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Abstrakt 
Tato práce analyzuje scénickou hudbu ke třem inscenacím Našich furiantů a jednomu filmu – 

inscenaci Josefa Šmahy z roku 1887 z Národního divadla, inscenaci opery Naši furianti z roku 

1949 ze Státního divadla Ostrava, inscenaci Vítězslava Vejražky z roku 1970 z Národního 

divadla a film Vladislava Vančury a Václava Kubáska z roku 1937. Navazuje na ročníkovou 

práci, která rozebírala inscenaci Miroslava Macháčka z Národního divadla z roku 1979 a 

bakalářskou práci, která rozebírala inscenaci Petra Lébla z divadla Na Zábradlí z roku 1994, 

inscenaci Jana Antotnína Pitínského z roku 2004 z Národního divadla a inscenaci Jana Borny 

z roku 2011 z Divadla v Dlouhé. 

Cílem práce je popsat proměnu české scénické hudby v historii a analyzovat funkce scénické 

hudby. 

Klíčová slova: Naši furianti, scénická hudba, Josef Šmaha, Vítězslav Vejražka, Vladislav 

Vančura, opera Naši furianti 

 

 

 

 



Thesis Abstract 
This diploma thesis analyses theatre music in three productions of Naši furianti and one film – 

the production by Josef Šmaha at the National Theatre in 1887, the production of opera Naši 

furianti at the State Opera Ostrava in 1949, the production by Vítězslav Vejražka in 1970 at 

the National Theatre and film Naši furianti by Vladislav Vančura a Václav Kubásek at the 

year 1937. This thesis correlates with my Semestral work which deal with an analysis of 

Miroslav Macháček´s production of Naši furianti in 1979 at the National theatre and 

bachelor´s thesis which deal with an analysis of the production by Petr Lébl at the theatre Na 

Zábradlí in 1994, the production by Jan Antotnín Pitinský in 2004 in the National Theatre and 

the production by Jan Born in 2011 at Divadlo v Dlouhé. 

This thesis is aiming to describe transformation od Czech theatre music in history and to 

analyse various functions of tgeatre music. 

Key words: Naši furianti, theatre music, Josef Šmaha, Vítězslav Vejražka, Vladislav Vančura, 

opera Naši furianti 
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Úvod 
Tato práce uzavře pět let trvající výzkum tématu Hudba k inscenacím Našich furiantů. Bude 

tak navazovat na ročníkovou práci o inscenaci Národního divadla z roku 1979 Miroslava 

Macháčka a na bakalářskou práci, pojednávající o inscenacích Petra Lébla z roku 1994, J. A. 

Pitinského z roku 2004 a Jana Borny  roku 2011. V diplomové práci se zaměřím na inscenaci 

Josefa Šmahy, Vítězslava Vejražky, operu Rudolfa Kubína a film Naši furianti z roku 1938. 

Konvolut všech prací tak bude tvořit průřez nejvýznamnějšími českými zpracováními této 

hry
1
. 

Hru jsem si vybrala nejen proto, že má bohatou inscenační tradici – jen od roku 1945 byla 

inscenována 86 krát. Je to hra ryze česká, dokonce češství tematizující. Navíc už samotný text 

pracuje s hudbou a každý inscenátor se tak musí nějak s hudbou počítat. 

Každá kapitola nejprve charakterizuje tvůrce inscenace, následně se zmiňuje o významu 

autora hudby, stručně analyzuje inscenaci celkově a po té se věnuje samotné hudbě. Tu 

nejprve obecně charakterizuji, a pak vyhledávám každý jednotlivý hudební vstup. U každého 

vstupu nejprve popisuji v jakém divadelním kontextu je užit, následně ho rozebírám po 

hudební stránce a na závěr analyzuji jeho funkci. Každou kapitolu uzavírá shrnutí. 

 

                                                           
1
S přihlédnutím k možnostem rekonstrukce hudební složky v závislosti na dochovaném materiálu. 
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1  Inscenace Naši furianti – Národní divadlo - 1887 

1.1.  Tvůrci 

 

První inscenace Našich furiantů měla premiéru 3. 5. 1887 v Národním divadle. Hrála se však 

pouze šestkrát a po té se vedení divadla rozhodlo stáhnout ji z programu. V roce 1889 si však 

Jindřich Mošna (dědeček Dubský), na radu Ladislava Stroupežnického, vybral Naše furianty 

na oslavu svého výročí dvaceti pěti let své divadelní činnosti. Inscenace měla tentokrát velký 

úspěch a ještě ten večer se hra stala repertoárovou
2
. Ve stejné režii i výpravě byli Naši furianti 

obnoveni znovu v roce 1902, zde již však byla obměněna většina hereckého obsazení, a tudíž 

jsou představení odehraná po roce 1900 považována za součást jiné inscenace, a zde se jimi 

nebudeme zabývat. 

Hru napsal tehdejší dramaturg Národního divadla Ladislav Stroupežnický. Původně měla hra 

pět dějství, ale řediteli Františkovi Adolfovi Šubertovi se zdála v této podobě příliš rozvleklá a 

doporučil ji Stroupežnickému zkrátit na dějství čtyři. Ten jeho rady skutečně uposlechl. Po 

premiéře upravil autor text ještě jednou, aby vyhověl hlasům novinářské obce i některých 

diváků a snížil provokativnost hry
3
.   

Inscenaci režíroval Josef Šmaha, který je považován za průkopníka české realistické, operní i 

činoherní režie.   

Přesto, že na plakátech nebyl uveden autor scény, dochoval se nám tento dopis Ladislava 

Stroupežnického Mikoláši Alšovi: „Velectěný příteli! Mám k Tobě prosbu. Napsal jsem 

selskou komedii, která se hraje roku 1869 v Cerhonicích a potřeboval bych nákresy jeviště a 

kostýmů. Dal bych Ti přečísti knihu. Kdybys chtěl být tak laskav a nakreslil nám je pro 

divadlo, sděl mi to hodně brzy. Já bych buď navštívil Tebe, nebo Ty navštiv mne v divadelní 

kanceláři, kde mám pokoj, mezi 11-12. Jak se Ti líbí. Srdečný pozdrav milé paní choti Tvé a 

                                                           
2
NOVÁK, Ladislav. Pásmo vzpomínek. 1. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1941., str. 51 

 

3
„Premiéra zasáhla do českého společenského a divadelního života tak radikálně, že bylo nutno hned o první 

repríze poněkud ztlumit její provokativní rysy v textu i v inscenaci.“ ČERNÝ, František a Ljuba KLOSOVÁ, 

ed. Dějiny českého divadla III. 1. Praha: Academia, 1977. ISBN 21-032-77., str. 205, „Autor po prvním 

představení měl tolik sebezapření, že odstranil všechna drsněji účinkující slova, jakož i zkrátil začátek třetího 

jednání.“  J. Ladecký. Naši furianti. Česká Thalia. 1887, 1(10), 158-159. 
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dětem. Tvůj L. Stroupežnický“
4
. Skutečnost, že tyto nákresy Aleš skutečně vytvořil, dokládají 

svědectví několika pamětníků
5
. Nákresy se bohužel nedochovaly. Podle knihy Česká činohra 

1í. a začátku 20. století byly návrhy vytvořeny v duchu etnografického realismu s důrazem na 

lokální detail. 

Většina herců, která účinkovala v této inscenaci, příslušela ke generaci, označované jako 

„stará garda Národního divadla“
6
. Přestože Naši furianti jsou považováni za jednu z prvních 

realistických inscenací, je nepochybné, že herci se nedokázali hned přizpůsobit požadavkům 

nového hereckého stylu a naráželi na rezidua oborového herectví. I když samozřejmě ne 

všichni do stejné míry. Považuji proto za přínosné aspoň stručně charakterizovat u hlavních 

představitelů, jaký obor zastávali.
7
 

Karel Šimanovský (Filip Dubský) byl jako jeden z mála účinkujících ještě představitelem 

romantického hereckého stylu. Nejprve hrál první milovníky, později přesedlal na obor 

hrdinský (hrával pravidelně v různých inscenacích titulní roli Fausta). Užíval spíše zevních 

hereckých prostředků – zejména patetické deklamace při strojeném postoji. 

Matylda Křepelková (Marie Dubská) si vyzkoušela nejprve obor tragických milovnic a 

salonních dam. Tento typ rolí jí ale příliš nevyhovoval. V realistických inscenacích se 

osvědčila jako rázná žena z lidu. 

                                                           
4
PORT, Jan. Mikoláš Aleš a divadlo. Divadlo. 1952, 3(8), 1018-1027. 

 

5
Např. ŠUBERT, František. Na okraje divadelní kroniky. 1. Praha: Česká grafická unie, 1924., 

 

6
Viz například  NOVÁK, Ladislav. Stará garda Národního divadla: Činohra - Opera - Balet. 3. Praha: Jos. R. 

Vilímek, 1944. 

 

7
Dále účinkovali: Františka Bušková: Jindřiška Slavinská, od roku 1889 Anna Čapková, Verunka : Hana 

Dumková, Martin : Špaček, Matěj Šumbal : Adolf Pštross, od roku 1889 Eduard Vojan, Kateřina : Ludmila 

Danzerová, od roku 1889 Adéla Volfová, Pavel Kožený : Antonín Chlumský, Terezka : Terezie Seifertová, 

Jindřiška Slavinská, Matěj : Špačková, Otilka, Pepička : Chlumská, Reichová, Josífek : Kuželková, 

MerfaitováManča : Krepsová, František : Bucková, Filípek : Červená, Obecní kovář : Ferdinand Koubek, Karel 

Kudrlička : Alfréd Karbus, Tobiáš Nedochodil : Otakar Sauer, Markýtka : Leopoldina Ortová de Pauli, Adéla 

Volfová, Vojta : František Horník, Závodčí četníků : Pravoslav Řada, Marek Ehrmann : Josef Karel Chramosta, 

Rozárka : Anežka Archlebová, Anežka Vernerová, První muzikant : Josef Brožek, Selský synek : František 

Morda 

 



9 

 

Alois Sedláček (Václav Dubský) hrál ze začátku své kariéry bonvivány, přihlouplé aristokraty 

a samorostlé hochy. Díky svému pozorovacímu talentu se ale propracoval do charakterního 

oboru. Uplatnil se i u filmu. Původně měl postavu Václava hrát Vojta Slukov, který odmítl 

s odůvodněním, že „jako synek rolníkův nebude hráti ve hře hrubě realistické, která se 

cynicky vysmívá stavu selskému“
8
. Stroupežnický mu jako dramaturg na oplátku téměř rok 

nepřidělil žádnou roli. 

Jindřich Mošna (Petr Dubský) začínal svou kariéru v milovnických rolích, pro které však 

neměl nejvhodnější zevnějšek. Později se stal mistrem komických rolí. Zpočátku se proslavil 

v malých rolích, díky kterým se brzy stal nejoblíbenějším českým hercem. Spíše než 

rozumově, vytvářel své postavy na základě vrozeného instinktu. Společně s Josefem 

Frankovským a Františkem Ferdinandem Šamberkem tvořil trojici nejslavnějších komiků 

Arény na hradbách. Role dědečka Dubského byla Mošnovi napsána na tělo. 

Josef Šmaha (Jakub Bušek) nebyl hercem jednoho oboru. Snažil se prosazovat realistické 

herectví. Největší úspěch sklízel v postavách českých sedláků, dokonce tak dal vzniknout 

novému interpretačnímu postupu – hrát sedláky „po šmahovsku“. 

Adolf Pštross (Matěj Šumbal) byl do Národního divadla angažován pro obor milovníků. Díky 

svému zastřenému hlasu ale nevyhovoval dobové představě o představitelích tohoto typu rolí 

a proto častěji hrál ve veseloherním repertoáru a i v něm dostával pouze malé role. 

Ludmila Danzerová (Kateřina
9
) také začínala v milovnickém oboru. Toho se ale brzy zřekla a 

po zbytek života vystupovala v epizodních rolích rozličného charakteru. Její doménou byly 

zahořklé trpící ženy s jemnou propracovanou psychologií. 

František Ferdinand Šamberk (Kašpar Šmejkal) se proslavil v milovnickém oboru. V něm si 

kvůli svému libému vzhledu vysloužil přezdívku „krásný Ferdinand“. Později ale přešel do 

oboru komického. Zde se nebál sáhnout i po drastické komice, bez ohledu na povahu role. 

                                                           
8
NOVÁK, Ladislav. Pásmo vzpomínek. 1. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1941., str. 52 

 

9
Jméno Šumbalovy ženy je v programu špatně uvedeno. Ve Stroupežnického textu se postava jmenuje Marie a i 

v této inscenaci byla Šumbalem oslovována Marjánka. 
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Podle Jindřicha Vodáka „[…] nebyl a nesnažil se být nikdy na scéně něčím jiným nežli sám 

sebou“
10

. 

Josef Frankovský (Valentin Bláha) je posledním z trojice komiků z Arény na hradbách. Na 

rozdíl od Šamberka byl ale hercem ukázněným, vyhraněným a nikdy se nepodbízel publiku. 

Nepoužíval ani grimasy ani jiné karikující prostředky. 

František Kolár (Josef Habršperk) přesto, že se sám nazýval charakterním hercem, se 

proslavil spíše v komickém oboru. Kromě toho byl také vrchním režisérem Národního divadla 

a proslul jako tvůrce „živých obrazů“. Nikdy se úplně dobře nenaučil česky, a proto se na 

jevišti raději nikdy nepouštěl do improvizace. 

Edmund Chvalovský (František Fiala) podle Ladislava Nováka neměl mimořádný talent a 

nebyl hereckou individualitou. Hrál menší charakterní úlohy a komické postavy v operetách. 

Věnoval se operní i činoherní režii. 

Anna Turková (Kristýna) začala svou hereckou kariéru v operetě. Později hrála i menší úlohy 

v činohře. U nich však sklouzávala k hrubé karikatuře hraničící s parodií. Byla manželkou 

Ladislava Stroupežnického. 

 

                                                           
10

VODÁK, Jindřich. Tváře českých herců: Od Josefa Jiřího Kolára k Vlastu Burianovi. 1. Praha: Orbis, 1967. 

ISBN 11-082-67. 
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1.2.  Autor hudby 

Předehru a meziaktní hudbu k první inscenaci Našich furiantů napsal Václav Červinka
11

. 

Hudba byla pouze jeho koníčkem. Kromě hudby k Našim Furiantům napsal pouze 

jednoaktovou operu Dal si hádat a několik menší skladeb. Všechny jsou už dnes zcela 

zapomenuté. Byl však blízkým přítelem Ladislava Stroupežnického, kterého seznámil s F. L. 

Riegrem, jenž dopomohl Stroupežnickému k postu prvního dramaturga Národního divadla. 

Orchestraci meziaktní hudby provedl Mořic Anger, druhý dirigent Národního divadla. 

Scénickou hudbu, složenou ze známých lidových písní, předepisuje text Ladislava 

Stroupežnického. 

                                                           
11

Narodil se 29. 12. 1844 v Ostředku u Benešova. První vzdělání získal od soukromého vychovatele, po té 

absolvoval gymnázium. Mezi lety 1861 a 1863 studoval hospodářské vědy na pražské německé technice. Další 

dva roky strávil v Maďarsku na Vyšším státním hospodářském učilišti. Po skončení studií se věnoval řízení 

hospodářských podniků.Od roku 1872 působil na statku Františka Ladislava Riegra jako ředitel jeho velkostatku 

Maleč a Modletín. Zde se seznámil s Riegrovou dcerou Marií Červinkovou-Riegrovou, která se zanedlouho stala 

jeho ženou. Vzpomínky na toto období zachytil v Pamětní knize Malče. Pod pseudonymem Q.F.Renatus psal 

prozaické knihy, jako například Márinku z roku 1883.   

Byl také jedním ze zakladatelů Sokola. Proces vzniku této organizace popsal v knize U kolíbky Sokola – 

Vzpomínky účastníkovy. Dále sepsal i své paměti pod názvem Od dětství do kmetství. 
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1.3.  Inscenace 

Již několik týdnů před premiérou hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti se v novinách 

objevovaly odsuzující komentáře, varující publikum před hrou, která hrubě uráží český 

venkov. Není proto divu, že během premiéry bylo slyšet nespokojené hlasy obecenstva, podle 

některých pamětníků se však tyto hlasy utišily během druhého jednání a podle redaktora Zlaté 

Prahy Frídy byl „[…] úspěch novinky velmi pěkný, herci i autor byli hlučně voláni a smíchu 

bylo dost a dost.“
12

 V tisku však byla premiéra naprosto strhána, zvláště v listech 

mladočeských. Vladimír Müller se ve své publikaci Naši furianti
13

 domnívá, že důvodem byl 

strach Mladočechů o hlasy voličů z venkova. Ladislav Stroupežnický byl toho názoru, že 

vůdci odporu proti jeho nové hře jsou autoři, jejichž práce jako dramaturg dříve odmítl
14

. 

Nejpravděpodobnější ale je, že inscenace byla při premiéře odmítnuta proto, že se jednalo o 

jednu z prvních
15

 realistických inscenací v Národním divadle, a odborná veřejnost ještě 

nebyla na nový styl připravena. Zejména redaktory popuzoval neidealizovaný pohled na 

český venkov. Byli však i tací, kteří se inscenaci zastávali – například redaktoři časopisů 

Česká Thalie či Čas. I příznivci díla se však pohoršují nad „naturalistickými přívěsky“
16

, 

jakými jsou například nářeční prvky. 

