
DRAMA

p,
Iokud jde o počet dochovaných knih a textů, má soudobá dramatická

literatura česká postavení nesrovnatelně skrovnější než poczie nebo próza. NÍě-
říme-li však význam určitó produkce podlc toho, jaký měla ohlas, jaký měIa
spolcčcnský dosah, pak nelze ncpřiznat české clramatické tvorbě místo vecloucí.

Je ovšcm ti 'eba clodat' že tcnto jejívý"znam ncní dán jen její kvalitou, ale předc-
vším existencí če skélro d ivadla,  které jako fakt  českého kul turního života
soustřeďor,alo kolcm scbe česky mluvící společnost (o divadle v sledovaném
období viz str. 52). Pnoxop ŠnprvÝ v citovaném pojednání o výclrovném
užitku divadla (viz str. 52) konstatova|, že ,'kdybychom se toho dočekali, že
bychom ustavičné české divadlo měli, tenkráte bychom také jcdcn národ byli...
Tato spolcčensky formující úloha, připisovaná českému divadlu a mnohorrá-
sobnč clotvrzená i příležitostnými tisky oslavujícími jcdnotli i 'é úspěchy čcskóhrl
divadla, byla o to významnější, že byla spjata s organizací l idcvých složek ná-
roda. Neboé obecenstvo navštěvující česká přcdstavcní bylo převážnč obyva-
te lstvo z rněstských vrstev l ic lových. To dávalo soc iáIní zabarvení většině
přcdstavení, která se hráIa s úmyslem působit i repertoárem prá-,'ě na toto Iido.
vé obecenstvo. A mělo to ovšem vliv i na tvorbu dramat.

Repertoár představení hraných tehdy v pražských divadlech b1.1 přirozcně
z pÍ ev ážné části založen na p ř e k 1 a d c c h. T ak Íí niže ÍI on1i k, hraný v r oce L7 7 I
v divirdle v l{otcích (ojedinělé, ne příliš úspěšnó představení na této scéně), b,vl
překladem Krůgerovy německé hry, který pořícii l r.c verších a knižně vydal

JeN Znsi.;nnn. Rovněž česká představení v Nostickém divadlcv lctech 17B5
a l786 žila většinou z překlaclů. Hry, které byly uváděny v českénl znění ri i l
scénu tohoto divadla, byly ve své většině spjaty se živými 6o69yými problém1',
jež sc dotýkaly životni situace lidu, především venkovskéIro. Tak z nčmeckó]ro
originálu Gottlicba Stephanie př.cložená a tiskcm vydaná hta odběltlec z lds].Ů
s-ynouské (tou se začinala česká představení v Nostickém divadle v lednu 17B5)
předváděla bídu poddaného lidu' který nalózá v císaři sr''ého ochránce proti
r ' rchnost i ;  by la tedy jasným projevem josefínské ideovost i  opírající se

92

o sympatie ve
Selskó uojna, p)

Feclynger byl

obrážela souč

s porozuměnír
značně proti s

schopného zaj
I ta je tedy nc

V stejném
na Koňském t

klad ncdocho.
zcvaná s velk.
povstání v roc
Bcudy měli vt
NÍN .}. Zílts,
Většinu svých
svých počátcí<
svobodomysln
méně průbojn
V. TrrÁua a ]

kální frašce. (

na počátku 11
popřípadě k r

Ačkoliv tě
mysli nižší úrt
',,ázán kontak
v y š š í  s t u p e
Tlď.Ll'rnII Mac
let, Romeo a
Galotti), nevl
Loupežnífu l  ( l i
dčji. Tyto přc
jcho kvalita r

vyššími rnožn
Dramaticl

ncjlcpší podrr
mčly možnos
vlastenccké. 

