilem. Její divadelní podoba Východočeského divadla Pardubice, o které 

budeme mluvit níţe, ovšem vychází z dramatizace, kterou napsal Jiří Seydler. 
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3.2.2 Dramatizace 

 

Markéta Lazarová/ Vladislav Vančura 

Reţie / Jiří Seydler 

Dramatizace / Jiří Seydler 

Scéna a kostýmy / Tomáš Kypta a Dana Hávová  

Hudba / Jiří Šlupka-Svěrák 

Premiéra 17. a 18. října 2009 ve Východočeském divadle Pardubice 

 

Jak jsme jiţ zmiňovali, Marketa Lazarová poprvé vyšla v roce 1931. Filmové podoby 

se dočkala v roce 1967 v reţii Františka Vláčila. Dokonce v anketě filmových kritiků a 

publicistů byl vyhlášena jako nejvýznamnější film stoleté historie české kinematografie.
124

 

Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo svou první dramatizaci Markety Lazarové od 

Michaela Taranta jiţ v roce 1989. K ní se bohuţel nedochovaly ţádné záznamy, které bychom 

mohli pro naši práci vyuţít. Pozornost jsme tedy obrátili k dramatizaci mladší o dvacet let, 

jejímţ autorem je Jiří Seydler.  

 Uvést Vančurovo prozaické dílo na jeviště se dlouhou dobu zdálo nemoţné.
125

 V jeho 

textu se téměř nevyskytují dialogy, ani přímé řeči, ze kterých by se dala vypreparovat 

dramatická linka. Ovšem kaţdý, kdo původní román četl, se nejspíše dovtípí, ţe největším 

problémem je způsob Vančurova vyprávění. Jak jsme jiţ výše uvedli, jeho vypravěč 

promlouvá k postavám, ke čtenářům i sám k sobě. Vysmívá se, lamentuje, soucítí i lituje. 

Jasně dává najevo své sympatie i odpor. Rekonstruuje děj přímo před zraky diváka. 

Předpokladem pro vznik divadelní hry je příběh. Ten u Markety Lazarové najdeme velice 

snadno. Chladný a nelítostný středověk, střed dvou loupeţnických rodin, rozzuřený král, láska 
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v tu nejnevhodnější dobu… ,,Stačí však jen zběţná znalost Vančurova díla, abychom 

pochopili, ţe právě příběh není vţdy na jeho próze tím nejpodstatnějším.“
126

 

  Úvodní scéna se odehrává za bouřlivé noci. Markéta v písni rozmlouvá k Bohu a ţádá 

ho o nápravu zatvrzele špatného srdce svého otce, skrze její neposkvrněnost a svatost. Klečí 

před abatyší, která zpívá o klášteře jako o jediném místě fyzického i duchovního spočinutí. 

Krajem křiţují blesky. Klášter zde funguje jako oáza ticha. Na scénu přichází Lazar, otec 

Markéty. S abatyší rozprávějí o přijetí jeho dcery do kláštera. Vzhledem k tomu, ţe Lazar 

odmítá vyplatit Markétino věno, nesmí do kláštera nastoupit. 

  

Následující ukázka předvede, jak první scéna končí:  

Abatyše:  Markétko, neboj se, tvoji touhu Bůh neoslyší. Budeme tě čekat a těšit se, aţ 

zahřeješ svoji nestálou duši ve světle jeho lásky! 

 (Šašek, který se na scéně nenápadně objevil, ji trefí z praku.) 

 Au! Zatrápená záda! Je tu zima jako v psinci! (Opouští scénu.) 

 

Šašek:  He, he, he! Mír a svatý pokoj! Kupčíci! Nedáš-li alespoň pěťák, zůstane klášter 

nedobytnou pevností, vţdyť i andělé musí z něčeho ţít! I kdyţ, řekl bych, ţe za 

ochranu před královským vojskem, to nemusí být vyhozené peníze. Královští 

nejsou ţádní svatouškové a s Lazarem se budou párat jako oheň se šindelem. 

He, he, he! Řekl bych, ţe v tomto kraji bude veselo! Pro chlápka mého 

povolání je to skvělé místo a výtečná doba! Asi se tu zdrţím na kus řeči. 