Přesto, že inscenace byla nejprve odsuzována jako naturalistická, a v padesátých letech 

dvacátého století byla vyzdvihovaná jako realistická, při bližším zkoumaní je zřejmé, že 

inscenace stála na pomezí romantismu a realismu, což je ostatně dobře patrné i na práci 

s hudbou. 

                                                           
12

B. Frída Z národního divadla. Zlatá Praha. 1887, 4(25), 398-9. 

 

13
MÜLLER, Vladimír. Naši furianti. 1. Praha: OS.R. Vilémek, 1947. 

 

14
STROUPEŽNICKÝ, Ladislav. Autorova zpověď a jiné úvahy. Hlas národa: Nedělní listy. 1987, 1987(15). 

 

15
Ještě před Našimi furianty měla premiéru hra Náš přítel Něklužev. 

 

16
J. Ladecký. Naši furianti. Česká Thalia. 1887, 1(10), 158-159. 
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Negativně naladěná kritika zapříčinila, že první inscenace Našich furiantů byla stažena 

z repertoáru již po pěti reprízách a byla považována za propadlou. Když byla po dvou letech 

obnovena, dočkala se naopak mimořádného úspěchu a dávala se vždy před vyprodaným 

hledištěm. Pamětníci roku 1889 už na ni vzpomínají jako na inscenaci přelomovou, která 

měla „[…] na další produkci mimořádný vliv“
17

. 

V inscenaci byl obsazen téměř celý soubor činohry Národního divadla. Režisér Šmaha 

usiloval o dokonalou souhru všech členů. Aby docílil co největší realističnosti, vydal se 

režisér na průzkumnou cestu do Stroupežnického rodných Cerhonic. Od šenkýře v místní 

hospodě odkoukal Šmaha i gesto zapalování doutníku a intonaci řeči pro svého Buška. Šmaha 

se snažil svou režií dosáhnout iluze životní reality. Byl silně ovlivněn tvorbou 

Menningenských. 

Co se týče konkrétních popisů jednotlivých hereckých výkonů, dochovaly se více méně jen 

obecné charakteristiky jako: „výkon kypící pravdivostí a životem“
18

. Výjimku tvoří výkon 

Jindřicha Mošny v roli dědečka Dubského. Pamětníci se však neshodují, byl-li jeho výkon 

sentimentální (Jindřich Vodák) či realistický (Jaroslav Vrchlický). 

 

                                                           
17

ŠIMÁČEK, M. A. Vzpomínky literární, divadelní a jiné. 1. Praha: Unie, 1911., str. 102 

 

18
NOVÁK, Ladislav. Stará garda Národního divadla: Činohra - Opera - Balet. 3. Praha: Jos. R. Vilímek, 1944., 

str. 112 
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1.4.  Hudba 

Hudba k první inscenaci Našich furiantů se skládá ze dvou zcela nesourodých částí. První 

z nich pochází z pera Václava Červinky. Jedná se o 4 předehry ke každému dějství. Skladby 

hrál orchestr z orchestřiště a byl dirigován druhým kapelníkem Národního divadla Mořicem 

Angerem. Hudba takto provozovaná ani v nejmenším nemohla vyhovovat požadavkům 

realismu a byla k inscenaci přidána „aby se vyšlo vstříc jisté části obecenstva“
19

. Červinkova 

hudba nebyla hrána při každém představení, ale pouze o výročích a slavnostech. V notovém 

materiálu se zachovaly poznámky, z nichž vyplývá, že se orchestr zúčastnil představení 3. 5. 

1887, 6. 5. 1887, 8. 5. 1887, 9. 5. 1887, 6. 6. 1887, 29. 3. 1889 („ku oslavení dvaceti pěti leté 

herecké činnosti p. Jindřicha Mošny), „pak se to více nehrálo a shnilo to, sedm roků, až zase 

to víšlo na světlo v roce 1896“: 13. 11. 1896, 27. 9. 1897 („Úterý na sv. Václava patrona české 

země“) a 17. 4. 1900 („Úterý o národní slavnosti Slamník“)
20

.    

Mimo to Ladislav Stroupežnický vložil do hry realisticky několik zpěvů národních písní a ve 

třetím dějství se v hospodě objevuje vesnická kapela čtyř muzikantů, kteří přímo na scéně 

hrají. 

Předehra 

Ještě před otevřením opony zaznívá Červinkova Předehra, hraná orchestrem Národního 

divadla z orchestřiště. Orchestrace, kterou provedl Mořic Anger, pracuje se základním 

obsazením symfonického orchestru – tedy smyčcová sekce: první housle, druhé housle, viola, 

violoncello, kontrabas, sekce dřevěných dechových nástrojů: první a druhá flétna, první a 

druhý fagot, první a druhý hoboj a první a druhý klarinet, sekce žesťových dechových 

nástrojů: první a druhá trubka, první, druhý a třetí pozoun a čtyři lesní rohy a sekce bicích: 

velký buben, tympány, a triangl. 

Předehra se skládá ze čtyř částí: allegro, larghetto, vivace a largo. Z hlediska hudebních forem 

se však zdá pravděpodobné, že předehra je ve skutečnosti psaná v klasické sonátové formě 

(třívětá forma) a poslední část byla pouze kodou (krátkou závěrečnou částí), během které se 

otevírala opona. 

                                                           
19

ŠUBERT, František. Masky Národního divadla: František Kolár. 1. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1904. 

 

20
ČERVINKA, Václav. Party k první inscenaci Našich furiantů. 1. Praha: Notový archiv Národního divadla, 

1887. 
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Předehra je poskládaná z úryvků lidových písní, se kterými Červinka primitivně tematicko-

motivicky pracuje (nejčastěji užívá transpozice motivu v terciových intervalech, nebo využívá 

kratší úsek jako ostinátní figuru – opakující se motivek). 

Allegro vychází z tóniny D dur. Začíná mnohokrát opakovaným jednoduchým motivkem, 

několikrát transponovaným, pospojovaným diatonickými průchodnými tóny. Následuje 

modulace pomocí rameauovské sexty (modulace přes šestý stupeň). Toto vybočení však 

zahrnuje pouze tóny rameauvského septakordu a celá modulace tak poněkud pozbývá smyslu. 

Červinka se následně vrací do původní tóniny modulací pomocí mimotonální dominanty 

(modulace přes pátý stupeň). Dále pokračuje motivem s písně Já jsem z Kutné hory, poté 

využívá části písně Chovejte mě má matičko, moduluje do tóniny D dur pomocí mimotonální 

dominanty a používá diminuovanou (v kratších notových hodnotách) pasáž Když jsem já šel 

tou putimskou branou. Následný motiv Na tom našem dvoře se přesouvá z prvních houslí do 

violoncella. Úryvek Lásko bože lásko se ale vrací do primů a je zde dvakrát transponován. 

Část larghetto je celá vytvořena na základě písně Když jsem já ty koně pásal, zaznívající 

v partu violoncell. Část vivace zpracovává tematicko-motivickou náplň prvního allegra, jak je 

tomu u sonátové formy zvykem. 

Užité písně tedy nejenom, že jsou jen velmi volně propojeny do jedné skladby a Předehra tedy 

má jen velmi pochybnou uměleckou hodnotu
21

, ale ani z hlediska původu neodpovídají 

Stroupežnického hře
22

. 

Ani Mořicova orchestrace nehýří nápaditostí. První hlas většinou hrají primy, výjimečně se 

přesouvá do partu viol či violoncell. Druhé housle postupují paralelně v terciových 

intervalech. Viola imituje primy, violoncello a kontrabas pak zpravidla postupují ve 

                                                           
21

Na výši zřejmě také nebyla hudební složka ve Šmahově nastudování Stroupežnického Našich furiantů […] 

(ČERNÝ, František a Ljuba KLOSOVÁ, ed. Dějiny českého divadla III. 1. Praha: Academia, 1977. ISBN 21-

032-77. str. 237 

 

22
Já jsem z Kutné hory je píseň pocházející Milevska (Jihočeský kraj), Chovejte mě má matičko je z Berounska 

(Středočeský kraj), Když jsem já ty koně pásal je z Milevska (Jihočeský kraj), Na tom našem dvoře je 

z Bydžovska (Královehradecký kraj), Lásko bože lásko je ze Slovácka (Jihomoravský kraj) a Když jsem já ty 

koně pásal je z Hradecka (kraj Královehradecký). 
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čtvrťových notách po základních tónech užitých akordů. První flétny hrají totéž co první 

housle, druhé totéž co sekundy. Stejně jsou na tom i hoboje, s tím rozdílem, že jsou posunuty 

o oktávu níž. Fagoty imitují cella (druhý fagot o oktávu níž). Tympány kopírují rytmus 

prvního hlasu, zatímco buben udává první dobu. V zásadě lze tedy celou orchestraci 

redukovat na čtyřhlas. 

V kvetoucím věku svoji mladosti 

Stroupežnický ve druhém výstupu prvního jednání předepisuje Verunce zpěv písně 

V kvetoucím věku svoji mladosti. Představitelka Verunky Hana Dumková píseň zpívala bez 

doprovodu orchestru, jako demonstraci oblíbené skladby Václavova nebožtíka bratra Josefa. 

Takovéto užití hudby je klasickým příkladem realistické práce s hudbou. Zpěv pochází 

z viditelného zdroje, přítomného přímo na jevišti a není interpretován s operní manýrou. 

Jedná se o kramářskou píseň původem z Uherského Hradiště. Kramářské písně byly od 

šestnáctého století prostředkem šíření zpráv, novinek a katastrof. Přednášeli je zpěváci na 

poutích a jarmarcích a po té je prodávali tištěné za dva krejcary. Tyto tisky bylo zvykem 

sešívat do svazku. Zpěvák však nebyl primárně muzikantem, ale spíš hercem, komentátorem 

či šaškem. Zpěv mohl doprovázet vyobrazeními na tabulce.
23

 

V době, kdy Stroupežnický píše Naše furianty, se však kramářská píseň nachází už ve 

čtvrtém stadiu svého vývoje, kdy postupně odumírala. Nejednalo se tedy o aktuální trend, je 

spíše pravděpodobné, že si na kramářské písně Stroupežnický pamatoval ze svého dětství, 

stráveném ve vesnici Cerhonice, která se stala předobrazem dramatických Honic, nebo na 

tuto tradici narazil v místním archivu, jehož uspořádání se věnoval v roce 1869. 

Ani etnografické zařazení této kramářské písně neodpovídá Stroupežnického hře. Je možné, 

podobně jako tomu bylo v případě užitého nářečí, že autorovi nešlo o naturalistickou folklorní 

přesnost, ale spíše o vyvolání obecnějšího dojmu lidovosti.    

Na hranicích města německého 

Ve čtvrtém výstupu prvního dějství se na jeviště přihrnou Fialovy děti. Mezi nimi je i 

Krystýna, ze které si dělá Habršperk legraci tím, že ji donutí zazpívat píseň Na hranicích 

                                                           
23

Více viz SMETANA, Robert a Bedřich VÁCLAVEK. České písně kramářské. 1. Praha: František Borový, 

1937. 
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města německého. Podle scénické poznámky Krystýná zpívá „hloupě a falešně a dává si 

oběma rukama nemotorně takt“
24

. 

Na hranicích města německého je také kramářská píseň. Jejím autorem je František Hais, 

známý český písničkář. Jan Neruda o něm dokonce v roce 1877 napsal monografii Pražský 

pěvec. Na hranicích města německého už ale není kramářskou písní s původním významem, 

jaký měla během sedmnáctého a osmnáctého století. Tvorba Františka Haise je spíše reakcí 

na folkloristický zájem o lidovou tvorbu zapříčiněný českým národním obrozením. 

Tato píseň vznikla okolo roku 1850 a v roce 1870 vyšla tiskem. Není proto moc 

pravděpodobné, že by se šířila opisováním ještě v roce 1887 a vesničané ji považovali za 

„novou“. 

Snaha vytvořit dojem, že na vesnicích se stále udržují tradice, jakou je například opisování 

kramářských písní, může dát za pravdu těm kritikům Našich furiantů, kteří přes snahy o 

realismus, spatřují ve hře ještě mnoho reziduí romantického sentimentalismu, který do jisté 

míry vede Stroupežnického k idealizaci venkova, ačkoli se autor programově snaží těmto 

tendencím vyhnout.    

Přesto, že je užitá píseň v realistické hře ze současnosti do značné míry anachronismem, 

práce s ní a její umístění do inscenace vychází z požadavků realismu. Píseň zde má 

charakterizační funkci – demonstruje se na ní Krystýnina hloupost a nemotornost. 

Pojetí této postavy bylo, podle některých kritiků, spíše karikaturou, než realistickou 

drobnokresbou. Je však otázka, jestli nebyl problém tohoto pojetí zapříčiněn pouze 

omezenými schopnostmi interpretky Anny Turkové. 

  Předehra k druhému jednání 

Když dozní zvony ohlašující klekání na konci prvního dějství, padá opona. Zcela podle 

zvyku až dosud převládajícího romantismu poté následuje mezihra – Předehra k druhému 

jednání. 

                                                           
24

STROUPEŢNICKÝ, Ladislav. Naši furianti : obraz života v české vesnici o čtyřech dějstvích [online].V MKP 

1. vyd. Praha : Městská knihovna v Praze, 2011 [aktuální datum citace e-knihy – př. cit. rrrr-dd-mm]. Dostupné z 

WWW: <http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/49/nasi_furianti.pdf>. s.16 
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Z hlediska hudebních forem má i tato Červinkova předehra sonátové uspořádání. První je 

část Allegro maestose ve tříčtvrtečním taktu, následuje pomalá věta Andante a skladbu 

uzavírá návrat do původního tempa. Autor využívá durového závěru, což se jediné zdá být 

alespoň částečně inovativní – jedná se ale skutečně jen o zdání. Červinka totiž k tónině 

nedochází skrze tematicko-motivickou práci s původním motivem (mnohokrát 

obměňovaným prvním taktem z lidové písně Já tu nebudu sloužit), ale naprosto 

neorganickým přidáním nového durového motivu převzatého z lidové písně Jak pak se má 

milá. Střední pasáž je pak několikrát opakovaný, velmi jednoduše zpracovaný motiv z písně 

Znám já jeden krásný zámek. V partu hoboje pak nakonec zaznívá doslovná citace motivu. 

Přes posledně jmenovaný motiv se Červinka aspoň přibližuje tematice Stroupežnického hry, 

ostatní motivy skladby ale navazuje zcela volně a bez jakékoli hlubší souvislosti. Jedním 

společným jmenovatelem hry a meziaktním hudby je tedy lidovost. 

Z hlediska orchestrace zde tentokrát vytvořil Anger aspoň druhý kontrapunktický hlas – ten 

však zahrnuje povětšinou pouze diatonické průchozí tóny. Ostatní hlasy postupují opět 

paralelně a bicí zdůrazňují valčíkový rytmus. 

Ladění a příprava muzikantů 

Během druhého výstupu druhého jednání na scénu postupně přicházejí muzikanti (ze 

scénické poznámky víme pouze to, že jich bylo celkem pět, dva z nich hráli na klarinet a 

křídlovku, zbytek obsazení se bohužel nedochoval), rozehrávají se a ladí. Právě tento výstup 

nejvíce odpovídá požadavkům realismu – hudba již nepochází z neviditelného zdroje, ale 

hudebníci jsou zároveň herci, navíc se přímo na scéně rozehrávají, což je věc do té doby na 

jevišti Národního divadla naprosto nevídaná. 

Muzikanti také hrají několikrát intrády. Ty by se samy o sobě daly považovat za scénickou 

hudbu – tedy mají za úkol dokreslovat náladu okamžiku. U Stroupežnického jsou ale 

muzikanti vždy k intrádám výslovně vyzváni a tak mají intrády spíše dokreslovat obraz 

vesnické slavnosti a dodávat výjevu na realističnosti. 

Na hranicích města německého 

Ve druhém výstupu druhého dějství se opakuje motiv Na hranicích města německého. 

Tentokrát ho zpívá Habršperk, když žádá Václava, aby mu od Krystýny opatřil zápis písně a 

ověřil si tak svou domněnku, že paličskou ceduli psala právě ona. 
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Mezi party prvních houslí se dochoval zápis této písně označený jako vložka a poznámka, že 

píseň patří před předehru ke třetímu jednání. Pravděpodobně se už nikdy nedovíme, kde 

přesně píseň měla znít. Nabízí se teorie, že představitel Habršperka František Kolár 

nedokázal samostatně skladbu zazpívat a potřeboval proto houslový doprovod. To však 

vylučuje skutečnost, že Habršperk zpíval ve hře ještě několikrát a další podobné záznamy 

doprovodu jeho písní se nenašly. Spíše tedy byla skladba umístěna o několik replik později, 

když odchází Krystýna ze scény a sloužila jako hudební předěl. Zůstává otázkou, proč píseň 

interpretoval někdo z orchestru a ne z kapely přítomné na scéně a tak narušoval zdání 

realisticky zakomponované hudební složky. 

Když jsem vandroval 

Ve třetím výstupu druhého dějství se Habršperk utvrdí ve svém podezření a ze samé radosti 

začne zpívat píseň Když jsem vandroval. Tato lidovka sice nepochází z jižních Čech, při troše 

snahy můžeme ovšem tvrdit, že byl Stroupežnického záměr vložit zcestovalému a 

vzdělanému člověku do úst hudební motiv až z Jičínska. Skladba je opět užita téměř 

manifestačně realisticky. Neumělý zpěv bez doprovodu, pocházející z viditelného zdroje 

slouží nejen k vyjádření psychického rozpoložení postavy, ale zároveň ji i charakterizuje - je 

velmi příznačné, že Habršperk, který je velmi hrdý na to, že viděl kus světa, zpívá, aby 

demonstroval svou sebejistotu a vítězství, právě píseň Když jsem vandroval. 