.

d r a m a  r y t í
f r a š k a  s e  z p



ná soudobá dramatická
poezie nebo próza. Mě-

ý měla ohlas, jaký měla
ké tvorbě místo vedoucí.
r její kvalitou, ale přede-
:ského kulturního života
l divadle v sledovanérn
ojednání o výchovném
rm sc toho dočekali, žc
také jeden národ byli...

ru divadlu a mnohoná-
notlivé úspěchy českého
zací li<lových složek ná-
í bylo převážnč obyva-
ciá|ni zabarvcní větši ně
rem prá.rě na toto lido-
rt.
l ivadlech byl přirozeně
ru1ik,hraný v roce l771
Lvení na této scéně), b,vl
verších a knižně vydal
r  d ivadle v letech l7B5
čny v českénr znění tta
ni dobovými problém1.,
lého. Tak z německé]ro
Lná hra odběhtec z ldsky
divadle v lednu 1785)
i svého ochránce proti
deovost i  opírající se

o sympatie venkovského lidu. Jiná hra, Paula Waidmanna Štěpdn Fed2nger neb
Selskó uojna, přeložená V. TrrÁunlr (17B5), byla sice hrou historickou (Štěpán
Fedynger byl vůdcem selskélro povstání v Rakousku v r. 1626), přitom však
obtáže|a současnou situaci v boji sedláků za osvobození. Hra pojednávající
s porozuměním a se sympatiemi o motivech selského povstání stavěla však pří.
značně proti subjektivnímu právu sedláků na revoluci objektivní moc císaře,
schopného zajistit v mezích možností spravedlivější řád bez revolučních otřesů'
I ta je tedy nesena idejemi osvícenského absolutismu.

V stejném duchu se nesl i rcpertoár Vlastenského divadla v Novém \{ěstě
na Koňském trhu'  tzv.  Boudy, kde se hrá lo v letech 1786-17B9. Tak napří-
klad nedochovaná hra Marň.rn SruNy Selské buřičstuí u Čechdch (1786), provo-
zovaná s velkým ohlasem u diváků' vycházela z ž|vých vzpomínek na seiské
povstání V roce 1775 a stavěla se zcela zřejmě za práva sedláků. Na repertoáru
Boudy měli veliký podíl čeští dramatikové, především VÁcr-av TrrÁm, ANro.
NÍw J. Zílrl, MaxlrrlrÁN ŠrvÁN, M'q.rĚ.l Srunl, Josnn Jaxun TaNor,nn.
Většinu sl^ých původníclr lrer čerpali z české historie. Z této tradice těžilo ve
svých počátcích i  d ivadlo U hybernů, a le postupující reakce odváděla od
svobodomyslných myšlenek dobyJosefovy a nutila hledatjiný repertoár, ideově
méně průbojný. Ncjvýznamnějším českým dramatikem tohoto údobí byl vedle
V. TrrÁua a Frr'rpa HnrlrnecrrpR,A PR,oKoP ŠnorvÝ, hledající uplatnění v lo-
kální frašce. Česká představení v divadle Stavovském i v Raymannově domě
na počátku 19. století zaměřovala se ještě výruznéji k nenáročné zábavnosti,
popřípadě k repertoáru hudebnímu a baletnímu.

Ačkoliv těžiště repcrtoáru čcských představení leželo v hrách, jcž měly na
mysli nižší úroveň vzdělání l idového publika' přecc jen bylv tomto obclobí na-
vázánkontakt i s tím repertoárem, kteý představoval v soudobém pojetí nej-
vyšší  s tupeň  d ramat i c ké dokona los t i .  Tak  by l  p ř e l ožen  Kan r ,nm I c .
TgÁunm Macbeth ( 1 786) ' j inýnri byly přeložcny i j iné hry Shake spearovy (Ham-
let, Romeo a Julie, Král Lear), Moliěrovy (Lakomec), Lessingovy (Enril ia
Galotti), nevyšly však tiskem. Karel Ig. Thám přeložil a vydal i Schil lerovy
Loupeiníkj (1786)' kteří byli s úspěchem předváděni na divadle v Boudě t poz-
ději. Tyto překl;rdy měly svůj význarl pro další rozvoj českého dramatu, kcly
jeho kvalita nebyla měřena jcn obecenstvem a stavem jeho vzděIání, alc ncj-
vyššími možnostmi dramatické dokonalosti a úror'ně.