 

Jiţ z prvního monologu tajemného šaška je patrné, ţe právě on bude zastávat neochvějnou 

funkci vypravěče. Vymezuje se nad celý příběh, jasně dává najevo, ţe je to on, kdo třímá 

otěţe děje ve svých rukou. Zastavuje ho pomocí tamburínky nebo rolničky, kdykoliv se mu 

zlíbí. V ten okamţik postavy znehybní, on se mezi nimi prochází, několikrát je dokonce 

přestaví na jiná místa. Postav se dotýká - rovná přilbice, suší opocené čela i uslzené tváře. 

Neváhá prohrabat hrdinům kapsy a nechat si nalezený měšec. Celou dobu má prak, kterým 

rovněţ zasahuje do děje. Kdyţ se Markéta s prosbou o odpuštění vrací domů, matka ji 
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odmítne, i kdyţ Lazar by ji na milost vzal. Nazve dceru prostopášnicí a posílá ji do kláštera, 

který podle ní zhanobila.  

 

Šašek:   Vy, prachaso zlodějská! Vy se opravdu nemáte proč vynášet nad tuhle hříšni. 

Vy počestní kapsáři, vy jalůvky zločinu, vy šejdíři, kteří strašíte mečem bojíte 

se rány, vy duchové z kozy, kteří se ţenete na poutníčka, ale před vojskem 

popotahujete ze slzavého nosu. Vy chcete soudit zbojníky a jejich milenky?  

 (Zamíří prakem na Lazaravou.) 

 

Lazar:  Proč? Proč je svět takový? Proč je Bůh takový? Proč je má ţena… 

 

Lazarová:  Tak ty bys ji chtěl vzít na milost. Aby tady ta děvka líhala s našimi čeledíny.  

Aby nám kradla stolní náčiní a uţírala nám naši úrodu. Vidím, jaký pán, takový 

kmán. Starý Lazar, jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná, v břiše děravo a 

v hlavě duto. Chtěl by rozdávat i to, co sám nemá. Ty budiţkničemu, ty 

halamo… 

 

 Jakmile její monolog začne být neúnosný pro divákovy uši, šašek jednoduše střelí a Lazarová 

se sveze ztěţka k zemi. 

 

Šašek:  Lup! Nemocné srdce je nemocné srdce. Skoro se bojím, ţe jsem udělal 

správnou věc. Brrr. 

 

Tímto vypravěč dává jasně najevo, ţe on je postava nadřazená celému příběhu. Musíme téţ 

podotknout, ţe právě tato a jí podobné scény, v sobě nesou jistou, i kdyţ drobnou, míru 

komična, která se objevovala rovněţ v kniţní předloze. 

V souvislosti s rozborem románu jsme výše hovořili o tom, ţe vypravěč rekonstruuje děj 

přímo před zrakem diváka. Jiří Seydler se tento jev pokusil přenést i na jeviště. V následující 

ukázce se ocitáme uprostřed surového boje mezi Kozlíky a Lazary. V tom nejnapínavějším 

okamţiku šašek vyleze z orchestřiště a děj zmrazí. 

 

Šašek:   Tak co s vámi, vy naditá jelita? Tlouct a poţírat se navzájem, to by vám šlo. 

Copak máte po kapsách? Ty nic. Hm. Zemřeš.  
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  (Šašek cinkne rolničkou a muţ se sveze mrtvý k zemi.) 

 A ty? Pár grošů? Hm. Rána mezi ţebra! 

 (Cinkne a muţ se zaúpěním sveze na kolena.) 

 Zlatý prsten! Jenom Bůh ví, odkud je, v kterém hrobě leţí ruka, jeţ ho nosila. 

Ale co, aspoň se máš čím vykoupit. Dobrá. Ţij si! He, he, he. 

 Markétko, pojď ke mně, ty svaté mládí.  

 (Markéta k němu popojde, šašek cinkne rolničkou a ostatní oţijí.) 

 

Divák do poslední vteřiny nemá ponětí, kdo zemře a kdo bude ţít, jelikoţ šašek se rozhoduje       

zdánlivě nedbale, na základě zcela malicherných podnětů. 