Znám já jeden krásný zámek 

Následuje dlouhá pasáž dědečkova vyprávění, jak vezl dva císaře z Protivína do Čimelic. Na 

konci jímavé řeči dědeček zazpívá před celou vsí za doprovodu hudby oblíbenou píseň své 

nebožky manželky Znám já jeden krásný zámek. I tato píseň je původně kramářská, pochází 

ovšem ze třetího vývojového období a je na ní patrný vliv galantní rokokové poezie. Tiskem 

vyšla v roce 1799 a v pozdějších letech zlidověla. Z historického hlediska tedy odpovídá, že 

žena narozená přibližně okolo roku 1812 (předpokládáme-li, že byla stejně stará jako 

dědeček) ji mohla znát a oblíbit si ji. Neodpovídá ovšem lokální zařazení – skladba pochází 

ze Sobotecka (dnešní Královehradecký kraj). Zdá se, že Stroupežnický se obecně moc 

nezabýval historii a původem užitým písní a vybíral je pouze podle citu. Sám se se skladbami 



20 

 

nejspíše seznámil na některém z četných koncertů
25

 či ve sbírkách
26

, které iniciovali nadšení 

vlastenci. 

Co se týče Mošnovy interpretace této písně, dochoval se nám popis v  Šubertových Dějinách 

Národního divadla
27

: […] A což teprve, když tyto vzpomínky, obdiv a sympatie přítomných 

roztancují dědečka až ke zpěvu – a když před tím zpěvem vzpomene si na svou nebožku ženu 

Marjánku! Dívaje se oknem k radotickému hřbitovu vzdychne si: „Leží tam už patnáct let za 

tou bílou zdí radotickýho hřbitova“ a dodá: „Ať se jí po této zamilované písničce tráva na 

hrobě zazelená, aby věděla, že její starej pořád na ni vzpomíná!“ Tu vlhnou oči pravými 

slzami a teskně radostný cit vás nepustí po celou následující starochovu písničku, kterou „při 

muzice zpíval, když si svou nebožku Marjánku namlouval“. Šubertův exaltovaný popis svědčí 

spíše pro ty kritiky Našich furiantů, kteří považují dědečkův výstup za relikt sentimentalismu. 

Nicméně právě tato scéna nejspíše zachránila v roce 1889 Furianty před zapomněním. 

Šly panenky silnicí 

Když dědeček Dubský dozpívá svou jímavou píseň, přicházejí na scénu Bláha s Habršperkem 

s arogantně hlasitou písní Šly panenky silnicí. Zde se Stroupežnický vrací k realismu, shazuje 

poněkud předešlou sentimentální scénu a písní charakterizuje nejenom situaci (vítězné 

rozpoložení příchozích) ale i postavy Bláhy a Habršperka (jejich chovaní je furiantské). 

Přesto, že je skladba pro tyto účely zařazena zcela vhodně, její lokální charakter opět 

neodpovídá – pochází z Čáslavska (dnešní Středočeský kraj). 

Sólo 

Na závěr třetího dějství Bláha furiantsky žádá o sólo, dobře si již vědom svého vítězství. 

První muzikant zde vystupuje nejen v roli hudebníka, ale i jako herec, když dává Bláhovi za 

pravdu, že muzika od jakživa hraje sólo tomu, kdo dřív zaplatil. Nedochoval se záznam 
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Na popularizaci lidových písní se podílel mimo jiné Bedřich Smetana prostřednictvím svého pražského 

pěveckého spolku Hlahol. 

 

26
Například sbírka Karla Jaromíra Erbena vyšla v roce 1864. 

 

27
ŠUBERT, František Adolf. Dějiny Národního divadla 1883 - 1900. 1. Praha: Česká grafická unie, 1908. 
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skladby, která zde byla hrána, z logiky věci by ale mohlo jít o píseň Když jsem vandroval. 

Hudba zde je nejen součástí děje ale opět i charakterizuje postavu. 

Předehra ke třetímu jednání 

Po Bláhově sólu s Habršperkem padá opona a opět zaznívá Červinkova meziaktní hudba. 

Předehra ke třetímu jednání se skládá z částí Allegro, Scherzando a závěr opět opakuje 

témata první části. Tentokrát si Červinka vystačil pouze s motivem převzatým z písně Když 

jsem vandroval, kterou využil Stroupežnický v předchozím dějství. Červinka s motivem 

nepracuje nikterak nápaditě – nejprve ho uvádí v augmentované (zvětšené) podobě 

v omezené orchestraci, postupně přidává hlasy, motiv transponuje a diminuje, v části 

Scherzando ho nechává zaznít v původní formě. Ani z harmonického hlediska nenabízí 

skladba nic překvapivého – z výchozí tóniny Es dur moduluje do G dur na třetím stupni, 

stejným způsobem pak přechází do H dur, odtud se dostává přes mimotonální dominantu do 

C dur a následně se vrací do hlavní tóniny. 

Červinka se zjevně pokoušel navázat na tradici velmi populárních quodlibetových pásem 

národních písní a ubrat hře na provokativnosti. Ze soudobých kritik však vyplývá, že se mu 

to nepodařilo a spíše ubral hře na realističnosti. 

Kos 

V osmém výstupu posledního jednání vystupuje kos
28

, kterého Václav naučil zpívat píseň 

V kvetoucím věku svoji mladosti. Z dobových kritik vyplývá, že hvízdot ptáka byl 

napodobován za scénou. Zastánci realismu
29

 (například Jan Ladecký) již v roce 1887 

upozorňují, že se jedná o falešný, sentimentální efekt. 

 Předehra ke čtvrtému jednání 

Ani v poslední mezihře Červinka neoslňuje kvalitou či originalitou své Předehry ke čtvrtému 

jednání. I zde zachovává sonátovou formu – úvodní Tempo di marcia v G dur přechází do 

prostřední pomalé části Largo v Es dur (Červinka opět užívá modulaci pomocí rameauovské 

sexty) a na závěr se vrací k původním motivům i tónině. Znovu zpracovává krátký úsek písně 
                                                           
28

Text hry není konzistentní v tom, jestli se jedná o kosa nebo o drozda. 

 

29
Například  Jan Ladecký Naši furianti. Česká Thalia. 1887, 1(10), 158-159. 
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jako ostinátní figuru, do omrzení transponovanou, než náhle a zcela nelogicky přechází 

k motivu Jaké bych srdce měl. V tomto případě se mu alespoň podařilo vybrat píseň 

pocházející z jižních Čech, to je ovšem také jediná souvislost s hrou. V Largu Červinka 

zpracovává motiv Teče voda teče (bez jakékoli souvislosti s předchozím nebo s tématem 

hry).   
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1.5.  Shrnutí 

Hudba k první inscenaci se sestává ze dvou zcela protikladných celků. Hudba, kterou 

předepisuje Stroupežnický, je použita „realisticky“  - má charakterizovat postavy, nebo 

situaci, pochází z viditelného zdroje na scéně, a nesnaží se imitovat vysoké umění. 

Stroupežnický nerespektuje lokální zařazení písně a při výběru dbá spíše na dějovou 

logičnost, než na původ skladby. Je pravdou, že některé písně v jinak satirické hře – například 

Znám já jeden krásný zámek, nebo opakovaný motiv V kvetoucím věku svoji mladosti
30

 

slohovým zařazením spíše odpovídají romantismu či sentimentalismu. 

Zcela v duchu romantismu je už z principu Červinkova hudba, která je hrána orchestrem 

v orchestřišti. Na skladbách je patrno, že autor neměl se psaním moc velké zkušenosti. Hudba 

přebírá lidové motivy, jen výjimečně s nějakým vztahem ke Stroupežnického hře. Úseky jsou 

za sebou skládány bez hlubší prokomponovanosti a ani tematicko-motivická práce, ani 

harmonie, ani orchestrace nehýří nápaditostí. 

 

 

 

 

                                                           
30

Obecně spíše romanticky než realisticky vyznívá láska Václava a Verunky. Někteří životopisci 

Stroupežnického  (například MÜLLER, Vladimír. Lad. Stroupežnický. 1. Praha: Orbis, 1949.) tvrdí, že autor 

neuměl napsat životnou ženskou postavu, protože po nepovedeném pokusu o sebevraždu v mládí, kdy si navždy 

zohavil obličej, se žen stranil a nemohl proto při psaní vycházet z vlastních zkušeností. 
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2  Film Naši furianti – 1937 

2.1. Tvůrci 

Film
31

 Naši furianti byl natočen v roce 1937. Cenzurou prošel v prosinci 1937. Premiéru 

v kinech měl 4. 3. 1938. Byl točen v ateliérech Foja Radlice a záběry exteriéru vznikaly 

v Čáslavi a okolí. Čáslavsko leží v kraji Vysočina a ne v jižních Čechách, kde se má podle 

Stroupežnického odehrávat děj. Ve filmu však nejsou záběry, které by umožňovaly přesně 

identifikovat místo vzniku záběrů. Navíc tvůrci filmu potlačili znaky lokálního koloritu – 

například upustili od nářečních prvků. 

Film režírovali společně Vladislav Vančura a Václav Kubásek a společně také napsali scénář. 

Nejedná se o jejich první spolupráci. Společně také napsali scénář a režírovali film Láska a 

lidé. Zatímco Kubásek měl větší podíl na režii, na scénáři odvedl větší díl práce Vančura – což 

je vyjádřeno pořadím jmen v titulcích filmu. Kameramanem filmu byl Karel Degl. Hudbu 

napsal Jaroslav Křička, natočil ji Orchestr F.O.K. 

 

                                                           
31

Ve filmu hrají: Václav Vydra st. (Filip Dubský), Antonie Nedošínská (Marie Dubská), Zdeněk Hora (Václav 

Dubský), František Havel (dědeček Dubský), Jaroslav Vojta (Jakub Bušek), Míla Mellanová (Frantina Bušková), 

Zlata Hajdúková (Verunka Bušková), Jindřich Plachta (Valentin Bláha), Jan W. Speerger (Tomášek), Theodor 

Pištěk (Habršperk), Marie Glázrová (Markytka), Václav Trégl (Matěj Šumbal), Hermína Vojtová (Mariánka), 

Ladislav Janeček (Tobiáš), František Kovařík (Fiala), Lola Skrbková (Terezka Fialová), Eva Svobodová 

(Kristinka Fialová), Felix Kühne (Marek Ehrman) a další. 
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2.2. Autor hudby 

Jaroslav Křička se narodil 27. 8. 1882 v Kleči na moravském Valašsku jako jedno ze tří dětí 

řídícího učitele. Ten svého prvorozeného učil na housle a klavír Po otcově úmrtí nastoupil 

Jaroslav na gymnázium v Německém Brodě, kde ke hře na klavír a housle přibylo ještě 

violoncello, na které hrál Křička v místním sboru a kvartetu. Maturoval v roce 1900. 

Po dvou pokusech o studium práv a filozofie (studium ukončil v roce 1902) začal studovat na 

Pražské konzervatoři obor varhany. Od druhého ročníku přešel na obor kompozice a tympány. 

Během studií Křička skládal, dirigoval amatérské orchestry a sám hrál v orchestru. 

Po absolutoriu a krátkém pobytu v Berlíně v roce 1906 využil Křička nabídky učit na carském 

hudebním učilišti v Jekatěrinoslavi a na Ukrajině zůstal tři roky. V roce 1909 se vrátil do Čech 

a začal působit jako soukromý učitel. V roce 1911 se stal sbormistrem Hlaholu a v této funkci 

setrval až do roku 1920. Mimo to se věnoval skládání. Z divadelního hlediska je významná 

zejména jeho hudba k činohrám. V roce 1914 složil hudbu k přelomové expresionistické 

inscenaci režiséra Františka Zavřela, k Dykovu Zmoudření dona Quijota, dále zkomponoval 

hudbu k Jiříkovu vidění nebo Strakonickému dudákovi. Kromě toho také skládal hudbu 

k filmům – například ke Svatému Václavu, k Cechu panen kutnohorských nebo k Barboře 

Hlavsové. Mimo to se věnoval i tvorbě pro děti. Od roku 1919 vyučoval na Pražské 

konzervatoři, od roku 1936 byl profesorem tamních mistrovských kurzů, od roku 1942 byl 

rektorem Pražské konzervatoře., rozsáhlým textem vzápětí přispěl do ankety Arijského boje 

proti (žido)bolševismu. V roce 1957 získal Křička titul zasloužilého umělce. Zemřel 23. 1. 

1969. 
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2.3. Film 

Vančura s Kubáskem se ve svém filmu Naši furianti snažili maximálně využít možností 

zvoleného média. To se projevilo jak na úpravách scénáristických, tak na využití střihu, 

herecké práci i využití hudby. 

Scénář  filmu Naši furianti se spíše pouze inspiroval Stroupežnického předlohou, než že by ji 

doslovně kopíroval. Vančura s Kubáskem přidali řadu postav a zmnožili i děj. Film začíná 

tím, že Fialovi ukradnou Dubským husy a následně je zase vrátí, aby radní museli zřídit 

v obci úřad ponocného. Při této situaci se seznamujeme i s komickou dvojicí Bláha (Jaroslav 

Plachta) a Habršperk (Theodor Pištěk), jejichž vychloubání scénáristé dohnali ad absurdum. 

Bláha má navíc ve filmu několik aktuálních poznámek o blížící se válce. 

Jsme také svědky prvního konfliktu Buška (Jaroslav Vojta) a Dubského (Václav Vydra st.) a 

poznáváme i až poněkud kýčovitou lásku Václava a Verunky. Fialům se jejich plán zdařil – 

radní se rozhodují vytvořit v obci úřad ponocného. Bušek slibuje tuto práci Fialovi (František 

Kovařík), Dubský Bláhovi. Fiala má morální pochybnosti nad provedenými činy, jeho žena ho 

však přesvědčuje o jejich správnosti. 

Během pouti jde Bušek do lesa a zastřelí zde srnce. Ránu zaslechne ve vsi lesník a i přes 

snahu Dubského výstřel zamluvit, rozjede vyšetřování činu. Svědky Buškova pytláctví jsou 

Václav s Verunkou. Verunka srnci přiváže na nohu stužku. V tomto bodě je jediná dějová 

nesrovnalost – není totiž vůbec jasná motivace Verunky k činu, později se však ukáže její 

jednání jako výhodné. 

Na pouti se znovu usmíří a znovu rozhádá Dubský s Buškem. Šumbal (Václav Trégl), který 

přišel smlouvat s řezníky o cenu jalovice, prohrává s nimi v kartách celou její cenu. U Fialů 

dostane Kristinka nápad, jak přinutit radní, aby dali ponocenství jejímu otci. Na rozdíl od 

Stroupežnického předlohy je tento plán Kristinky, její otec o něm ani neví. 

Úplně nová je tematická linie lásky čeledína Dubských k Markýtce a láska Bětky 

k vysloužilci Tomáškovi, který na ni však na vojně zapomněl a stal se světaznalým 

nafoukancem. 

Šumbal doma ženě – stejně jako ve Stroupežnického hře, nalže, že peníze utržené za prodej 

jalovice si od něj vypůjčil Bušek. Na rozdíl od hry však ten zde Šumbala kryje a peníze mu 

naoko před ženou vrací. Toto gesta ho usmíří znovu s Dubským.  Když Václav žádá Verunku 
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o ruku, dědeček jim předá své vzácné dukáty. Hereckým výkonem představitele dědečka 

Dubského však film v mnohém pokulhává za svými divadelními protějšky. 

Hajný jde k Buškovi hledat zastřeleného srnce. Než se mu to však podaří, najdou zvíře Bláha 

s Habršperkem a vezmou ho k sobě. 

Scény v hospodě v mnohém odpovídají Stroupežnického textu. Scéna je však přerušena 

prohlášením Buška, že obecní výbor se musí sejít ještě ten den. Následující scéna odpovídá 

třetímu dějství s jedním zásadním rozdílem – Kristina napsala ceduli sama a otec sám 

rozeznává její písmo a tím ji usvědčuje. Bušek však byl před závěrečným verdiktem odvolán 

kvůli domovní prohlídce. Když se vrátí, rozhádá se znovu s Dubským, tak jako je to 

v divadelní hře. Tato scéna se však znovu vrací do hospody k muzice. Dubský prohlásí, že 

Václavovi platí sólo s jakoukoli jinou, než s Verunkou. Ten však neuposlechne a vyzve 

Verunku. Když mu to otec zakazuje, rozhodne se dát na vojnu. Habršperk však upozorňuje 

Buška, že v komoře je zastřelený srnec, ten však argumentuje tím, že nemá důkaz o tom, kdo 

ho zastřelil. Verunka však po Habršperkovi posílá otci zbytek stužky se vzkazem: „Ten kdo ji 

tam uvázal, bude svědčit“. Bušek se zděsí, smíří se s Dubským, všechny páry se dají 

dohromady při tanci a Bušek zaplatí Habršperkovi sólo s Bláhou. 

Vančura s Kubáskem ubírají hře na idealističnosti a vyhrocují problém furianství. Například 

Dubský s Buškem se pohádají a usmíří ve filmu mnohonásobně vícekrát než ve 

Stroupežnického hře, furianti jsou zde i Bláha s Habršperkem. Hlavní dějová linie není 

vázaná na spor o ponocenství ale na problém Buškova pytláctví a lásky Václava s Verunkou. 

Konflikt je tak více vyhrocen a děj organičtěji propojen. 

 Režiséři využívají možností filmového střihu a tvoří tak komplexní „obraz vesnice“, tak jak 

zamýšlel sám autor předlohy. Děj scénáře je sice zásadně pozměněn, Stroupežnického intence 

však autoři zachovali. 