Dramatická l iteratura česká rozvíjela se však v těch útvarech, které měly
ncjlepší podmínky pro živé pochopení a přijetí u obecenstva, které však nadto
měly možnost působit výchovně, popřípaclě tlumočit ideje osvícenské nebo
vlastenecké. V daném rozmezi to byly především dva útvary: historické
drama rytí řské, charakter is t ické především pro období Boudy, a 1oká lní
fraška se zpěvy, pÍíznačná především pro období divadla U hybernů.
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H i s t o r i c k é ,  r y t í ř s k é  h r y

Vznik první původní obrozenské české hry byl spjat s domácí látkou histo-
rickou. Jde o hru VÁcr,ava TrrÁlre Břetislau a Jitka aneb Únos 1kltíštera. Byla po
prvé hrána v IoCc 1786 v divadle Nostickém a byla přijímána jako velké ví-
tězství českého clivacila. Z oslavného veršování Zímova plyne, že předmětem
pýclry jc existence česky psané původní tvorby s českou látkou. Hra se nám
nedochovala. Tolikje všakjisté, že se zaÍazovala do okruhu rytířských her' které
byly tehdy oblíbcny. I(arel Ignác Thám v předmluvě k překladu Macbetha
přímo určoval smysl podobných hcr. Soudobí skladatelé her prý ,'zvláště
k tomu směřují, aby skrze živé vyobrazení rozmanitých povah, mravů, náru-
živostí, činů a příběhů lidských lid k ctnosti a mravopočestnosti probudil i, od
ne pravosti však a výstupků vše možně jej odvráti l i. Pročež ctnost vždy zvelebiti
a nepravost v posměch a mrzkost uvésti se vynasnažují, obojí s následky svými
v celé své způsobě živými barvami nám malujíc a co přítomné před oči předsta.
vujíc... Rytířské hry poskytovaly příležitost právě k takovému vylíčení povah''
měly tedy působit výchovně na diváka. V českérn prostředí přistupovala k nim
i domácí determinace' fakt, že šlo o příběhy z čcských dějin. Stačí si připome-
nout některé tituly těchto nedochovaných her TrrÁlrovÝcrr (Vlasta a Štirka aneb'
Děučí boj, Kutnohorskj, lnrnici nebo Kdo se u2nasna/í, netrpínoufi),TaNnr,nnovÝcn
(Vůdce tóboritů), ŠrvÁNovÝc:n (Drahomíra, oudouěltÍ kněžna česktí, aneb Kruaué bole-
slauské hod1,, Jiří z Poděbrad), aby nám bylo zjevné, že proces zdomácnění rytíř-
ského tématu šeI v dramatě hlouběji než v soudobé próze. Předmětenr zo-
brazeni byly dramatické výjevy z českých dějin, jež byly, jak se zdá, schopny
působit na vlastenecké cítění posluchačů. ovšem sám pojem ,,vlastenectví..
a,,vlasti.. byl úzce spínán s autoritou krále , popřípadě císaře. Po této stránce byl
zcelapÍiznačný nápis pod obrazem říšského orla na oponě divadla v Bouclě:
Sub umbra alarum tuarum vincit lco (V stínu tvých křídel vítězí lev). Byl
to osvíccnský absolutismus, který přiváděl české dramatiky k oslavě význarn-
ných postav z dějin českých dynastií. Josefínské vlastenectví bylo ovšem nadto
v duchu rodícího se národního hnutí zužováno na českou vlast' na izemí
Čech a Moravy, popřípadě se tu projevila zárodečná tendence vidět jeho ncj-
významnější projev v českém jazyku. To ovšem je ště nezabraňovalo hrát v témže

,,vlasteneckém.. divadle i německy.
osvícenský absolutismus nevylučoval i j istý de mokratismus, snahu uká-

zat, že podpora dynastické myšlenky znarnená i podporu zájmi lidu proti je-
jich vrchnosti. Tato teze měla relativní oprávnění zavlády Josefa II. V letech
následujících přestává mít dynastické vlastenectví demokratické rysy, stávajíc se
nástrojem k uchování včrnosti l idtr v boji proti revoluci, popřípadč při obraně
dynastie a zemč proti Napolconovi. Svědčí o tom tituly THíMova zpracování
Ifflandovy hry Fridrich Rakouskj aneb Věrnost českého ntírodu (I792) nebo původní
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Thámovy hry Šuédskd uojna u Čechdch aneb (Jdatnost pražskj,ch měšťanů a studentň
(1792) a HnrltsacnnnovY slavnostní činohry Češi jsou opraudoui ulastenci aneb
Kreu a žiuot za Františka, Karla a ulast (li96).