Šašek je pro kaţdou postavu pochopitelně neviditelný, kromě jedné ţeny, staré Kozlíkové. Je 

nutné podotknout, ţe je zcela slepá. Neustále prorokuje smrt a dodává celé hře podivné 

mystično. Se šaškem vede dialogy, téměř vţdy s ním nesouhlasí, on na ni dokonce vyplazuje 

jazyk, ona po něm hází holí. Kdyţ se šašek pokusí starou Kozlíkovou zasáhnout prakem, 

náboj zachytne a promění ho v písek, jako by na ni jeho síla nepůsobila. Je nejtajemnější 

postavou, protoţe nemáme sebemenší ponětí, kým je. Teprve aţ v závěru hry, krátce před 

nástupem trestu, nám je nastíněna úloha, která jí náleţí, a to dialog s šaškem, který si 

dovolujeme následně zobrazit.  

 

Sl. Kozlíková:  (divákům) Synové našeho rodu samozřejmě Roháček nedobyli. Byli jati             

a vrţeni do věţe ke svému otci. Kozlíci byli vţdycky odváţní, ale 

zároveň velice bláhoví.  

 

Šašek:    (k divákům) Jsou to naivkové, ochotní jít ze synovské lásky a povinnosti 

   i proti zdi, proti osudu nebo Pánu Bohu, chcete-li.  

Sl. Kozlíková:  (otočí se na šaška a popojde k němu) Zapomínáš na jinou, podstatnější 

   lásku, šašku! Ta je důleţitější a nedá se zapomenout, protoţe ta je v nás,  

      je uvnitř a nikdo nám ji z těla nevytrhne.  

 

Šašek:    (otočí se na slepou Kozlíkovou a popojde k ní) Tahle láska je jen                               

   obyčejná ţádostivost po smilnění! 

 

Sl. Kozlíková:  Vidíš, jak jsi hloupý. Tahle láska nese v sobě ţivot. 
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Šašek:   Já ti tedy ukáţu ten ţivot, který tahle láska přinesla. Tahle láska zazvoní 

   popravištěm, odplata nebo pomsta, to jsou moje slova, z nich ţiju. 

   Slitování a láska můţou být vůní tohoto světa, ale pomsta, rychlý svist a 

   krev mu teprve dají smysl. He, he, he!!! 

 

Slepou Kozlíkovou chápeme jako nositelku víry v lásku. Troufáme si tvrdit, ţe by mohla 

ztvárňovat lásku samu, ta přece bývá slepá, ale vidí to, co je ostatním skryto. Ve Vančurově 

románu je tento cit jedním z hlavních motivů, proto je moţné, ţe nejsme daleko od pravdy. 

Šaškův pohled se liší, i kdyţ nemůţe si být jisti, zda v něm není skryta notná dávka ironie 

vůči pokrytectví a citové vyprahlosti. 

Ostatní postavy zdaleka tajemstvím zahaleny nejsou. Kniha je pojmenována stejně jako jedna 

z hrdinek. Ve čtenáři tak můţe vyvolat asociaci, ţe Markéta je středem celého příběhu. 

Ovšem kaţdý, kdo dílo četl, ví, ţe skutečnost se ubírá jiným směrem. Dramatizace ovšem 

opravdu dívku vyzdvihla, je jí věnováno mnohem víc pozornosti a dostává se ke slovu velmi 

často – nejen k mluvenému, ale rovněţ ke zpěvu. Je oděna do bílých šatů. Celý klan Kozlíků 

nosí červeno-černé kostýmy, coţ jen podtrhuje jejich divokost, nespoutanost a odvahu. Oproti 

tomu Lazarovi mají oblečení šedo-modré, nevýrazné, které se snoubí z jejich zbabělostí. 

Markéta mezi nimi září jako ztělesnění nevinnosti. 