Herectví využívá práce s filmovým detailem. Film je natočen realisticky. Autoři se snažili 

maximálně prohloubit psychologizaci postav, přidáním drobných charakterizačních detailů. 

Pochopitelně využili i možnosti natáčet v mnoha prostředích a využít i exteriéru. 
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2.4. Hudba 

Ve své přednášce pro filmové autory Hudba a film řekl Křička: „[…] docházíme k hlavní vadě 

našeho českého filmu a tou je přetíženost a vtíravost hudby.“
32

 Podle toho se Křička i řídí – 

jeho hlavní snahou je, aby film nebyl hudbou přetížen a aby ta film pouze nenápadně 

doplňovala a ne ho přehlušovala. Film proto obsahuje pouze 22 hudebních vstupů. Hudbu 

nahrál Orchestr F.O.K. 

Částečně se Křička přitom držel Stroupežnického snahy používat hudbu realisticky – tedy 

pouze takovou, jaká pochází z viditelného zdroje a je provozovaná pouze na scéně. Film však 

není doplněn pouze takovouto hudbou. Obsahuje také hudbu, která má podtrhovat atmosféru, 

charakterizovat místo či postavy. Někdy hudba i pomáhá jasnému pochopení děje. Ve filmu se 

vyskytuje i hudební vtip.  Podle zvyku tehdejší kinematografie jsou úvodní titulky 

doprovozeny delší předehrou. Hudba někdy pomáhá zcelit střihem rozdělené scény, nebo 

umožňuje divákovi se v rychlém střídání prostředí snáze orientovat. 

Zatímco dnes nejčastěji vzniká filmová hudba tak, že k hotovému filmu ji nahraje orchestr, ve 

třicátých letech byla praxe zcela odlišná. Hudbu nahrál buď orchestr předem a herci se snažili 

své herectví hudbě přizpůsobit. Nebo dostal hudebník co nejpřesnější metráž a hudbu se 

snažil uzpůsobit podle ní. Z filmu je patrné, že natáčení probíhalo právě touto druhou metodu 

a hudba někdy trpí nepřesnostmi metráže, kdy si obraz a zvuk přesně neodpovídají. 

Předehra 

Stejně jako tomu bývalo zvykem na divadle i tento film začíná předehrou. Během ní běží 

titulky a tvoří úvod k samotnému filmu, tak jak tomu bylo ve 30. letech ve filmu běžnou 

praxí. Ve své přednášce pro filmové autory Hudba a film řekl Křička k tématu předeher toto: 

„V některých filmech se může skladatel aspoň jakž takž samostatně vymluvit v předehře, 

kterou však divák poslouchá jen na půl ucha, poután titulky […]“
33

 Z předehry je dobře patrná 

snaha autora říci toho na malém prostoru co nejvíce a tak, jak je zvykem u divadelních 

předeher, chce skladatel seznámit posluchače se všemi hlavními motivy a náladami celku. 
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KŘIČKA, Jaroslav. Hudba a film. 1. Praha: J. Kolín, 1977., str. 10 

 

33
KŘIČKA, Jaroslav. Hudba a film. 1. Praha: J. Kolín, 1977., str. 9 
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Předehra začíná intrádami žesťů, které se střídají s šestnáctkami smyčců. Tato pasáž má tvořit 

slavnostní zahájení. Následně přebírají melodii smyčce a tklivý hoboj a demonstrují 

romantickou, idylickou lásku Václava a Verunky. Po té smyčce přecházejí do pizzicata, 

zatímco dechové nástroje mají tečkovaný rytmus. Úsek má znázorňovat intriku. Melodie je 

později vedena basy, zatímco housle hrají šestnáctky – to vyvolává dojem napětí. Následně se 

vrací motiv intriky a celý orchestr se setkává ve velkolepé pasáži. Po té se opakuje romantická 

část a úplný začátek – uzavírá se tak třetí část velké sonátové formy a následuje krátká koda. 

Následuje g hoboje na čtyři doby, dvoutaktový mollový úsek znázorňující smutek a rychlý 

rozšafný závěr z tónů g1c2g1c1, který působí jako pointa dobrého vtipu. 

Celá předehra působí poněkud nekompaktně, vzhledem k rychlému střídání zcela rozdílných 

pasáží. Křičkovi se ale na velmi krátkém úseku podařilo vystihnout průběh celého dramatu. 

Vesnická idylka 

Když dozní předehra, první obraz nám ukazuje děvečku Dubských, jak krmí slepice. Do 

podkresu zaznívá hudba a kvokání slepic. Nejprve se ozývají úvodní trylky a následuje 

idylická melodie hoboje, která má charakterizovat zamilovanou atmosféru, při níž čte děvečka 

dopis od svého milého. V doprovodu však hrají klarinety osm šestnáctek e1 a následně po 

šestnáctkové pomlce osminy e1 es1. Tento motiv rozhodně narušuje dojem romantické 

vesnické idylky a naznačuje intriku, o kterou půjde v dalších scénách. Romantickému zasnění 

děvečky se vysmívá chasník a hudba během jejich dialogu mizí do ztracena. 

Na hranicích města německýho 

Ve filmu se pochopitelně také objevuje melodie Na hranicích města německýho. Zpívá ji 

jednohlasně bez doprovodu Kristýnka Fialová. Není však přitom přítomná na scéně, pouze 

z otevřeného okna doléhá její zpěv do světnice, kde její rodiče diskutují o morálních 

aspektech jejich plánu, jak donutit radní zřídit úřad ponocného. Dotváří tak atmosféru velké 

rodiny, kde je plno ruchu a zároveň je tak píseň nenásilně uvedena již během prvních scén a 

stává se tak přirozeně součástí děje. Kristýnka sice na rozdíl od Stroupežnického textu a na 

rozdíl od většiny divadelních zpracování nezpívá falešně, herecký výkon představitelky 

Kristýnky Evy Svobodové vyznívá spíše tak, že je Kristýnka hloupá. To je však poněkud 

v rozporu se skutečností, že je to právě ona, kdo vymyslí celý plán s paličskou cedulí. 

Němá scéna 
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Na počátku němé scény vidíme Verunku, jak kontroluje práci čeledě ve světnici u Bušků. Jako 

podkres nejprve zaznívá úryvek lidové písně zpočátku hraný smyčcovými nástroji, později 

opakovány trubkou. Tento úsek má zdůrazňovat lidovost prostředí. Následuje jednoduchá 

durová melodie nejprve ve smyčcích, pak v hoboji a po té hraná společně smyčci i hoboji. 

Hoboj vždy u Křičky reprezentuje romantickou idylu. Navíc je vyznění hudby doplněno 

stálým úsměvem představitelky Verunky, která zde představuje poněkud přehnaně bodré 

vesnické mládí. 

Do světnice vchází Bušek a spolu s jeho příchodem zaznívá trubka, jako typický motiv jeho 

lovecké vášně. Bušek ochutná jídlo a zachází do zadní místnosti, kde si pod kabát schovává 

pušku. V zadním plánu melodie klarinetů zaznívá tremolo smyčců v pianissimu, které má 

předznamenávat Buškovy nekalé úmysly. Melodie z partu klarinetů přechází do smyčců a 

podbarvuje bodrou vesnickou atmosféru. 

Znovu se vrací lidový motiv ze začátku scény a Bušek vyráží do lesa na lov. Idylu na pouti 

opět doplňuje melodie klarinetů. Když Habršperk s Buškem mluví na pouti s Markýtkou, 

zaznívá trubka, kterou se asociuje  lov. Skutečnost, že zaznívá zde, a ne o několik vteřin dříve, 

když jsme viděli jít Buška na lov, je pravděpodobně vinnou špatné metráže. 

Úryvek nové lidové písně charakterizuje lásku čeledína a Markýtky. Jeden motivek se opakuje 

nejprve v Dur a následně v moll, čímž je vytvořen střih do dalšího obrazu, v němž spatříme 

čekajícího Václava. Když se Václav dočká Verunky, zaznívá romantická melodie houslí. 

Následně vidíme Buška, jak je v lese na lovu. Zde se vrací hudební nápad z předehry – 

pizzicato houslí společně s tečkovaným rytmem jako předzvěst intriky. Tento motiv se střídá 

s romantickou melodií, kterou již také známe z předehry, ve chvílích, kdy jsou na plátně 

Václav s Verunkou. Ani zde však proměny hudby stoprocentně nekorespondují se střihy 

obrazu. 

Když zazní Buškův výstřel na srnce, hudba se na okamžik ztiší a vesničané do ticha pronášejí: 

„To byl pytlák!“ a „Ale kdepak pytlák, to byl hajnej.“ 

Následuje výrazný rytmický motiv, hraný houslemi: dvě šestnáctky, čtvrtka s tečkou, dvě 

šestnáctky, čtvrtka s tečkou, dvě šestnáctky, dvě osminy, čtvrtka s tečkou, půlka. Tento úsek 

má zvyšovat napětí. Střídá se s „intrikovou“ pasáží. 
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Když si Bušek konečně může oddychnout, vrací se nápěv trubek, ukazující jeho vášeň pro lov. 

Doznívající šestnáctky houslí však připomínají, že Buškovo oddychnutí je poněkud 

předčasné. Hudba končí střihem, který nás přenáší do hospody. 

Hudba zde nemá pouze podbarvovat a vytvářet atmosféru, ale má dějotvorný charakter. Navíc 

pomáhá zcelit střihem rozdělovanou scénu. 

Návrat Verunky 

Scéna v hospodě, kdy si Šumbal domlouvá s řezníky cenu jalovice, je přerušena střihem. 

Václav odvádí Verunku zpět domů. Milostná scéna je podbarvena jednoduchým houslovým 

motivkem: d1 čtvrtka, příraz d1, čtvrtka c1. Hudba zde má pomoci divákovi snáze se 

přeorientovat na zcela jiné emociální působení po sobě jdoucích scén. 

Ukrývání kořisti 

Po milostném rozloučení Václava s Verunkou se opět vracíme do hospody. Scéna je znovu 

přerušena střihem. Vidíme Buška, jak doma ve stodole ukrývá zastřeleného srnce. Vrací se 

zde rytmický motiv napětí, který Křička použil v němé scéně. Ten je spojen s nápěvem trubky, 

která hraje tentokrát v moll, a oba motivy jsou důsledně prokomponovány. Patrná je zde práce 

s leitmotivem -  trubky zde představují Buškovo pytláctví. 

Pískání 

Když přijde Bušek do hospody, má rozjařenou náladu. Úsměv mu ale zmrzne na rtech, když 

uvidí, že přímo naproti vchodu sedí hajný, jenž má na něho podezření, že to z jeho pušky 

vyšla rána, kterou slyšel o pouti. Aby zakryl své provinění, začne si Bušek ledabyle pískat 

píseň Jede, jede poštovský panáček. 

Motiv Markýtky 

Markýtka se před hospodou setkává se svým milým – chasníkem Dubských. Jejich milostné 

tokání je doplněno dechovou hudbou s jednoduchou melodikou, založenou na terciových 

souzvucích a stupnicových postupech. Dechovka zde má reprezentovat „cizí“ folklor, odlišný 

od místního hraného většinou na smyčce a dřevěné dechové nástroje. Fakt, že Markýtka 

pochází z jiného kraje, je podtržen i tím, že v jejích promluvách byly, jako v jediných 

ponechány nářeční prvky. Druhý díl této malé dvojdílné formy s reprízou je mollová mezihra, 

během které Markýtka zpozoruje ženskou osobu, jak lepí ceduli na kapličku. Na závěr se 

opakuje první část, tentokrát v moll, během které si Markýtka, teď už bez milého, s nímž se 



32 

 

pohádala, čte nalezenou ceduli. I zde hudba jen nedoplňuje atmosféru, ale pomáhá jasněji 

charakterizovat emocionální rozpoložení postav. 

Pouť 

Následuje scéna na pouti. Zatímco se Markýtka baví s provozovatelem střelnice, zní v pozadí 

primitivní kolovrátková melodie. Velmi podobný hudební nápad podkresluje i následný 

rozhovor Šumbalky s Buškem. Hudba zde má charakterizovat prostředí pouti. 

Polka 

Stejnou funkci má i další melodie. Ta podbarvuje rozhovor Markýtky s chasníkem a končí až 

ve chvíli, kdy Markýtka chasníkovi ukáže paličskou ceduli. Melodii polky nejprve hraje 

samotná příčná flétna, později se přidávají housle a kontrabas. Tyto motivy nejsou nijak 

výrazné a zdá se, jako by je někdo hrál přímo na místě, tak jak si realistické využití hudby na 

divadle představoval Ladislav Stroupežnický. Zdroj zvuku zde však není vidět. 

Následuje scéna, v níž dědeček Dubský vypráví svůj životní příběh. Na rozdíl od všech 

inscenací Našich furiantů zde dědeček nezpívá píseň Znám já jeden krásný známek, tak jak 

předepisuje Stroupežnický. Důvod je zřejmý – na rozdíl od hry není text pronášen v hospodě 

za přítomnosti celé vesnice, ale u Bušků doma, kam Dubští přicházejí, aby Václav mohl 

požádat o Verunčinu ruku. Není tedy přítomna kapela, která by ho při zpěvu doprovodila. 

Navíc v kruhu rodinném nemá samozřejmě dědeček potřebu dělat taková demonstrativní 

gesta, jako zpívat píseň věnovanou jeho nebožce ženě. Stejně jako například v Macháčkově 

inscenaci Našich furiantů z hereckých akcí Buška a Dubského jasně vyplývá, že oba příběh už 

moc dobře znají. Herecký výkon Františka Havla však neobstojí při srovnání se skvostnou 

divadelní tradicí zpracování této scény. Režiséři si byli pravděpodobně tohoto faktu velmi 

dobře vědomi, protože při dědečkově vyprávění kamera nezabírá Havla, jak by bylo logické, 

ale tokající pár Václav – Verunka. 

Na tý louce zelený 

Hajný přichází k Buškovi udělat domovní prohlídku. Zatím svěřuje psa Habršperkovi 

s Bláhou. Pes cosi zavětří a táhne oba kumpány do stodoly. Nejprve zaznívá tremolo houslí ve 

stupnicovém postupu, aby došlo ke zvýšení napětí. Habršperk hledá ve slámě. Když najde 

ukrytého srnce, zaznívá na klarinet melodie Na tý louce zelený. Melodie je ukončena 

klasickou kadencí subdominanta dominanta tónika, než následuje další střih. 
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Jedná se o hudební vtip. Melodie byla použita kvůli textu „pasou se tam jeleni/pase je tam 

mysliveček“. 

Napětí 

Hajný se jme prohledávat také stodolu a Bušek se třese strachy. Napětí opět zvyšuje tremolo 

houslí s plíživou melodií klarinetu. Nepřekvapí nás, že i zde se vrací onen již mnohokrát 

použitý výrazný rytmický motiv, jaký jsme slyšeli například při scéně, ve které Bušek svou 

kořist ukrýval. Zde hudba podporuje atmosféru scény. 

Pískání 

Bušek se trápí záhadou, kam zmizelo jím ukryté srnčí. Jeho špatné nálady si všimne jeho žena 

i dcera. Bušek se však chce furiantsky tvářit jako velký světák, kterého hned tak něco 

nerozhází a proto, aby zakryl své rozpoložení, si píská. Jedná se o charakterizační prvek.   

Muzika 

Ve filmu Naši furianti se objevuje také realisticky zpracovaná hudba, tak jak si to 

představoval sám Stroupežnický. Pochopitelně zaznívá v hospodě při pouti. Nejprve ji 

slyšíme pouze z dálky (zaznívá k nám pouze smyčcová sekce, což je však poněkud 

nepravděpodobné, spíše bychom naopak slyšeli žestě i do vzdálenější místnosti). Tomášek si 

světácky stěžuje, že on rozhodně slyšel mnohem lepší a větší kapely. Když vcházejí starosta 

Dubský a jeho rodina do hospody a hospodský je poníženě vítá, přecházejí hudebníci zcela 

přirozeně do intrád. Následně se jednoduchou modulací vracejí zpět k původní polce. Během 

následného tance můžeme muzikanty i vidět. Kapela se skládá ze dvou houslí, violy, 

kontrabasu, lesního rohu, trubky, dvou klarinetů a pozounu. Když píseň skončí a páry 

dotancují, ozve se potlesk, jak se sluší na správnou tancovačku. 

Intrády 

Po slavné scéně „ten punč platím já“ se snaží Dubský aspoň trochu shodit svého protivníka 

Buška a připomene mu jeho lapálii s pytláctvím. Bušek se však kasá, že se ničeho nemusí bát 

a furiantsky zvolá: „Muzikanti, zahrajte nám k tomu!“ a hudba spustí intrády. I zde je hudba 

užita realisticky. 

Na hranicích města německýho 
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 Během pranice v hospodě, která následuje po přečtení paličské cedule, uslyší Markýtka 

vykřiknout Kristýnku „Ježišmarja“ a podle toho identifikuje, že se jedná o tutéž osobu, které 

vylepila ceduli na kapličku. Hned se svěří Habršperkovi. Společně si jdou s Kristýnkou 

promluvit. Ta stojí před hospodou a napůl diktuje, na půl zpívá píseň Na hranicích města 

německýho svým kamarádkám, které si píseň opisují.  Habršperk si všimne textu písně, který 

drží Kristýnka stále v ruce a zabaví ho, aby ho mohl s cedulí porovnat. Rukopis se mu tak 

dostává do rukou mnohem přirozenější cestou, než tomu bylo u Stroupežnického, za využití 

filmových prostředků – zejména střihu a možnosti rychle měnit prostředí. 