Dochované tituIy, popřípadě zprávy dávqí tušit, jaká byla celková náplň
historických her Tháma a jeho druhů. Pro posouzení jejich historického vý-
znamu je však tÍeba znát  i  povahu a úroveň je j ich dramat ičnost i .  Dovedlo
toto drama najít takový konflikt, který vyrůstai z podstaty soudobé společenské
situace, z jejich rozporů, dovedlo popřípadě pojetím a vyústěním konfliktů
taznačovat vývojové možnosti progresívnímu řešení těchto rozporů?

Chceme.li odpovědět na tyto otázky, poskytuje nám k tomu materiál jedině

,,vlastenecká činohra.. ANrorqÍNa J. ZÍwv oldřich a Božena (t7B9), jedna z po-
sledních původních her uvedených na scénu Boudy, jediná historická původní
hra, která byla vytištěna. I tato hra vyrůstá ideově z josefinismu, tj. spatřuje
v absolutním vladaři pramen osvícené vlády, uskutečňující rozumné spole-
čenské vztahy a prospívající vlasti jako celku. Takové pojetí bylo pociťováno
jako ,,vlastenecké... Rozpory, které v tomto ,,vIastenectví.. byly uloženy v Sou-.
dobé situaci, kdy mocnářství rakouského domu bylo celkem nadnárodním,
byly eliminovány vnějšně tím, že v historickém obraze z l I. století takový roz.
por needstoval, tj. český stát (teritoriálně, a jak se předpokládalo, i národnost.
ně) se kryl s rozsahem panovníkovy moci. Těžiště konfliktu bylo soustředěno
kolem otázky vztahu jednotlivých složek obyvatelstva k osvícensky pojatému
r,ladaři, ke knížeti. Celým dramatickým dějem je prováděn důkaz, že vladať
má pro zajištění zájrni moudré vlády větší oporu v prostém lidu (především
venkovském) než ve stavech privilegovaných, především ve šlechtě; jde o to"
ukázat, že ,,v sprostáku také věrný lid, nejen mezipány, kteří svou věrnost za
jmění a hodnosti prodávají, se nal'ézá,,. Boženin otec Damarod' prostý sedlák,
mázásadni nedůvěru k panstvu, které neplní své povinnosti k vladaři: ,,Jen vy
vaše panské, jako já selské, povinnosti plňte!.. Páni (rytíři) zdůrazňují stále
své,,vlastenectví,,, ani oni nechtějí připustit, aby si kniževzal cizinku zalr'ar'-'
želku, ale ,,vlastenectví.. chápou především z hlediska svých stavovských
zájm:ů, z hlediska své rodové urozenosti. Když vzbouřivší se Kochan nemůže
uplatnit zájem svého rodu, zaporniná na své vlastenectví a je rozhodnut spojit
se s německým císařem proti knížeti, který sňatkem s Boženou zapomněl na-
zájmy stavů a tak ,,zahanbil národ i knížectví... oldřich je naproti tomu mluv.
čím osvícenských idejí; spatřuje sice v rytířích stále sloupy své moci, ale rná na'
mysli občanskou rovnost (,jako by sedlák nebyl dílo rukou božských jako

kníže , vladyka a zeman..) a prohlašuje své právo na svobodnou volbu nevěsty.'
Proto neváhávzitsi prosté selské děvče zarnanželku.

Zíma se tedy jasně staví proti těm tenciencím domácího v]astenectví' které
měly stavovsky reakční charakter, důsledně vycházi od lidu a jelro potřeb, a je