 

Další téma, které je ve hře zvýrazněno je střet muţského a ţenského světa. „Muţi ţijí 

pro okamţik. Bojují za svoji čest, moc a peníze. Ţeny musí stát tak trochu nad tím vším. Snaţí 

se vybudovat prostor, aby jejich děti mohly v klidu vyrůst.“
127

 Po závěrečné popravě slepá 

Kozlíková k oběma pozůstalým ţenám pronáší: „Jste ţeny! Silnější neţ osud. Nesete v sobě 

poselství svého rodu. Nebojte se. Duše nemůţe ţít bez bolesti.  Jděte dopředu a nikdy se 

neohlíţejte!“ Dramatizace po celou dobu dává prostor ţenám, nazírá na ně jako na 

plnohodnotné spoluhráče muţů, kde kaţdý z nich má svou archetypální roli. 

  

V této inscenaci je téţ kladen výjimečný důraz na hudbu, kterou sloţil spolupracovník 

divadla Jiří Šlupka Svěrák. Hudba je nejen základním prostředkem vytváření lyrična, nýbrţ 

má i sama o sobě významotvornou funkci. 
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ISBN neuvedeno. 
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 Jak jsme jiţ uvedli, Markéta Lazarová je dílo nepřeveditelné na jeviště v jeho původní 

podobě. Proto zřejmě není ţádné překvapení, ţe v dramatizaci došlo k nespočtu posunů. 

Například ve hře byl naprosto vypuštěn Vančurův jazyk. Ten nový je sice modernější, 

přijatelnější pro dnešního diváka, ale jednoznačně došlo k opuštění jedné z nejdůleţitějších 

sloţek románu.  

 

Co se vykreslení postav týče, v knize je jejich krutost postupně vyvaţována láskou, 

něhou i nadějí. Vypravěč na kaţdého nahlíţí z více úhlů, tím pádem nikdo není ryze 

negativní. Zloducha skrz na skrz u Vančury nenajdeme. Například v kontextu s Kozlíkem 

v závěru knihy nalézáme holubici – odjakţiva emblém laskavosti a míru. Dramatizace naopak 

motivy vyhrocuje. Postavy jsou vypočítavější, bezcitnější a troufáme si říci i omezenější. 

Jejich jazyk je obhroublejší, vyskytuje se rovněţ vulgarismy.  

 

Nejednou jsme tvrdili, ţe v předloze rozhodně není stěţejní sloţkou děj samotný.  

V dramatizaci ovšem děj jasně vyniká, zastiňuje ostatní komponenty, jako by na jevišti šlo 

hlavně o to, který z loupeţnických klanů přemůţe ten druhý. Ovšem nesmíme opomenout, ţe 

díky postavě šaška, vypravěče, který vede řadu zajímavých monologů, promlouvá k postavám 

i divákovi, se dá vytušit, ţe se jedná o záleţitost vyšší. V této úloze šaškovi nesporně pomáhá 

téţ postava slepé Kozlíkové, která jevištěm šíří symboliku a tajemno. 
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Závěr 

 

 V první kapitole jsme se zabývali vývojem divadelnictví v Československu, resp. 

v České republice po roce 1989. Téţ jsme neopomenuli nastínit úskalí časů normalizace, která 

umění cestu neulehčovala ani v nejmenším. V neposlední řadě jsme se zajímali o 

Východočeské divadlo Pardubice, zevrubně jsme zmapovali jeho historii, která se datuje 

k počátku dvacátého století, s tím, ţe nejvíce pozornosti jsme opět věnovali období po roce 

1989.  

 Druhá kapitola patřila teorii. Vysvětlili jsme pojem dramatizace, dramaturg, 

dramaturgie a reţisér. Na základě rozhovoru s dramaturgem divadla jsme poté měli moţnost 

se dozvědět, jak tyto termíny fungují také v praxi. Poukázali jsme na to, ţe dramaturg 

s reţisérem úzce spolupracuje, a ţe není účelné vymezovat mezi nimi pomyslné hranice. 

Společně určují, co je na literárním díle zaujalo a zda v sobě ukrývá dramatický potenciál. I 

kdyţ dnešní divadlo směřuje k originálním interpretacím, neměl by se pozbýt ţánr, téma ani 

poetika literární předlohy. Pokud se uvádějí hry starší, je třeba nalézt v nich témata 

nadčasová, ta, která jsou a byla blízká lidstvu po generace.  

 

 Ve třetí, závěrečné kapitole, jsme analyzovali kniţní předlohy a jejich dramatizace. 