Na hranicích města německýho 

Habršperk přichází na zasedání obecního výboru s čerstvě nabytými důkazy. Předkládá panu 

učiteli na porovnání Kristýnin text písně. Textu se chápe Kožený a nejprve jej trhaně čte, a 

potom se s přihlouplým úsměvem dává do zpěvu. Až po chvíli se vzpamatuje a osopí se na 

Habršperka: „Člověče, vy si z nás děláte blázny, vždyť tohle je jarmareční písnička“. Jedná se 

o charakterizační prvek – stejně jako u Stroupežnického zachovává i film snahu dělat si 

legraci z obecního výboru.   

Polka 

Po vyšetření záležitosti s paličskou cedulí následuje krátký prostřih zpět na veselku, kde už se 

šíří zprávy o nejnovějších událostech. Páry přitom víří v kole při polce. S dalším prostřihem 

hudba okamžitě utichá. Hudební doprovod divákovi pomáhá rychle se přenést z jednoho 

místa na druhé, venkovská muzika totiž jednoznačně charakterizuje prostředí hospodského 

posvícení. 

Sólo 

Když se Bušek s Dubským rozhádají, vtrhnou oba do hospody, kde nadále vyhrává předchozí 

polka. Ve vzteku od sebe odtrhnou Václava s Verunkou a muzikanti překvapeně přestanou 

hrát. Dubský před celou shromáždivší se vsí vyhlásí, že Václav teď bude mít sólo, a 

kteroukoli vyzve k tanci, tu si může vzít za ženu, pokud to nebude Verunka Bušková. Václav 

se dlouze rozhlíží a dává tak naději mnohým krasavicím z vesnice. Muzikanti začínají hrát 

jednoduchý valčík. Václav nakonec zvolá „Verunko“, vrhne se ke své milované a začne tančit 

s ní. Vesničani se spontánně roztleskávají. Dubský si to však nenechává dlouho líbit, pár od 

sebe znovu odtrhává a tím i ukončuje muziku. 
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I zde je hudba užita realisticky a přesto, že pasáž je podstatně proměněna oproti 

Stroupežnického textu, zcela zachovává jeho intence jak po stránce scénáristické, tak po 

stránce hudební. 

Vojenská píseň 

Václav z furiantského vzdoru prohlásí, že se dá naverbovat na vojnu, když mu nedají 

Verunku. Vyzve muzikanty, aby ho vojenskou písní vyprovodili. Ti se pochopitelně tohoto 

úkolu rádi zhostí. Už během soukromého rozhovoru Buška a Habršperka zaznívá v pozadí 

předehra písně. Následně Václav zpívá: „Vzali mě na vojnu od panny/a bílý kabát mě 

dali/kabátek běloučký/červený výložky/to mě darovali/Dostal jsem koníčka vranýho/a pěkně 

osedlanýho/s ním se těšit budu/až odsud pojedu/do pole širého“. Václav se přitom drží za 

ramena s Tomáškem. Jedná se o nově přidanou postavu do filmu. Tomášek je vysloužilý 

voják, na kterého čekala jeho milá sedm let, on však na vojně zpychl a teď se snaží 

naverbovat další rekruty. Zahuštění děje takovýmito minipříběhy je jedna z věcí, které 

využívají možnosti filmu a přitom zůstávají v intencích autora divadelní předlohy. Václav pak 

odchází v dál a kapela ho provází. Opět se jedná o realistickou práci s hudbou. 

Polka 

Pokud se dá některé pasáži z filmu vytknout, že je přetížená hudbou, pak je to scéna, při níž 

se snaží Habršperk přesvědčit Buška, aby se usmířil s Dubským, jinak ho udá žandarmerii. Již 

od začátku této scény zní v podkresu polka muzikantů, kteří však předtím odešli s Václavem a 

není proto důvod, proč by je mělo být slyšet až do hospody. Navíc je hudba v přímém rozporu 

s atmosférou scény, která má být nejvíce napínavá z celého příběhu. Polka se hodí až 

k samému závěru, kdy vše dobře dopadlo a celá ves tančí na návsi. 

Sólo 

Na úplný závěr filmu Bušek z čiré radosti zaplatí Habršperkovi sólo. Muzikanti začnou hrát 

jednoduchý valčík. Habršperk vyzve k tanci Bláhu. 

   

    



36 

 

3 Inscenace Naši furianti – Státní divadlo Ostrava – 1949 

3.1.Tvůrci 

Inscenace opery Naši furianti měla premiéru 18. 9. 1949 ve Státním divadle Ostrava. Celkem 

bylo odehráno 18 představení. Naši furianti se v roce 1949 umístili na třetím místě v soutěži 

Divadelní Žatva a jedno představení proto bylo odehráno v Praze v Národním divadle na 

přehlídce vítězů pod patronátem Závodní organizace KSČ a závodní odborové skupiny ROH 

ministerstva školství, věd a umění. Ve sborníku Divadelní Žatva 1949
34

 je vítezství inscenace 

vysvětleno takto: „Za prvé provedení dramatického díla ostravského skladatele Rudolfa 

Kubína „Naši Furianti“, jež je poctivou tvůrčí snahou o nový typ lidové zpěvohry. U souboru 

„Našich furiantů“ odvaha, s jakou byly překonány obtíže nové opery.“ Přehlídka v roce 1949 

byla spíše než uměleckou soutěží demonstrací správného politického přístupu v divadle. 

V Plánu umělecké práce československého divadelnictví (hudba), jež je součástí sborníku, je 

divadelnictví opěvováno jako nejmocnější zbraň ideového boje, hovoří se o smetanovské 

pětiletce a o nutnosti politických prověrek všech divadelníků. Na inscenaci je pak zejména 

oceňována „poctivá snaha vyrovnat se scénicky s metodou socialistického realismu se vší 

jeho bohatostí a plnokrevností“ a „naprostá vůle plnit kulturně politické a osvětové úkoly 

našeho divadla“.    

Jedná se o první a jediné uvedení opery Rudolfa Kubína. Autor začal na Našich furiantech 

pracovat už v roce 1942, několikrát však svou práci předělával, než v roce 1949 byl 

s výsledkem spokojen. Libreto k opeře napsal Lev Pohl – lékař židovského původu, který 

s Rudolfem Kubínem již dříve spolupracoval na textech ke „šlágrům“, jejichž tvorbou se 

Kubín zabýval ve třicátých letech, během války Kubín kryl svým jménem dílo židovského 

kolegy. 

Inscenaci režíroval Hanuš Thein (scéna: Miroslav Kouřil, kostýmy: Marie a Josef Stejskalovi, 

choreografie: šéf baletu SD Ostrava Emerich Gabzdyl). Obsazení bylo složeno pouze ze 

zpěváků Státního divadla Ostrava, bez jediného hostování
35

. Děti Fialových zpíval Brožův 

dětský sbor z Ostravy.   
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Filip Dubský, starosta obce: Rudolf Kasl, Marie Dubská, jeho žena : Lída (Ludmila) Komancová, Václav : 

Lubomír Procházka, Petr Dubský, výměnkář : Ladislav Havlík, Jakub Bušek, první radní : Jiří Herold, Františka 

Bušková : Věra Prokopová, Verunka : Alice Spohrová, Valentin Bláha, vysloužilý voják : Jiří (Juraj) 
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3.2. Autor hudby 

Rudolf Kubín se narodil v roce 1909 v Ostravě. Hudbě se začal věnovat už jako dítě pod 

vlivem svého otce, prvního kontrabasisty ostravského divadelního orchestru. Jeh syn 

v patnácti letech nastoupil na pražskou konzervatoř k profesoru Juliu Junkovi ke studiu hry na 

violoncello. Sám skládal menší kompozice od svých deseti let. 

Během studia na konzervatoři si Kubín přivydělával hraním v kavárnách a barech i 

vyučování. Přesto, že na něj měl na konzervatoři vliv Alois Hába, rozhodl se později zaměřit 

spíše na tvorbu hudby populární a bulvární, zejména na šlágry, napodobující díla Karla 

Hašlera. Dlouhodobě se věnoval i skládání budovatelských písní, zvláště s hornickou 

tematikou. 

Od roku 1929 působil jako violoncellista Československého rozhlasu. Po rozvodu v roce 1935 

se ale vrátil do rodné Ostravy, aby hrál, dirigoval i režíroval v tamní pobočce rozhlasu. V této 

době se věnoval zejména tvorbě písní na lidové motivy z Valašska. Zde také napsal svou 

nejvýznamnější skladbu – cyklus Ostrava. Po válce se snažil vytvořit nový jevištní žánr lidová 

zpěvohra. Nejvíce se tomuto konceptu  přiblížil v opeře Naši furianti. 

Zemřel předčasně v roce 1973. Byl vyznamenán dvakrát cenou Bedřicha Smetany, byl laureát 

Státní ceny a nositel Řádu práce. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Wiedermann Josef Haberšperk, švec : Jaroslav Deršák, Terezka Fialová, krejčová : Helena Zemanová, František 

Fiala, krejčí : Otakar Viktorin, Kristýna : Milada Šafránková, Markýtka, obchodnice : Jiřina Ogounová, Četník : 

Ladislav Stankievič, Matěj Šumbal, obecní výbor : Leo Psotka, Šumbalka : Marie Lukášová, Šmejkal, obecní 

výbor : Karel Rzepa, Muzikant : Jan Bolech, Filípek, syn krejčího Fialy : Milan Vítek 
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3.3. Inscenace 

Jen málokterá inscenace Našich furiantů byla do té míry ovlivněna dobou svého vzniku jako 

právě tato. Stroupežnického hra je pro české divadelnictví přelomová, protože se jedná o 

jednu z prvních realistických her. Je všeobecně známo, že komunistický režim vyzvedával 

právě realismus, a není proto divu, že Naši furianti byli velmi oblíbenou hrou. V této 

inscenaci však byl realismu „povýšen“ na realismus socialistický a navíc logicky dochází ke 

střetu zvoleného stylu a vysoké stylizovanosti operního žánru. 

Přerod realismu na socrealismu se velmi patrně projevil již v libretu opery. Zatímco 

Stroupežnický se snažil podat celkový obraz o životě na vesnici, a proto ve hře není 

jednoznačný konflikt dobra a zla, zcela jinak je tomu v Pohlově libretu. Zde se jedná o zápas 

po všech stránkách kladné trojice Bláha, Habršperk, Dubský oproti zlému velkostatkáři 

Buškovi a kovanému padouchovi Fialovi. Zde se však inscenátoři zcela netrefili do dobových 

ideologických klišé, protože kritika jim vytýkala, že někdo, kdo je chudý a má mnoho dětí 

přece nemůže být z podstaty negativní postavou. Text opery se nesnaží ani v nejmenším být 

k vesničanům kritický, naopak je vychvaluje jako bodré veselé lidi se smyslem pro čest, 

recenze se zmiňují o „nelíčeném optimismu“. Hra se tak mění v téměř pohádkový námět ve 

stylu J. K. Tyla, a prvky sentimentality, které byly i ve Stroupežnického hře považovány za 

anachronické, jsou zde naopak vyzdvihovány. 

Socrealismus se projevil pochopitelně i v kostýmech a scénografii. Zatímco Stroupežnický 

předepisuje ve své hře tři různá prostředí, opera si vystačí se scénou jedinou. Vše se odehrává 

na návsi, dokonce i scéna v hostinci se zcela nelogicky odehrává na lavicích před hostincem. 

Od dob realismu se scéna nijak neposunula směrem k větší stylizaci, naopak, Kouřil přidal 

před jeden z domečků na jeviště kašírovaný stromeček, takže historicky se vrátil spíše do 

období před realistického, nebo se spíše posunul blíže amaterismu. Na scéně byly přítomny 

chaloupky Dubský a Bušků, hostinec a v pozadí scény kaplička a kašírované křoví. V popředí 

pak již zmíněny stromeček. Dobová kritika scénu hodnotí jako vyjadřující „radostnou 

pohodu“
36

. 

I kostýmy a masky výrazně podlehly socrealistickému zjednodušení. Nejlépe je to patrné na 

masce krejčího Fialy a jeho dcery Kristýny. Fiala má jako správný vyvrhel rozdrbané vlasy a 

výrazně líčením zdůrazněné lícní kosti a velký komický nos. I dobová kritika připouští, že se 
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jednalo spíše o karikaturu. Kristýnina hloupost je zdůrazněna obrovskými dokreslenými 

pihami, odstávajícími copy a vysoko namalovaným obočím. Větší klišé si lze jen těžko 

představit. 

O režii se mnoho poznámek v dobové kritice nezachovalo. Patzaková
37

 vytýká režii 

karikování Fialy, mrtvou sentimentalitu Verunky. Štěpán
38

 naopak odsuzuje režii jako 

naturalistickou, protože švec Habršperk plive na zem, tento soud se mi ovšem zdá poněkud 

pochybný, vzhledem k tomu, že stejný kritik si stěžuje, že místo charakterů se na scéně 

vyskytují spíše typy. 

V recenzích jsou nejčastěji vychvalovány sbory a baletní složka.   

O herectví a pěveckých výkonech se také dochovalo jen minimum svědectví. Štěpán hovoří o 

jednolitosti souboru. Patzaková upozorňuje, že Lubomíru Procházkovi (představiteli 

Václava), by měla být připomenuta „potřeba školení pěveckého i hereckého“
39

. 
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3.4. Hudba 

Rudolf Kubín se snažil operou Naši furianti přiblížit svému ideálu nové lidové zpěvohry. Ta 

měla být posluchačsky přístupná a měla navazovat na smetanovskou tradici. Záměrně proto 

potlačil ariózní pasáže, protože však nemohl na celou operu vystačit jen s ensembly, 

neúměrně narostl počet recitativů. Tím se však opera stala posluchačsky téměř nesnesitelná. 

Ensembly a písně se nesou v duchu valašských lidových písní. Kubín byl v tomto ohledu 

ovlivněn svým otcem, který pocházel z Valašska. Valašský folklor se však zásadně odlišuje od 

jihočeského, který by se mnohem lépe hodil ke Stroupežnického hře. 

Tehdejší kritika hodnotila lidové prvky v opeře jako „smetanovské“ a recitativní pasáže jako 

„janáčkovské“. To však vychází z dobové atmosféry. V roce 1949 byl ministrem školství a 

osvěty Zdeněk Nejedlý a jeho teorie měly silný vliv na veškeré psaní o hudbě. Nejedlý se 

vyznačoval dost radikálními názory na hudební skladatele a některé (nejznámější je asi případ 

Antonína Dvořáka) vrcholně odsuzoval a jiné naopak velebil. Zatímco Smetana byl pro 

Nejedlého vrcholem umělecké tvorby, Janáček byl podle něj nemelodický a nelogický. Není 

proto divu, že vše „dobré“ bylo kritikou hodnoceno jako „smetanovské“, zatímco vše špatné 

bylo „janáčkovské“. Pokud bychom hledali v Našich furiantech smetanovské rysy, jistě 

bychom zmínili využití lidových tanců jako je polka, sousedská a furiant. Tvrzení, že se 

Kubín inspiroval Janáčkem, je však zcela pochybné. 

Bohužel se do dnešních dnů nezachovala partitura opery, pouze klavírní výtah. O orchestraci 

tedy víme jen to, co zmínil Válek ve své kritice: „[…] dokonalé vypracování orchestrálního 

průvodu, využívajícího všechny zvukové možnosti, a přece nikde nepřekrývajícího zpěvní 

part“
40

 a zmínka Patzakové o „[…] malém jemně diferencovaném orchestru“
41

. 

Kritikou je vychvalovaná hudební charakterizace jednotlivých postav. 
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Předehra 

Jak je u oper zvykem, i Kubínova lidová zpěvohra začíná předehrou při zatažené oponě. 

Skladba je napsaná v rytmu lidového tance furiant
42

. Melodie napodobuje postupy české 

lidové písně, následuje nejprve diatonická, pak chromatická sekvence, doplněna trylky a 

ostinátními figurami. Tento postup opakuje Kubín ve svém díle velmi často. Střídání 

diatoniky a chromatiky probíhá povážlivě dlouho a je doplňován dvěma střídajícími se 

ostinátními figurami. Až v závěru se objevuje nový motiv, opět na lidové téma, který se 

mnohokrát opakuje v diminuované podobě a přechází tak znovu v ostinato. 

Na hranicích města německého 

První pěvecký výstup opery náleží Kristýně. Ta zpívá píseň Na hranicích města německého 

falešně a dává si přitom rukama nemotorně takt. Z dálky ji přitom pozorují Habršperk 

s Bláhou a doplňují v pomlkách po dvou osmičkách slovy „šrum šrum“. Když Kristýna 

skončí, komentuje její výkon Habršprk slovy „Ty umíš ale krásně zpívat“. Pasáž má 

recitativní charakter, okolo slova zpívat je vytvořen obal, aby tak byla zdůrazněna parodičnost 

věty. I celkově se úsek snaží zdůraznit „falešnost“ Kristýnina zpěvu disonantním zpracováním 

textu. Kristýnina odpověď „Tuhle písničku jsem si sama opsala.“ melodicky napodobuje 

dětská říkadla a znovu tak zdůrazňuje komický charakter postavy. 

Vzhledem ke Kubínově snaze o vytvoření lidové zpěvohry se dalo očekávat, že bude autor 

využívat lidových písní doporučovaných už Stroupežnického textem a písni Na hranicích 

města německého se prakticky vůbec nelze vyhnout bez výrazného zásahu do děje. Její 

umístění na samém začátku opery je však z dramaturgického hlediska poněkud pochybné. 

