
ABSTRAKT 

Dobová kritika takřka jednohlasně připisuje Longenovým povedeným fraškám 

kvality filmových grotesek. V této práci jsem se pokusil na jedenácti hrách z 

různých období autorovy tvorby vystihnout, do jaké míry lze tento názor 

zobecnit a vztáhnout na větší část Longenova díla.  

 Můžeme konstatovat, že mnohé hry tomuto hodnocení mohou odpovídat, 

zejména se jedná o hry z komerčně a návštěvnicky nejúspěšnějšího období 

Longenovy dramatické tvorby, z let 1923 - 1930, kdy pracoval s přestávkami 

zejména pro Vlastu Buriana, ať už v Rokoku nebo později v Burianově vlastním 

divadle. Jsou to ze zvoleného materiálu hry Už mou milou..., Někdy kriminál nad 

svobodu, Dezertér z Volšan a Jménem veličenstva! Společným rysem těchto her, 

kromě doby jejich vzniku, je jejich rozsah, vesměs jde o aktovky, pouze 

Dezertér z Volšan má dvě dějství. Otázkou navíc zůstává, do jaké míry zde 

groteskní komika slapstickového typu převládala nad ostatními způsoby 

vyvolání komického efektu, stejně tak mohlo jít (s výjimkou Někdy kriminál nad 

svobodu) o komedie situační, zápletkové. Na tuto otázku by mohly poskytnout 

uspokojivou odpověď jedině záznamy inscenací, které se však nedochovaly. 

 Na druhou stranu Longen napsal také celou řadu děl, kde je komika 

realizována jiným způsobem. Jeho nejznámější hra C. k. polní maršálek je 

příkladem frašky, situační komedie lidového ražení, nevyhýbal se ani komedii 

intrikové v podobě Tenoristových lásek, drobnějším útvarům určeným pro 

kabaret, jako jsou Moje-tvoje založený na situační komice nebo sólový výstup 

Různí advokáti obhajují téhož klienta, který je obviněn z mnohoženství. 

 Ve vybraném vzorku jsou i dvě hry, které časově autorovu tvorbu 

ohraničují, a ačkoli jsou nazvány veselohrami, rozhodně to komedie nejsou. Hra 

V přítmí svatyně měla groteskně expresionistickou výpravu a postavy, ale vážný 

děj, aktovka Štědrý večer v lapáku rovněž komická není. Obě tyto hry spojuje 

sociální téma. Jelikož hry vážné, nebo s komikou jiného než slapstickového typu 

psal Longen po celou dobu své umělecké dráhy, nelze zde usuzovat na zřetelný 



vývoj či posun směrem ke grotesce nebo od ní, ale především o neobyčejně 

velkou šíři záběru. 

 Longen tedy svým dílem potvrzuje, že ačkoli jistě velká část jeho tvorby 

naplňuje slova kritiků soudobých i dnešních, jde o autora mnohovrstevnatého, a 

to nejen při celkovém pohledu na jeho uměleckou a životní dráhu, ale také při 

užším pohledu na tvorbu dramatickou. Zestručňovat jeho autorskou divadelní 

tvorbu pouze na groteskní komedie svou podobou připomínající zahraniční 

němé filmy je zjednodušením. Vzhledem k povětšinou malé životnosti většiny 

autorova díla však pochopitelným. 

  



 