V jednom případě se jednalo o básnické dílo a v tom druhé o román. Při srovnávání předlohy 

s adaptací jsme nalezli několik bodů, které jsou v dramatizacích zásadní.   

Jedním z nich je rozhodně výběr tématu, který je pak na jevišti posilován nejen volbou 

scén, ale rovněţ i replikami. V dramatizaci nelze popsat děj či prostředí jako v knize, proto 

monology a dialogy získávají na mnohem větším významu. Romance pro křídlovku ani 

Markéta Lazarová zdaleka nejsou díla pro divadelní adaptaci vhodná. Jedno z nich je 

zaloţené na prolínání několika časových rovin, na řetězení motivů v obměňovaných 

podobách, na smutku z nemoţnosti návratu, přesně tam, kam by si člověk přál. Druhá literární 

předloha pěvně stojí na postavě vypravěče, který rekonstruuje děj před zrakem čtenáře. 

Promlouvá k postavám, ke čtenáři, k sobě samému. Jen z tohoto malého výčtu je patrné, ţe 

ani v jednom díle není hlavní sloţkou dějová linie. Proto, aby dramatizace mohla vzniknout, 

bylo tedy třeba zvolit výchozí téma a následně ho zvýraznit. V Romanci pro křídlovku byl 

vybrán dojemný příběh prvního citového splanutí mladých lidí, prakticky dětí. U Seydlerovi 

Markéty Lazarové byla posílena linie syrového, nemilosrdného středověku. Jiţ tento zdánlivě 
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nepatrný krok můţe ve finálním výsledku dramatizaci poslat zcela jiným směrem. Například 

z Markety Lazarové se tak chvílemi stával dobrodruţný román, ve kterém se hrálo o to, který 

ze zlotřilých loupeţnických klanů porazí ten druhý. 

S výběrem tématu pak úzce souvisí také výběr konkrétních motivů a práce s nimi. 

Romance pro křídlovku si zvolila jeden hlavní, motiv holení. Ten, v obměněných podobách, 

předváděla po celou dobu hry. Markéta Lazarová motivy neobměňuje, ale vyhrocuje. Oproti 

románu vše působí děsivěji, ještě krutějším způsobem. Postavy jsou nemilosrdné do poslední 

částečky, v některých okamţicích naprosto omezené ve všech směrech. 

Další bod, zejména v našem případě velice významný, je forma, kterou dramatizace 

dodrţovala.  U Romance pro křídlovku došlo k úplnému převedení textu básnické předlohy. 

Martin Fehrner nepřebásnil jediné slovo v monolozích Pana Františka, ani v dialozích 

ostatních postav, coţ nesporně zachovalo poetiku díla na vysoké úrovni. Markéta Lazarová 

dostala jazyk zcela nový. Valnou mírou zmodernizovaný a o poznání vulgárnější. Stala se tak 

moţná aktuálnější pro dnešní diváky, ale jednoznačně upustila od jedné z nejvýznamnějších 

sloţek románu. Na druhou stranu kompozice díla byla aţ překvapivě přesně dodrţena, coţ se 

o Romanci pro křídlovku říci nedá. Ovšem je naprosto pochopitelné, ţe ztvárnit na jevišti čtyři 

časové roviny je úkol nadlidský. Markéta Lazarová je zpracována jako dobrodruţný román za 

časů nepokojů plný násilí a krveprolití. Ovšem postava vypravěče, šaška, která má schopnost 

děj zmrazit a komentovat, pokaţdé, kdy ho napadne, nám dává znát, ţe hlavní, původní 

myšlenka byla jiná. V Romanci pro křídlovku se setkáme s tradičními dramatickými postupy. 

Příběh plný lásky, něhy, neštěstí a smutku se povedlo se všemi jeho atributy přesunout na 

divadelní prkna.  

 

 Podíl dramatizace české literatury nemá v celkovém dramaturgickém plánu 

Východočeského divadla Pardubice stálé postavení. Jak jsme jiţ v úvodu zmínili, od roku 

1991 byly uvedeny pouze tři dramatizace české literatury, coţ je bohuţel opravdu skrovný 

počet. Divadlo kladlo svoji pozornost spíše na dramatizace světové prózy, a to od věhlasných 

autorů. 