Proč by Kristýna (vycházíme-li z realistického přístupu), měla najednou zpívat uprostřed 
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návsi, když jsou přítomni jen dva místní postarší pánové? Již úvodní scéna tak narušuje 

Stroupežnického představu o „obrazu života na české vesnici“. 

Rozhovor Habršperka s Bláhou 

Následuje rozhovor Habršperka s Bláhou o žádosti o ponocenství a o tom, jak jsou oba velcí 

vzdělanci. Na tomto místě by se dal očekávat duet, či árie, Kubín zde však postupuje dál 

recitativně. Hudba je zcela nemelodická, využívá chromatických postupů, které působí 

poněkud nemístně dramaticky. Náznaky melodie se objevují pouze u částí, kdy Habršperk 

vysvětluje, že strávil dva roky v Praze – zde je vložen motiv imitující české lidové písně, 

zatímco motiv charakterizující Bláhu odpovídá spíše moravským lidovým písním. 

Libretista zde vychází z úvodní scény Stroupežnického textu, zásadně ho ale proškrtává a 

ubírá tak dojmu spontánnosti postav. Velmi překvapivě působí skutečnost, že proslov o 

„vzdělanosti“ zde není ukázkou směšné namyšlenosti postav, ale je míněn zcela vážně. 

Libretista z textu vyškrtal většinu nářečních prvků. 

Rozhovor Václava s Verunkou 

Na scénu přichází Václav s Verunkou s kosou a hráběmi a začínají se bavit o své lásce. Opět 

se objevuje dlouhá recitativní nemelodická pasáž, než milenci společně zapějí duet „Budeme 

tak šťastni“. Ten zpracovává melodii těšínské lidové písně Ej rano rano velmi lyricky. 

Je zvláštní, že autor nepracuje s předepsanou písní V kvetoucím věku svojí mladosti, ale 

přidává zcela jinou lidovku, která lokálně vůbec neodpovídá a i textově je se zpracovávanou 

tematikou jen vzdáleně příbuzná.   

Rozhovor Dubského a Buška 

Stejně jako ve Stroupežnického hře následuje hádka Dubského s Buškem. Kubín vždy 

dramatické momenty a konflikty demonstruje půltónovými postupy, disonancemi a velkými 

výškovými skoky. Pro „realistické“ znázornění využívá zvukomalby. V jistých momentech se 

hlasy překrývají a vzniká tak povedený dojem, že si každý „vede svou“. Všechny rýmy jsou 

zdůrazněny opakující se figurou. 

Většina Pohlova libreta není zveršovaná, pokud se nějaký rým objeví, jedná se o verše 

skutečně velmi naivní – například: „všeho do času/pojď na chasu“ nebo „Co Verunce dáš?/To 

mě málo znáš“. Vzhledem k tomu že jsou rýmy zdůrazněny i hudebně celkový dojem je 

poněkud pochybný. Pohl také vyškrtl postavu žida Ehrmanna jako prostředníka, který měl u 
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Stroupežnického tvořit komickou vložku. Z dramaturgického hlediska je dost nelogické, že 

radní se nejprve pohádají a až pak se vrátí k tématu pytlačení. Patzaková
43

 vytýká Kubínovi, 

že hudebně netematizoval Buškovo pytláctví. 

Děti Fialovy 

Na scénu přichází Fialová se svými dětmi, ty pláčou „My máme hroznou bídu, my máme 

hrozný hlad“ mollovým kvartsextakordem a mollovým sextakordem. Fialová je 

charakterizována oktávovým skokem na konci parlanda. V triu opakují Habršperk s Bláhou a 

Dubským „To je novina, ten krejčí je ferina“. Celá pasáž má opět recitativní charakter. Ani 

Habršperkovo sólo, které může být náznakem árie, kdy vysvětluje svůj pohnutý osud, se 

nevyznačuje zvláštní melodičností. Ve společném závěrečném sboru všechny hlasy pouze 

opakují vlastní ostinátní figuru. 

I libreto se snaží nápadně charakterizovat jednotlivé postavy, činí tak však velmi okatě. 

Například Bušek zpívá na adresu Fialy: „Soucit mám, je mi vás líto/celý svět proto ať zví to“.      

Obžínky, obžínky 

Následuje sbor s textem: „Obžínky, obžínky/pleťme vlasy ve vínky/každé děvče do svých 

vlasů/vpleť si zlatý věnec klasů/hola hej hola hej“. Muži na to zpívají: „Která nejkrásnější má/ 

která jej chlapci dá“, na což ženy odpovídají: “I ba ne, milí braši/chcete-li mít přízeň naši/i ba 

ne/musíme vás milovat“. Po té se opakuje společný pasáž „obžínky, obžínky“. 

Není sice přísně realisticky vzato logické, aby se náhle na náves přihrnula celá vesnice a 

začala pět, nicméně, jak jsem výše vysvětlila, pro Kubína jsou ensembly jedinou příležitostí 

pro melodickou pasáž, kterých se jeho opeře zoufale nedostává. 

Střet Fialy s Bláhou 

Po té zaznívá pasáž střetu Bláhy, Fialy a Šumbalky. Jediný Fiala má poměrně melodicky 

znázorňovat hádku, a úsek, obsahující charakterizační prvky postavy. Bláha zpívá pouze 

chromatické stupnice s oktávovými skoky – což má zvukomalebně znázorňovat hádku. Sbor 

odpovídá: „On ho obehrál“ v disonantních souzvucích.  Šumbalka se vyjadřuje pouze 

v parlandu. 
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Libretista zcela vynechal z textu komický dialog Šumbala a Šumbalky. Ten sice není pro děj 

nezbytný, dost ovšem ochuzuje „obraz života jihočeské vesnice“. Během této scény se na 

jevišti stmívá. Tato hra s časoprostorem působí ve čtyřicátých letech dvacátého století už 

poněkud komicky. 

Nebes královno 

Předchozí hádka pokračuje za zpěvu sboru „Nebes královno, Panna Maria oroduj za nás“, 

které se melodicky přibližuje katolickému liturgickému zpěvu Vesel se nebes královno. Krom 

toho sbor utišuje hádku mužským zpěvem: „Dejte pokoj, nebuďte jako kohouti“, na což ženy 

odpovídají: „Pozejtří vše rozhodne se, až pozejtří po pouti“. Zatímco sbor postupuje 

v půlových notách, hádka se odehrává v šestnáctinkách. Kubínovi rozhodně nejde upřít 

charakterizační talent. Z hudebního hlediska je logické, proč Kubín připsal utěšování hádky 

raději efektnějšímu sboru než jednotlivci, z dramaturgického hlediska se tak však 

Stroupežnického hra slévá ve venkovskou kýčovitou idylku. 

Večer před poutí 

První dějství končí sborových zpěvem písně s textem: „Večer před poutí/nikdo se 

nermoutí/úrodu svezli jsme do stodoly/panenky odvedem do hospody. Paňmámo, pantáto, 

nezazlete/však dvakrát mladí nebudete“. Píseň má primitivní melodiku dětské říkačky. Během 

zpěvu se rozsvítí okna hospody a všichni se k ní vesele přihrnou a děti křepčí kolem. Větší 

popisnost si lze jen těžko představit.   

Předehra 

Druhé dějství začíná předehrou. Ta tematicky zpracovává hlavní hudební témata celého 

dějství - motiv lásky Václava a Verunky – těšínskou píseň Ej rano rano a závěrečný sbor 

druhého dějství v rytmu polky. Na konci se dvanáctkrát opakuje ostinátní figura. Během 

posledních osmi taktů se zvedá opona. Scéna se však nijak zvlášť nemění – pouze kolem 

hostince přibývají stoly a lavice a lidé sedí venku před hostincem. 

Sbor 

Následuje dlouhý sbor vycházející z melodie převzaté valašské lidové písně. Etnografická 

chyba by snad byla přehlédnutelná, kdyby každá fráze nekončila typickým valašským 

výkřikem ejuch! Nejprve se střídá ženský a mužský sbor. Soprány a alty, stejně jako tenory a 

basy vždy postupují v terciových intervalech. Formálně můžeme mluvit o malé trojdílné 
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formě s reprízou. Text mužů je: „Ti naši staří tatíci/bývali statní chasníci/měli život 

těžký/chodívali pěšky/je je jej/od vesnice k vesnici. Juch!“, ženy odpovídají: „Ty naše staré 

maminky, bývaly jako sušinky/nedělaly mnoho hluku/ale za to mnoho vnuků/měly plné 

vejminky/ Sijme, vijme, ryjme, pijme/ jen se neopijme“. Následuje z hlediska hudebních 

forem díl b, s textem: „Máz, dva mázy/na dva rázy/slunéčko nevychází/Hola hej Juch!“. 

Následně se Kubín vrací k dílu a, kdy muži zpívají: „I dedci i staré babičky/bývaly samé 

hubičky/bývaly mladší/na tom světě radši/bejvávaly, bejvávaly/zpívaly si písničky Juch!“ a 

zakončuje kodou, kde se nejprve odehrává dialog basů a tenorů. Basy začínají: „Zpívali 

dědové“, tenory na to odpovídají: „vejskali otcové“, basy vyzývají: „Jásejme, plesejme“ a oba 

společně zpívají: „Dělejme taky tak/ taky taky/ ryby raky/ taky taky tak.“ Poslední verš není 

však ničím jiným než rozepsaným trylkem. Tenory zakončují: „Umíme to/ dělejme to/po nich 

taky tak“. Ženská i mužská část sboru společně zpívá „Smát se smát ejuch/nač se bát ejuchú 

mlád být mlád/ Však my jsme chasa jako květ/ nám bude patřit celý svět/ nic nás nezarmoutí/ 

my slavíme pouti/ hola hola radost na nás pohledět Juch“. Stroupežnického obraz vesnické 

pouti se tak zvrhl do demonstrace optimismu perspektivní vesnické mládeže, který plně 

odpovídá socrealistické představě o umění. 

Proto pijme 

Následuje parlando dědečka Dubského: „Blahoslavený sládek, který pivo vařil, ale zlořečená 

šelma, který ho první platil“. Je zajímavé, že libretista zásadně umenšil roli dědečka, a jeho 

monolog, který by mohl být árií, zcela vyškrtl. 

Po té zaznívá fanfára Na zdraví a přichází další sbor „Šenkýř dobré pivo čepuje/ kdo ho pije, 

ten si libuje.“, který je přerušovaný recitativními přípitky. 

Balet 

Po té následuje balet v rytmu tance skočná s velmi jednoduchou melodií a primitivní 

harmonií. Přesto, že ani ve druhém dějství není mnoho velkých hudebních nápadů, ve 

srovnání s ostatními jednáními, které jsou povětšinou tvořeny recitativy, je toto dějství 

nejzdařilejší. Ensembly přinášejí byť jen velmi jednoduchou, postupy lidových písní 

napodobující melodii a vložený tanec je taktéž vítaným oživením opery. Jednoznačně však 

z dramaturgického zpracování textu vyplývá, že postoj tvůrců k vesničanům rozhodně nemá 

být kritický ale naopak je velmi adorační. 

Vyprávění Markýtky 
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Po tanci nastupuje velmi dlouhá recitativní pasáž, ve které Markýtka vypráví, jak objevila 

paličskou ceduli. Její projev je velmi neuměle veršovaný. I zde využívá Kubín zejména 

diatonických a chromatických stupnic. Při čtení textu napsaného na ceduli sbor opakuje 

každou větu. Aby autor demonstroval jeho rozrušení, využívá disonantních souzvuků a 

velkých melodických skoků. 

Rvačka 

Stejně jako ve Stroupežnického textu i zde dojde téměř ke rvačce, když Bušek obviní Bláhu, 

že paličskou ceduli psal on. Buškovo obvinění je zpívané ve furiosu, skládá se převážně 

z chromatiky a velkých skoků, které mají přidávat scéně na dramatičnosti. Sbor v disonancích 

opakuje „Naše ves má být vypálená“. Bušek zpívá „Kdo by zájem mohl mít, že by chtěl 

vesnici vypálit“ v triolách, zatímco Dubský v půlových notách kontruje: „Bláha toho není 

schopen, já se o něho nebojím.“ Dubský zde zastupuje klidnou rozvahu, zatímco Bušek je 

hysterik. Jedná se o evidentní souboj dobra a zla. 

 Následně po sobě Dubský, Bláha, Bušek a Habršperk opakují stejnou figuru posunutou o 

takt: „Vy jste to psal/On že to psal/Já že to psal. Rychlým opakováním chtěl Kubín dosáhnout 

eskalace konfliktu. Na to Bušek i Bláha oba popadnou stolici, Habršperk však Bláhu zadrží, 

Fiala si mne ruce a Markýtka lomí rukama. Všechny tyto akce sice odpovídají 

Stroupežnického scénickým poznámkám, v pozdějších inscenacích se však již neobjeví, 

protože Fialova radost odhalí pachatele více než hodinu před koncem a Markýtčino konání je 

velmi popisné. Sbor zpívá „Toť palič“ ve staccatu diatonickou stupnici. Staccato je jedním 

z prostředků, jaký Kubín používá, aby demonstroval napětí. Na to Habršperk a Bláha beze 

slova odcházejí. 

Přesto, že se Kubín snaží využívat hudebních prostředků k tomu, aby vytvořil uvěřitelný 

důvod ke střetu postav, za Stroupežnického textem, kde je spor skutečně vyhrocen, Kubínova 

práce značně pokulhává.   

Dohoda o svatbě 

Bušek se po Bláhově odchodu nejprve rozčiluje, což Kubín zachycuje pomocí mollové 

melodie, která působí vskutku dramaticky. To však trvá jen krátce a autor se opět vrací ke 

svým oblíbeným chromatickým stupnicím a recitativům. Buškova následná radost, že měl 

pravdu, je znázorněna diatonickou stupnicí, ve které Kubín pokračuje překvapivě dlouho. 

Dej pánbůh štěstí 
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Následuje sbor zpívající Dej pánbůh štěstí na lidový nápěv v jednoduché harmonizaci. Tento 

motiv vzdáleně připomíná melodii Na hranicích města německého, pro což ale není ani 

nejmenší dramaturgický důvod. Navíc se později objevují mollové souzvuky a disonance, 

které jsou pro vystižení obsahu věty Dej pánbůh štěstí zcela nevhodné. Ohlášky jsou 

domluveny opět v recitativu. 

Ej rano rano 

Na melodii Ej rano rano zpívá Václav: „Verunko, už jsi moje, už mi tě nevezme žádný. 

Pomysli jaký to pocit, toť vrchol blaženosti. Budeme spolu hospodařit v naší domácnosti. Má 

dívko Bohem mi seslaná. Juchuchů! Verunko, už jsi má, nemohu uvěřit, že jsi má.“ Načež 

Verunka odpovídá: „Můj hochu, můj hochu, na tu chvíli jsme se tolik těšili a nyní tolik štěstí 

najednou. Jak jsem blažená, naší lásce se teď otevírá ráj.“ a Václav uzavírá: „Jak bychom 

snili. Jak bychom ani nežili.“ Kubín s Pohlem důsledně rozvedli všechna místa 

Stroupežnického textu, která byla poznamenána dobovým sentimentalismem, až do 

nesnesitelného kýče. 

Žádost o písničku 

Kubín se opět vrací ke svému oblíbenému recitativu, aby Václav na prosbu Habršperkovu 

požádal Kristýnu o opis písničky Na hrancích města německého. Velmi často se v Kubínově 

opeře objevuje otázka Co je? zpracovaná jako kvintový interval. Václavovo přání napodobuje 

valašskou melodiku a jeho přípitek „na zdraví“ zvukomalebně zachycuje intonaci slov při 

běžné řeči. Kristýnino „chytráctví“ je zdůrazněno triolami v šestnáctkách, které charakterizují 

postavu. S rytmickou charakterizací pracuje Kubín velmi často. 

Ten punč platím já 

Překvapivě nejznámější scéna Stroupežnického hry je zde zpracována jen velmi krátce. Bušek 

začíná rozšafně – což je zvukomalebně znázorněno kvartovými intervaly. Následuje opět 

recitativ. Hádka je, jak je u Kubína zvykem, zachycena pomocí melodických skoků a staccata. 

Přímo se nabízí vést oba hlasy přes sebe, této možnosti využívá Kubín jen na ploše několika 

málo taktů. 

Hleďme furianty 

Následuje sbor, jehož melodie je nevýraznější částí celé opery. Kubín se opět snaží napodobit 

valašské nápěvy. Využívá přitom rytmu tance furiant. Sbor je psaný v malé třídílné formě 
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s reprízou. Často zaznívají opakující se figury. Nejprve zpívá smíšený sbor: „Hleďme naše 

furianty/to jsou naši furianti/co si vezmou do hlavy/to už nikdo nespraví/hleďme naše 

furianty, Hola hola/ furiant zvolá/hola hola, ohó, ohó do stolu pěstí/ouhá ouhá a přitom 

štěstí/jako dvě děti/stále se štětí/ten chce vzít své slovo zpátky/stále, stále, no furianti, To jsou 

naši furianti. Následuje díl b – ženské trio na slova lalala a na to mužské trio. V díle c se vrací 

úvodní motiv To jsou naši furianti. 

Je zjevné, že na furianství se hledí se shovívavě, s úsměvem a rozhodně ne kriticky. 

Spor o sólo 

Vracející se Bláha trvá na tom, aby mu muzikanti zahráli sólo, a celá tato scéna se opět 

odehrává v recitativech.   