proto schopen uvědomovat si a dramaticky zobrazovat rozpory v soudobém
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vlastenectví, pokud sc opíralo o zájrrry stavů' Jinak se to má s jeho pozitivním
řešením konfliktu. Vyslovuje v loce Francouzské revoluce důvěru osvícenskému
absolutisrnu. Je si však vědom, že tato důvěra má ten nedostatek, že kníže je
.sám příslušníkem panstva' že se tedy i na něj vztahují pochvbnosti, kterévy-
jadřujc Damarod Větou: ,,Velcí páni mnoho mluví, ale vskutku málo plní...Je
si včdom' žc osud Boženy (a tím obrazně vztahknižete k sedlákům) je závislý
jen na slibu a, píisaze, tedy na těch mravních kategoriích, které byly příznačné
pro rytíře a které tito rytíři salrrí zrazovali. Tento poznatek, který má ve hře
jen dílčí význanl a nebyl osvětlen dramatickým konfliktem, představuje však
kvalitativně nový přínos v procesu soudobého rrvědomování, ncboť ilustruje
(neclrtěně) krizi názor.ů spínajících osvobozenský boj lidu s osvícenským abso.
lutismem. Stačil první nápor vyvolaný revolucí, aby se stalo jasným, že in-
stinktivní, přitom však třídně podmíněné pochyby lidu, v Zímové dramatě
r,ryvracerré a oslabované, měly plné oprái'nční.

Lze ted1, korrstatovat, že dtamatická forma umožnila Zímovi odhalovat
l r oní l i k t y  r ,  soudobó  spo1cčnos t i  v i děné z  h l ed i s ka  z á jm i  o svobozen -
'ského bo.jc lópc, než to clovedv jinó druhy litcrárního zobtazovárlí. Jeho ideové
ř.ešení objer'ilc se však rovněž neplodným a přímo škodlivým ve chvíli, kdy na
trůn nastupujc panovník, který ncchce být ničím jiným než mluvčím reakcc.
'To 

omezovalo význam Zimovy hry pro další budoucnost. Přistupovala k tomu
-i forma rytířské hry, která byla vvbudována na oslavě rytířc, tj. na fetrclálním
hrdincr' ' i, který se prorněnil v l itcrární schéma, vzdalující se stále víc od skuteč.
nosti. obclcbliě jako rytířski,i pcrlídka měla i sor-rclobá rytířská hra ustá-
lcné forrny v p,' ljctí postav (vyhraněnost vášrrí, prcitiklad světia a stínrt, vzneše-
ného a vulgárnílto, r'ěrnosti a zrady, slibů a lsti) i vc výstavbě drarnatického
'děje. I t' 'r sc klacil ir ot'ázka, do jaké míry a za jakých porlmínek bude útvar to-
]roto drr-rhu scircpcn nést ideje rodící se národní společrrosti a vyjaclřol,at dra-
matick;z účirrní-nr i pravdivým způsobem její potřeby.

F r a ž s k á  1 o k á l n í  Í ' r a š k a

Přecistavovala-li rytířská lrra jádro české dramatické literatury v obdoilí
Boudv, neznamená to, žc byla jedinou |ormou dramatické produkcc. Divadelní
repe r toár  by l  v starší době zeplněn bur leskami,  hansvurst iádamiaextempc.
rovanými fraškami, pozciěji čctnými hrami sc zpěvy (v nichž se stále častěji
.objevuje Kašpárck), popřípadě hrami kouzelnými a pohádkovými, lrrami ten-
dcnčně mravoučnými, z nic,nž nčkteré si iibovalv v hromadění irrůzy (tak v roce
lB05 vyšla tiskcm hra lcnÁcn Scrrrnsr'nna Bohuslau an,eb Jakkdočiní,takououod-

platu ue7me, psaná v duchu SpieíJových her a poúdek). Je pochopiteiné, že na
vytváření repertoáru měli účast i čeští dramatikové, i když se zpravidla omezo-
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tým než mluvčím reakce.
nost. Přistupovala k tomu
,ě rytíře, tj' na feuclálním
rjící se stále víc od skuteČ-
dobá rvtířská hra ustá-
lad světia a stínu, vzneŠe-
e výstavbě dramatického
poclmínek bude útvar to-
:čirosti a vyjadřor,at dra-

ické literatury v obclobí
Lcké produkce. Divadelní
lsvurstiádami a extempc.
(v nichž se stá]e častěji

ohádkovými, hrami ten-
nadění hrůzy (tak v roce
wb Jak kdo činí, takouou od-
. Je pochopttelné, že na
ldyž se zpravidla omezo-

val i  na přek lad nebo úpravu c izí předlohy.  Zárodky samostatné tvorby se
však projevovaly zásluhou Pnoxopa Šnlwúrro jedině v oblasti tzv. lokáIní
f r ašky .