  Společným rysem obou analyzovaných prací je to, ţe autoři jejich původních podob 

jsou opravdoví velikáni na poli české literatury, mistři svého oboru. Romance pro křídlovku i 

Marketa Lazarová, kniţní nebo na divadelních prknech, diváka zasáhne. Zjistí totiţ, ţe se 

v dílech skrývá mnohem víc neţ první poblouznění nebo krutost středověku. 
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Nejednou jsme tvrdili, ţe v předloze rozhodně není děj stěţejní sloţkou děj samotný.  

V dramatizaci ovšem děj jasně vyniká, zastiňuje ostatní komponenty, jako by na jevišti šlo 

hlavně o to, který z loupeţnických klanů přemůţe ten druhý. Ovšem nesmíme opomenout, ţe 

díky postavě šaška, vypravěče, který vede řadu zajímavých monologů, promlouvá k postavám 

i divákovi, se dá vytušit, ţe se jedná o záleţitost vyšší. V této úloze šaškovi nesporně pomáhá 

téţ postava slepé Kozlíkové, která jevištěm šíří symboliku a tajemno. 
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Resumé 

 

In the first chapter, we examined the development of theater in our country after the 

year 1989. Also  we didn´t forget to outline the difficulties in the time of normalization, which 

was not easy for art and its way. Finally, we were interested in the Pardubice Theatre, we 

mapped its history in detail, which dates back to the early twentieth century,  with the most 

attention, that we again payed to the period after the year 1989. 

 The second chapter was the theory. We explained the terms drama, dramaturg, 

dramaturgy and director. Based on interviews with theater dramaturg, we then had the 

opportunity to learn how these terms work well in practice. We learned that dramaturg works 

very closely with the director. Together they determine, what was interesting in the literary 

work and if it has potential theatrical quality. Even though that todays theatre points to 

original interpretations, should not lose genre, topic or poetics of literary texts      

 In the third and final chapter, we analyzed  books and their dramatization. In one case 

it was poetry and the second one was a novel. In comparison with the original and the 

adaptation, we found that we can find several points that are essential in dramatizations. One 

of them is definitely the choice of topic, which is then strengthened not only on the stage by 

selecting the scenes, but also by replicas.  

With the selection of the topic closely relates with the selection of particular motives and 

work with them. In Romance for Bugle was chosen one main motive, shaving. That, in alterd 

forms performed throughout the game. Marketa Lazarova does not alter motives, but 

escalates them. Compared with the novel, everything is scarier and crueller. The characters 

are  ruthless,and also in some moments absolutely obtuse.  

Another point, especially in our case very important one, is the form which the dramatization 

will follow. 

In Romance for Bugle happend a complete conversion based on a poetic text. Martin Fehrner 

didnt change a single word in monologues of Mr. František, not even in v dialogues of other 

characters, which undoubtedly preserved the high standards of poetic works. Marketa 

Lazarova got absolutely new language. It got modernized and a bit more vulgar. Perhaps, it 

got more topical for today's audience, but clearly dropped one of the most important 

components of the novel. On the other hand, the composition of the work was surprisingly 

accurately observed, that is what we cant say in Romance for Bugle. However, it is perfectly 
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understandable that ist a superhuman task to perfom four time levels on a stage. Marketa 

Lazarova is treated as an adventure novel in the days of violent strikes and slaugher. But the 

character of the narrator, buffoon, which has the ability to freeze the action and comment, 

every time when he decides, lets us know that the main, original idea was different. In 

Romance for Bugle we can see traditional dramatic ways.  A story full of love, tenderness, 

unhappiness and sadness was moved to the stage with all its attributes. Dramatization share of 

Czech literature doesnt have permanent position in  the overall dramaturgical plan. As we 

mentioned in the introduction, since the year 1991, there were presented only three 

dramatizations of Czech literature, which is unfortunately really exiguous number. 

A common feature of our dramatizations is that the authors in their original form are true 

greats on the field of Czech literature, masters of their craft. Romance for Bugle and Marketa 

Lazarova, book or on the stage, the viewer will be affected. He will find out, that there is 

much more hidden than just the first insanity or cruelness of Middle Ages. 

 

 

 

 

 

 

 

 