Sólo 

Bláha zpívá: „Důkaz mám, už vím, kdo ten paličský list psal“, čímž je již teď i pro 

nejpomalejšího diváka všechno vysvětleno. Sbor přizvukuje: „Důkaz sem, důkaz tam. Bláha 

sólo má, žádný klam, sólo si zahrát dá, dokola, dokola, dokola.“ Následuje polka na lidovou 

melodii harmonizována v kvintakordech s basem zdůrazňujícím polkový rytmus. Tato 

melodie zazněla už v předehře ke druhému jednání. Bláha parlandem vyhlásí výběr tanečnice 

a sbor zpívá „vzdělanci tančí sólo/jsou teď v tanci sólo“. Ženská část ensemblu zpívá staccato, 

čímž je tato část sboru charakterizována. Dějství opět končí idylkou a žádný zásadní spor ji 

nenarušuje. 

Předehra 

Předehra ke třetímu jednání tematicky zpracovává materiál předchozí polky. 

Spor o ponocenství 

Třetí dějství je oproti Stroupežnického textu nejvíce seškrtané. Vůbec se nekoná zasedání 

obecního výboru, které v předloze patřilo k nejkomičtějším místům. Poněkud tak nedává 

smysl, proč se Bušek, Dubský a všichni Fialovi scházejí na návsi. Dubský předává (jak jinak 

než v recitativu) Fialovi kožich a troubu, děti se radují ve zvětšených kvintakordech a Fiala si 

zkouší vyvolávání v melodii dětské říkanky. Opět v recitativu je Bušek odvolán k „zajícovi 

jako jehně“ a Markýtka vyjeví, že pravděpodobně viděla na kapličku přilepit ceduli Kristýnu. 

Tato pasáž bývá v moderních inscenacích často vypouštěna, aby byla podpořena detektivní 
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zápletka a její rozřešení mohlo být pro diváka alespoň částečným překvapením. Autoři opery 

vždy ale volili možnost co největší doslovnosti. 

V tom přichází Bláha s Václavem a přednášejí důkaz o Bláhově nevinně. Podobnost písma 

nesoudí učitel, ale Bláha ji jednoduše oznámí. Ženský sbor zazpívá: „Hleďme, Kristýna, to 

ona psala tu listinu.“ Kristýna se na místě přiznává a pláče v glissandu a chromatice, aby byla 

co nejvíce podtržena její hloupost a neohrabanost. Následuje opět recitativ, který pokračuje až 

k všeobecnému budovatelskému provolání: „My svou kořist napravíme, hlasem 

jednomyslným/  a co díme, potvrdíme, Bláha bude ponocným.“ 

Spor o svatbu 

Přichází Bušek jak jinak než s flintou a vycpaným zajícem, aby i nejzpozdilejší divák 

pochopil, že zajíce zastřelil, kdyby to náhodou nebylo jasné už z textu recitativu. 

V recitativním charakteru pokračuje i celá následující hádka Buška s Dubským. Napětí je 

demonstrováno půltónovým postupem a tečkovaným rytmem. Václav reaguje výhružkou, že 

odejde k píseckému regimentu a zpívá tesknou melodii: „A toho drozda, který dovede tak 

pěkně zpívat, toho Verunce tu doma zanechávám, ten zpěv bude znamení/kdo měl srdce 

z kamení, běda mu, běda mu. Kdykoli on zapěje/ať si na mě vzpomene/že jsem ji měl rád, tak 

rád, a že musím z domu.“ Jedná se o jednu z mála ariózních pasáží. Mužský sbor opakuje: 

„Dá se na vojnu k Vindiškrec dragounům.“ Není třeba zdůrazňovat, že Václavův vzdor zde 

není ukázkou nesmyslného furiantství, ale je chápan jako osud tragického hrdiny. 

Vyšetřování 

Následuje vyšetřování Buškova pytláctví. To samozřejmě taktéž probíhá v recitativech. Bušek 

s Habršperkem jsou na scéně sami, protože z nepochopitelných důvodů se náhodou zrovna 

náves vylidnila. Habršperk třímá v rukou vydělané kůže, aby náhodou divák nezapomněl, čím 

se dotyčný živí. 

Text je téměř doslova převzatý z předlohy, ovšem občas se objevují naivní veršíky, jako 

například: „Dobře rozumíte právu/ za to bych už koupil krávu.“ 

Duet Václava a Verunky 

Než Václav odejde na vojnu, zapěje si ještě s Verunkou teskný duet: „To bych si snad život 

vzala/ kdybych tebe nedostala“/ „Dám se na vojnu k Vindiškrec dragounům/dám se na vojnu 

naverbovat:“ Zbytek dějství se odehraje v recitativech. 



50 

 

Závěrečný sbor 

Celá opera končí závěrečným sborem „Ať si běží, s pánem bohem, žalováno, odpuštěno, 

skončeno. Už se shodli furianti, už je konec stálého hádání/ už buďte přáteli, bůh vám, naši 

furianti, za to žehnej. Vy dobří, vy zlatí/ bůh vám to oplatí, Sláva, sláva, sláva.“ Furiantví není 

tedy nijak haněno, či odsuzováno, plni ryzího optimismu bodří vesničané tancují na návsi. 
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3.5. Shrnutí 

Kubínova opera má demonstrovat přechod od realismu k socialistickému realismu. Navíc 

chce tak autor vytvořit precedent ke správnému psaní lidových zpěvoher. Omezil proto árie, 

čímž pádem neúnosně narostly recitativy. Melodie, napodobující lidové nápěvy, se objevuje 

téměř výhradně pouze v ensemlech, které oslavují venkovský život a mladou generaci a nesou 

se tak zcela na vlně dobového budovatelského optimismu. Převzaté melodii pocházejí 

z lidových písní z Valašska, což naprosto neodpovídá etnografickému zařazení předlohy. 

Libreto opery je upraveno tak, že škrtá většinu vedlejší postav a obraz vesnice tak neúměrně 

zplošťuje. S tím souvisí i popisnost celé opery, projevující se jak v textu, tak v režii, tak 

především v hudbě. Kubín se snaží využívat co možná nejvíce zvukomalby a snaží se 

napodobovat lidskou řeč. Tomu má sloužit neveršované libreto, které však není v tomto 

ohledu v nejmenším důsledné a často se objevují dětsky naivní rýmy. Je až zarážející, jak 

málo obsahuje opera hudebních nápadů. 

Celá inscenace je do posledního detailu typickým plodem své doby a není divu, že od roku 

1949 nebylo dílo znovu nikdy nastudováno. 
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4 Inscenace Naši furianti – Národní divadlo – 1970 

4.1. Tvůrci 

Naši furianti měli premiéru nejprve v Tylově divadle 24. 4. 1970 a pak 12. 6. 1970 

v Národním divadle. Záměrem režiséra bylo od počátku vytvořit inscenaci, která se snadno 

přizpůsobí jakémukoli prostoru, je možné ji hrát na obou scénách Národního divadla i na 

zájezdech
44

. Tomu se musela plně přizpůsobit scéna Květoslava Bubeníka – interiéry se proto 

měnily jen změnou zadního prospektu a součástí dekorací byla i zvláštní malovaná opona pro 

případ, že by divadlo muselo hrát v místech, kde oponu běžně v prostorách divadla nemají. 

Inscenaci režíroval Vítězslav Vejražka, původně herec, který v předchozím zpracování této 

hry z roku 1953 hrál Buška. Jeho záměrem bylo dát příležitost celému ansámblu Národního 

divadla zahrát si v české klasice. To se mu téměř povedlo. Inscenace měla dvojí, v některých 

případech až trojí herecké obsazení a celkově v ní účinkovalo 103 herců a komparsistů
45

. 

Hlavním smyslem dvojího obsazení ale bylo to, že v případě zájezdů mohlo vedení Národního 

divadla vybírat politicky „spolehlivější“ jedince. Na fermanu ze 7. 1. 1970 se ale tvrdí, že: 

„Alternativní obsazení „Našich Furiantů“, i jejich přenesení do budovy Národního divadla 

nebudiž chápáno jako kvalitativně různé.“
46

 Jde se nejspíše ale o způsob, jak neurazit žádného 

z herců. 

                                                           
44

To vychází z představy Přemysla Kočího, normalizačního ředitele Národního divadla, že zájezdy jsou pro 

divadlo velmi přínosné (viz. KOČÍ, Přemysl. Situační zpráva o Národním divadle ze dne 6. 10. 1970. Praha, 

1970.). S Našimi furianty bylo Národní divadlo mimo jiné na zájezdech v Domažlicích či Kladně. 
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FIlip Dubský, sedlák:Vladimír Leraus; Marie Dubská, jeho žena:Libuše Havelková; Václav, jejich syn:Petr 

Štěpánek; Petr Dubský, Filipův otec:Stanislav Neumann; Jakub Bušek, sedlák:Čestmír Řanda; Františka 

Bušková, jeho žena:Eva Klenová; Verunka, jejich dcera:Ivana Šašková; Matěj Šumbal, sedlák:Josef Gruss; 
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Valentin Bláha, vysl. voják:František Krahulík; Josef Habršperk, švec:Jiří Sovák; František Fiala, krejčí:Karel 

Höger; Terezka, jeho žena:Dana Medřická; Kristina, nejstarší dcera:Klára Jerneková; Obecní kovář:Bohuš 

Hradil; Krel Kudrlička, učitel:Miloš Nesvadba; Marek, majitel hospody:Bohuslav Čáp; Rozárka, jeho 

žena:Marie Chocholatá; Tobiáš Nedochodil:Vladimír Pospíšil; Markýtka, jeho sestra:Jarmila Krulišová; Závodčí 

četníků:Milan Mach; Vojta, čeledín na živnosti:Miro Chorvát 
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Ferman k inscenaci Naši furianti. Národní divadlo Praha, 1970. 
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Vejražka nevyužil pomoci žádného dramaturga, měl k dispozici pouze asistenta režie Eduarda 

Pavlíčka. Hru si Vejražka upravil sám. Místo obvyklých škrtů v tak rozsáhlé hře režisér 

naopak do hry dopsal další repliky. 

Autorem hudby je Ladislav Simon, který jen ve druhém dějství využívá skladby převzaté 

z dramatu Ladislava Stroupežnického, zbytek písní zkomponoval sám. Inspiroval se přitom 

lidovými písněmi. Hudbu přímo na jevišti interpretuje 8 hudebníků. Někteří herci na scéně 

zpívají. S nimi korepetovala Jaroslava Eliášová. 
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4.2. Autor hudby 

Ladislav Simon se narodil v Klánovicích 3. 4. 1929. Mezi lety 1943 až 1950 vystudoval 

Pražskou konzervatoř obor klavír a flétna. Od roku 1944 zároveň soukromě studoval 

kompozici u Aloise Háby – zakladatele čtvrtónového oddělení na Pražské konzervatoři i 

AMU. Kromě toho Simon vystudoval hudební vědu a fonetiku na Filosofické fakultě 

Univerzity Karlovy a klavír u profesora Františka Raucha na AMU. 

Po dokončení studií působil nejprve jako hudební redaktor v Českém rozhlasu. V roce 1954 se 

stal hudebním dramaturgem a režisérem České televize. Patřil k vůbec první generaci České 

televize a pro televizi i film složil hodně scénické hudby. Jeho pravděpodobně nejznámějším 

dílem je znělka k Večerníčku. Roku 1959 se Simon poprvé dostal do divadla – nejprve do 

Divadla na Vinohradech. Mimo to učil hudební nauku na DAMU, ale i teorii, klavír a skladbu 

na Ostravské i Pražské konzervatoři. Založil také československé studio pro elektronickou 

hudbu a komorní soubor pro novou hudbu. 

Od roku 1970 až do odchodu do důchodu v roce 1991 pracoval v Národním divadle – nejprve 

v činoherním souboru, pak v opeře, a nakonec v baletu. Založil zde nový komorní orchestr 

činohry, který se věnoval hlavně jazzové hudbě a zaznamenal i úspěch na Mezinárodním 

jazzovém festivalu. Se svojí ženou režisérkou Svatavou Simonovou napsal během působení 

v Národním divadle i vlastní balet Jenifer. 

Po odchodu do důchodu společně s Jiřím Bělohlávkem a Iljou Šmídem spoluzaložil Pražskou 

komorní filharmonii. Mezi lety 1996-2002 byl ředitelem Dilie. 

V roce 2009 dostal cenu Osy za celoživotní přínos české hudbě. Zemřel 19. 5. 2011 

v Čerčanech u Prahy. 

V Simonově díle je patrná výrazná inspirace jazzem, objevují se ale i prvky elektronické či 

konkrétní hudby. Během normalizačních let, kdy divadlu řediteloval Přemysl Kočí, musel i 

Simon dělat mnohé ústupky režimu, mezi něž patří i hudba k Vejražkovým Našim furiantům. 

Za tuto práci byl ale štědře odměněn – za 391 taktů pro 8 nástrojů tedy čistých 25 minut 

hudby) dostal jednak jednorázově zaplaceno 469,20 Kčs a navíc dostával 2,5 % z tržby 

z každého představení.
47
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Dohoda o provedení práce s Ladislavem Simonem. Praha, 1970. 
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4.3. Inscenace 

Inscenace Našich furiantů Vítězslava Vejražky je maximálně podřízena divadelním 

požadavkům normalizace. Je (soc)realistická a zdůrazňuje vesnický kolorit. Jedná se v pravdě 

o „Obraz života v české vesnici“. Vesnice je zde ale velmi idealizována. Všechny konflikty ve 

hře jsou zbaveny ostnu a jedinou ryze zápornou postavou je krejčí Fiala, který to všechno těm 

dobrým vesničanům kazí. Tento výklad jde ale do značné míry proti smyslu Stroupežnického 

hry. 

Vejražka se snažil vytvořit dojem „obrazu“, proto jsou jednotlivé výstupu ze Stroupežnického 

dramatu propojeny Vejražkou dopsanými replikami s nulovou výpovědní hodnotou. 

Například: 

Marek /kováři/: Franto, kde jsi, já se tě nemůžu dočkat. 

Kovář: Ale prosím tě Marku, já nevím kam dřív skočit, nech to až po pouti. 

Marek: Kamaráde, to muší bejt ještě dneska. 

Kovář: Muší, muší… 

Marek: Muší! Koukej…
48

 

Tyto repliky mají zachycovat život na venkově. 

Dojem „obrazu ze života“ má zdůrazňovat i mizanscéna – všechny scény jsou koncipovány 

tak, že v předním plánu se odehrává hlavní děj, zatímco v zadním plánu se jakoby 

mimochodem procházejí a diskutují komparsisté. Jejich počínání ale nejednou narušuje hlavní 

dění. 

Vejražka také zdůrazňuje, že se jedná o „českou klasiku“, která se musí brát vážně. Ač mu to 

někdy asi dalo dost práce, zbavil hru vší komiky. Teprve ve třetím dějství se snaží režisér 

vysmívat radním (to je dovoleno, protože radní jsou něco jako vyšší třída). Činí to ale 

prostředky povážlivě brutálními – Kožený neumí ani číst, všichni pijí a bryndají po sobě, 

sotva dají dohromady větu. 
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Další dobově podmíněnou skutečností je to, že Vejražka ze hry vymýtil všechny sebemenší 

náznaky erotiky. Vztah Václava s Verunkou je nanejvýš chladný, snoubenci si po celou hru 

nedají ani pusu. 

Jedinou aspoň částečně živou postavou je Josef Habršperk – moudrý starý muž, který má nad 

sedláky nadhled. Zdůrazněním této postavy ale Vejražka sebral všechny trumfy dědečkovi 

Dubskému (Stanislav Neumann) – těžko může v jediné scéně vystupovat více úctyhodných 

starců. Dědeček je proto nemohoucí ubožák, s nímž mají vesničané soucit. Když vypráví svůj 

životní příběh, spíše než diváky, herec dojímá sám sebe. 

Z celé inscenace je ale podle mého názoru nejhorší intepretace Jernekové Markýtky – u ní je 

domažlické nářečí tak zdůrazněné, že se téměř nejedná o řeč a všechny její výstupy spíše 

připomínají dětskou besídku. 

Za zmínku stojí ale i interpretace Václava Dubského (Petr Štěpánek), který své spravedlivé 

rozhořčení nad tím, že mu rodiče nechtějí dát Verunku, přehrává s takovou vehemencí, že to 

vypadá spíše jako truc pětiletého děcka. 

To vše se odehrává na pozadí scény jihočeské vesnice, realisticky zpracované. Tedy až na to, 

že inscenace musela být přenositelná do jakéhokoli divadla, takže část pozadí je jen 

namalovaná. 

Kostýmy jsou z 95 % vybrány z fundusu. Na přání režiséra mělo na nich být vidět, že jsou 

mnohokrát nošené, aby odpovídaly obrazu života na vesnici.
49

 

Doboví recenzenti si chyb inscenace většinou povšimli, zvláště, srovnávali-li ji s o 17 let 

starší inscenací Zdeňka Štěpánka. Proti tomu se vymezuje Vladimír Hrouda ve svém článku 

Furianti podruhé
50

: podle něj, kdo nepochopil závratné kvality inscenace je maloměšťák, estét 

a elitář. Z tohoto článku je dobře patrno, v jak politicky vyhrocené době inscenace vznikala a 

do jaké míry mohla být režimu nebezpečná i primárně nepolitická divadelní kritika. 
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Protokol číslo 7/70. Národní divadlo Praha, 1970. 
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V plánu Národního divadla je uvedeno, že inscenace bude mnohokrát reprízovaná
51

. Co si 

divadlo předsevzalo, to i dodrželo – podle evidenčních listů se odehrálo 123 představení. 

Návštěvnost se pohybuje okolo 70 %, je ale přímo úměrná výdajům na pozvané hosty. 