I tento dramatický útvar měl již své vzory' především vídeňské. K obvyk.
lým znakům frašky, která směřovala ke karikaturní nadsázce, k burlesknímu,
hrubému výtazu, uplatňovanému v netypickém ději, přistoupily prvky umož-
ňující lokálni zabarveni karikované skutečnosti. Proto znamenala lokální fraška
jisté zreálnění dramatické obraznosti, neznamenala však vžďy též objevení
reálných konfliktů. Zptavid|a zatlačila dramatickou výstavbu děje do pozadi,
takže těžiště její divadelnosti tkvěio v karikaturně podaných scénách a v čet.
ných kupletech vybízejících k digresím. Známe dvě původní frašky Prokopa
Šedivého.

Masné krtím1 aneb Stí<ení do loterie (l796), odehrávající se na trhu před mas-
nými krámy a v soudobé kavárně, předvádějí figury a žánrové scény ze života
pražskýchřemeslníků a obchodníků. Dramatický vzruch sc soustřeďuje kolem
ioterie' která se zmocňuje l idí jako horečka. Hlučné výjevyse zpěvy při sázení
do loterie (čísla se r,ybírají podle snářů) i při očekávání a ohlašování výsledků
tahu umožňují shovívavě zesměšňovat zvyky, slabosti i il'ozvyky pražských
měšťanů a navazovat kontakt s publikem, které touží stejně jako postavy na
jevišti po výhře v loterii.

K obdobnému publiku řemeslníků (,,sládků, mlynářů, řezníků a pekařů..)
obrací se i druhá Šedivého ''veselá hra se zpěvy,, Pražští slódci anebo Kubíček
dostane za a)učenlu) která vyšla knižně sice až \, roce lBl9, která však ''již před
dávnými lety v divadle veřejně s pochvalou a při plném divadle provozována
byla..; pochází z poloviny let devadesátých 1B. století. Funkci , ' loterie..
z Masných krámů převzalo v tóto hře ,,pivo.., kolem něhož se všechno točí
v životě příslušníků ''stavu sladovnického.., ono také tvoří pouto navazujíci
kontakt s posluchači. Fraška těžila z dokonalé znalosti sladovnického prostředí
a směřovala k vtipnému, leckdy ovšem burlesknímu dialogu (proto jsou některé
dialogy veršovány) ; obtáže|a navíc i aktuální situaci v českém měšéanstvu.
Nákladník Chmcl, majitel sladovny, snaží se pozvednout své společcnské po-
stavení, lymaňuje se z patriarchálních vztahi k chase, svou dceru chce pro.
vdat za ,,pána od charakteru.. (vrchnostenského úředníka) a svého syna Ku-
bičkaza dceru bohatého nákladníka. Naproti tomu chasa (a s ní i autor) trvána
starých cechovních řádech a na patriarchálním pojetí vztahi v řemeslnickém
stavu a nedá za vyučenou Kubíčkovi, pokud Chmel nepovolí sňatkům svých
dětí s podstarším a šenkýřkou, s dětmi obchodníka s obilím, původem sedláka
Valáka. Takový sňatek je pokládán za pÍhozený, odpovídající lépe zájrnů,m
i sebevědomí měšéanského stavu než vztahy k vrchnostenské byrokracii, která
májen urozenost, ale nemá majetek.

Zásluhou Šedivého a jeho lokální frašky byl do naší literatury uveden a v ní
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zob razován  i  ž i vo t  souc l obého  české}ro  měšéans t r , a .  t s y l y  zachycenyvšak jen některé životní.jevy a plocesy (potvrzující většilrou feudální zaostalostdrobnó české buržoazie), nebyiy všuk dá,...l spjaty s prcblematikou oqvobozo-vacího boje sociálního. i národního, který v clané historické situaci bez účastiburžoazie a bez jejího icleového uvědomění nebyl uskutečnitelny.

o dramatu vcdle prací-citovaných k dějinán-ciivadia (r'iz str.61) pojednává iJ. Máchalr' kapitole Počátky novočeské literaiury drÁatické v Lite;atuře t.,ij r,g. století I (2. vyd.191l)  a v knížce Dčjiny českého d.u-utu (2. vvd. ]929).
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