V roce 1971 Naše furianty natočila Česká televize. Záznam má ale z hlediska teatrologie 

silnou nevýhodu častých detailních záběrů. V roce 1973 vydal Supraphon stereo nahrávku 

představení. 

 

                                                           
51

Protokol číslo 7/70. Národní divadlo Praha, 1970. 

 



58 

 

4.4. Hudba 

Ve Vejražkově inscenaci Našich furiantů jsem si označila celkem 31 hudebních vstupů. 

Kromě dvou zápisů specifického projevu se jedná o skladby zpívané nebo hrané. Skladatel 

Ladislav Simon zde použil hned dvou souborů živé hudby. První z nich je složen z dud, houslí 

a klarinetu. Toto těleso vystupuje jako místní kapela, která hraje všude po vsi každému, kdo o 

to požádá. Doprovází příchod Bláhy ale i Václava. Druhým je staročeská dechovka, která 

obsahuje dva klarinety, trubku, křídlovku, lesní roh, kontrabas a buben s činelem. Jedná se o 

„parádní“ kapelu na tancovačky, proto se tento soubor objevuje jen v druhém dějství a pak až 

na úplný závěr při děkovačce. 

Hudebníci jsou ve většině případů přítomni přímo na scéně, jsou oblečeni v dobových 

kostýmech a jejich vstup je vždy více méně logicky vřazen do děje. Hudebníci jsou tedy 

zároveň postavy a ostenze muzikantů. 

Včera se mi něco zdálo 

Inscenace začíná vysunutím Hynaisovy opony. Za ni scénograf Květoslav Bubeník umístil 

další portál z materiálu, který má pravděpodobně připomínat kmeny stromů. Mezi nimi je 

umístěna další, barevně vyšívaná opona. Než se rozhrne i ona, ozve se zpoza jeviště cinknutí 

zvonku. Poté zaznívá na jevišti ženský jednohlasý zpěv, doprovázený dudy, houslemi a 

klarinetem. 

Text písně je následující: „Včera se mně něco zdálo/co se mně nestalo dávno/měla jsem 

překrásný sen/můj milej za mnou přišel.“ Druhá sloka má pak tato slova: „Nechal on koníčky 

státi/počal se tak hloupý ptáti/paňmámo já se vás ptám/kudy je cestička k vám.“ 

V první půlce sloky je zpěv podpořen pouze houslemi v unisonu. V druhé části se přidávají 

dudy s klarinetem a melodii ozvláštňují trylky v každém třetím taktu a přidávají i rozložené 

kvintakordy na druhou a třetí dobu devátého taktu. Mezi první a druhou slokou je umístěna 

krátká mezihra čítající 5 dob. Během druhé sloky se za dalšího cinknutí zvonku rozhrnuje 

vyšívaná opona. Ocitáme se na návsi, na kterou přibíhají Fialovic ratolesti za děsného řevu. 

Než dojde na Stroupežnického text rozhovoru Habršperka s Bláhou, zaznívají ještě režisérem 

dopsané dialogy – ty mají pravděpodobně dokreslovat vesnický kolorit. Jedním z nich je 

například
52

: 
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Tobiáš: „Markýtko, já ti mám žízeň.“ 

Markýtka: „No počkej, Tobiáši, nejdřív si mušíme na pivo vydělat.“ 

V této písni nejsou hudebníci přítomni na scéně. Na rozdíl od ostatních hudebních vstupů 

proto tato skladba není součástí děje. Ospravedlnit ji má Habršperkova poznámka: „To byla 

stará, vojenská.“
53

, což ale nevysvětluje, proč právě v tento okamžik zaznívá. Je jasné, že 

skladba ve skutečnosti se situací nesouvisí – a to ani textově. Jde pouze o hudební předěl. 

Pokus píseň dovysvětlit poznámkou, je důkazem úmorné snahy inscenátorů vyhnout se 

všemu, co by mohlo jen zdánlivě připomínat antiiluzivnost. 

Kromě předělu má skladba také napomoci budovat atmosféru jihočeské vesnice. Nejedná se 

sice o lidovou píseň, ale je jasné, že se Ladislav Simon snažil lidovou tvorbu napodobit. 

Patrné je to už ze samotného použití dud, které jsou typické pro Jižní Čechy
54

. 

Domažlické nářečí 

Podle textu Ladislava Stroupežnického má Markýtka mluvit domažlickým nářečím. Vejražka 

se rozhodl ve své inscenaci tento dialekt co nejvíce zdůraznit. Povedlo se mu to do té míry, že 

intonace mluvy představitelky Markýtky Jarmila Krulišová spíše připomíná zpěv než řeč. 

Jako ukázku uvádím její první věty ve hře, podobné intonaci, které herečka zůstává věrná po 

celou dobu inscenace. K zápisu používám neumovou notaci
55

. 

                        

Šťastnej         dobrej         večír        sousedíí. 

 

                                                                                                                                                                                     
 

53
tamtéž 

 

54
Ve Strakonicích se dokonce od roku 1967 pořádá Mezinárodní dudácký festival. Je možné, že právě vznik 

tohoto festivalu inspiroval Simona k využití tohoto nástroje. 
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Hýýč         tute          maliny        pro vás          nerostlíí. 

 

                                                          

Ale              díté               stýčků,          pro vás              taky             né. 

Důraz na dialekt byl nepochybně dobově podmíněn – komunistický režim propagoval 

všemožně vesnický kolorit. Tomuto požadavku však Vejražka vyhověl do té míry, že 

z dnešního úhlu pohledu to spíše vypadá, jako že se režisér snažil Markýtku parodovat. Na 

neúměrnou zpěvnost Markýtčina „partu“ upozorňují ale už někteří tehdejší recenzenti
56

. 

V kvetoucím věku svoji mladosti 

Jedním z typických rysů Simonova zpracování Našich furiantů je skutečnost, že hudba často 

předjímá následující obraz. Habršperk s Bláhou ještě dokončují dialog o své vzdělanosti, ale 

do něj už zaznívá „zpívající kos“ – tedy přesněji řečeno klarinet, nejprve trylkující, pak 

variující melodii V kvetoucím věku svoji mladosti. Hudba ale logicky patří až k další scéně – 

rozhovoru Václava a Verunky. 

Během hudby skončí výstup Bláhy s Habršperkem. Ti se pak odklidí do zadního plánu jeviště 

a dopředu vystupuje zamilovaný
57

 pár. Vzpomínají na Václavova bratra Josefa a jeho 

oblíbenou píseň. Hudba na pozadí utichá a, jak předepisuje Stroupežnického předloha, 

Verunka část písně neuměle zazpívá. Vejražkovi se nejspíše zdál text písně velmi hluboký, a 

proto nechal Václava po Verunce zopakovat jeho stěžení pasáže: „Stav vojenský… ten moji 

lásku pochová“. 

Záměrem zde nejspíše bylo hudbou více propojit jednotlivé výstupy. Inscenátoři jako by ale 

zapomněli, že hudba také silně pomáhá vytvářet atmosféru. V místech, kde skladba patřící 
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logicky k následujícímu obrazu zaznívá už v scéně předešlé, nálada první části je zcela 

narušena nesouvisejícím hudebním pozadím. Vzniklý kontrast vede spíše k tomu, že si divák 

přelom jednotlivých výstupu více uvědomí. Výsledkem je tedy pravý opak toho, co 

inscenátoři nejspíše zamýšleli. 

Zpracování písně V kvetoucím věku svoji mladosti má podtrhnout dojemnost okamžiku. I 

v tomto ohledu je Vejražka poplatný době, která chtěla zdůrazňovat, že komunismus přináší 

mír, zatímco imperialisté válku. Je otázkou, jestli zde ale režisér nepřekročil hranici kýče. 

Taneční hudba 

Následuje scéna Buška a Dubského. Do konce jejich dialogu o výšce věna už zaznívá polka, 

hraná na dudy, klarinet a housle. Když radní domluví, odklízejí se na stranu a zezadu jeviště 

přicházejí hudebníci a několik tančících párů. Všichni projdou přes scénu a zase zmizí. 

Inscenace pokračuje dopsaným dialogem: 

Sousedka: „Šmánkote, lidi, vy to ale máte drahý!“ 

Markýtka: „Ale vám je všecko drahý, teta, to bysme to dřevo mušéli krást.“
58

 

Dále se inscenace vrací ke Stroupežnického textu – tedy k výstupu Fialové. 

I zde bylo patrně záměrem autorů inscenace text více propojit a zdůraznit vesnický kolorit. 

Jistě se jedná i o oživující prvek. Není sice moc pochopitelné, proč se zrovna teď na návsi 

objevují hudebníci a tanečníci, ale inscenátoři si to nejspíše obhájili přípravami na chystanou 

muziku v hospodě. 

Na hranicích města německýho 

Jak předepisuje Stroupežnický, Kristina Fialová na žádost Habršperka zpívá kousek písně Na 

hranicích města německýho. 

Zatímco ve většině inscenace je patrná Vejražkova snaha potlačovat všechnu komiku, scéna 

Kristinina zpěvu evidentně měla sloužit k pobavení publika. Kristina (Kláry Jernekové) zpívá 

děsuplně falešně a celá vesnice se jí směje. Problémem však je, jak tato scéna ovlivňuje 
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výklad postavy Habršperka (Jiří Sovák). Vystavit dívku záměrně veřejnému výsměchu 

rozhodně není laskavé a poněkud to narušuje dosavadní intepretaci postavy, jako 

dobromyslného, chytrého pána s nadhledem. 

Taneční hudba 

Polka, která poprvé zazněla před výstupem Fialové, se opakuje ještě mnohokrát. Po druhé je 

to po výstupu Šumbalové. Hudebníci ani tanečníci tentokrát nejsou na scéně, následuje opět 

připsaný dialog: 

Marek /kováři/: Franto, kde jsi, já se tě nemůžu dočkat. 

Kovář: Ale prosím tě Marku, já nevím kam dřív skočit, nech to až po pouti. 

Marek: Kamaráde, to muší bejt ještě dneska. 

Kovář: Muší, muší… 

Marek: Muší! Koukej… 

I zde má hudba nejspíše propojovat scény. Od muziky a připsaných dialogů si inscenátoři 

nejspíše slibovali vytvoření jednoho nepřetržitého toku obrazu vesnického života. Podle 

mnoha dobových recenzí se však nezdá, že by se jim tohoto výsledku podařilo dosáhnout.
59

 

Fialova hantýrka 

Další postavou se zcela specifickým způsobem mluvy je krejčí Fiala (Karel Höger). Ve 

Vejražkově interpretaci se jedná o jednoznačně zápornou postavu, výkvět všeho zla, ubožáka, 

závistníka, sobce a pokrytce hromadícího peníze. Jeho špatnost deformovala i jeho řeč. 

Naštěstí v tomto případě režisér netrval na zachování podivné dikce po celou hru. Například 

na následujících replikách je ale neobvyklá dikce dobře patrná: 

                 

Markúúú            na slovičko. 
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    Sed  láci              jsou           při mně. 

 

                             

    A            hlávně           první           rááádní. 

 

Taneční hudba 

Bláha se snaží vysvětlit Šumbalce události píseckého jarmarku. Ona mu nechce věřit, že 

nenutil jejího muže do hry. Jejich dialog je ale už podkreslen polkou, stejnou, jakou už jsme 

dvakrát slyšeli. Když Šumbalka dokončí své spílání Bláhovi, v zadním plánu se objevuje její 

manžel, který s sebou přivádí muzikanty, jejichž píseň byla slyšet už ze zákulisí. Šumbal je 

v rozverné náladě a tančí. Když si všimne své ženy, rychle muzikantům ukazuje, aby ztichli, a 

posílá je pryč ze scény. 

Kromě obvyklého předělu-spojovníku slouží tentokrát polka jako charakterotvorný prvek – 

dozvídáme se, že Šumbal si rád vyhodí z kopýtka, ale má respekt před svou ženou. 

Hudebníky zde musíme chápat jako postavy hry. Je pak ale otázkou, jaké mají postavení ve 

vesnici? Zaplatil jim Šumbal? Chystají se na pouť? – To je nepravděpodobné, protože ke 

slavnostním událostem je určena jiná kapela. Výskyt třech muzikantů uprostřed návsi, kteří 

občas zahrají svou oblíbenou polku, je dost nelogický. Režisér se ale nejspíše snažil zachovat 

za každou cenu zdání „realističnosti“
60

, a proto odmítl možnost využít orchestřiště. 

Klekání 

Podle textu Stroupežnického má první dějství končit zvony klekání, přerušovaného ještě 

posledními dozvuky hádky Fialy s Bláhou. Když všichni poklekají směrem ke kapličce 

v pravém zadním rohu jeviště, kromě zvonů se ozývá i ženský jednohlasý zpěv na slabiku 

„la“. 
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Na tomto místě Simon správně pochopil kvalitu původního textu – tedy kontrast 

náboženského úkonu a malicherné hádky. Podtrhl ho navíc čistým, něžným ženským zpěvem. 

Slova „lalala“ bohužel ale působí, jako by autoři nedokázali vymyslet žádný text. Pokud bylo 

skutečným záměrem ponechat píseň bez textu, bylo by snad lepší zpívat ji brumendo. 

Píseň zároveň završuje první dějství. Během ní se zavírá opona. 
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Vstup dechovky 

Na předělu prvního a druhého dějství se poprvé objevuje druhá kapela – dechovka. Opona je 

stále zatažená, slyšíme nejprve šest dob na buben a činel a na forbínu vychází postupně ze 

zákulisí celá kapela – dva klarinety, trubka, křídlovka, kontrabas a bicí s ručním činelem. 

„Diriguje“ je pan učitel. Když je celá skupina na scéně, vychází z pravého portálu druhá – 

dudy, housle, klarinet. Pan učitel umlčuje první kapelu a dává šanci druhé – ta attaca 

pokračuje tam, kde konkurenti přestali. Pan učitel uznale pokyvuje. Kapely se dají dohromady 

a odchází do pravého portálu. Jejich hudba postupně utichá, má tak vzniknout dojem, že mizí 

v dálce. Když se roztáhne opona, na jeviště vchází ze zadního vchodu uprostřed už jen první 

kapela. Scéna se proměnila, nacházíme se teď v hospodě. Hudebníci dokončí sloku a usedají 

na vyhraněná místa do „kruchty“
61

. 

Vejražka spojil v jednu postavy prvního muzikanta a pana učitele. Tato redukce by nebyla od 

věci, kdyby však byl představitel pana učitele skutečně hudebník. Zde tomu tak ale není, a 

každý zasvěcený divák ihned pozná, že herec neumí dirigovat a přidělený klarinet jen po 

celou dobu nesmyslně třímá v rukou. 

Soutěž kapel je dobrý nápad, bohužel nakonec vyústí zcela nelogicky – přesto, že nebyl určen 

vítěz soutěže, do hospody vchází už jen jedna kapela. Důvod je čistě technický – inscenátoři 

potřebovali druhou kapelu vyčlenit, aby mohla později napochodovat do hospody společně 

s Bláhou. 

Intrády 

 Stejně jako ve Stroupežnického textu, když se zasnoubí Verunka s Václavem, Markus 

poroučí muzikantům zahrát intrády. Rozložený kvintakord hraje sám trumpetista, až na 

poslední tóniku se přidává i zbytek kapely. 

Valčík 

                                                           
61

STROUPEŽNICKÝ, Ladislav a Vítězslav VEJRAŽKA. Naši furianti. 1. Praha: Dilia, 1970. 

 



66 

 

Následně dědeček Dubský žádá Verunku o tanec slovy: „Pojď sem, ty nevěstinko moje.“
62

 

Kapela hraje pomalý valčík. Dědeček tančí s Verunkou uprostřed sálu. Okolo nich si stoupají 

vesnická děvčata a tančí kolem nich do kolečka. To vše se děje v zadním plánu jeviště. 

V předním plánu se zatím baví Václav s Habršperkem – švec mladíka prosí, aby mu vypůjčil 

od Kristiny opsanou písničku. Během jejich rozhovoru v pozadí skončí valčík a všichni 

tleskají. Muzikanti se opět usadí a Václav s Habršperkem pokračují v rozhovoru. 

Zamýšlená dojemnost této scény se opět blíží spíše kýči. Dědeček je nemohoucí, a více než 

jak moudrý starý muž, kterého si celá vesnice váží, působí jako dědek, se kterým můžeme 

nanejvýš soucítit. Celý taneček působí proto skoro trapně. Navíc se těžko dojmeme nad 

čímkoli, když v popředí probíhá pro hru významný rozhovor. Skutečnost, že hudba skončí bez 

ohledu na to, co se děje v popředí, v divácích má vyvolat pocit, že jsem v hospodě, kde 

hudebníci hrají dědečkovi a o dění v popředí vůbec nevědí. Z hlediska atmosféry působí ale 

tento postup dost rušivě. 

Na hranicích města německýho 

Když Habršperk prosí Václava o opsanou Kristininu písničku, kus přezpívá, přesně tak, jak to 

předepisuje Stroupežnický. Pozdější zpracování hry většinou druhé předvedení písně 

vypouštějí. Falešný zpěv nejspíš už není považován za dostatečně komický prvek. 

Štajdyš 

Podle Stroupežnického Kristina přemlouvá Václava, aby si s ní zatancoval. Nejraději má 

štajdyš, který na místě předvede. Zde je její pokus navíc doprovozen kapelou a mimo ni 

tancuje ještě další pár. Kristininy kreace se od jejich nijak zvlášť neliší. Kristina odbíhá, 

hudba skončí a všichni tleskají. 

Ve Stroupežnického předloze se zdá, že Kristina je sociálně vyloučená, kvůli své 

nevychovanosti a hlouposti. Ve zbytku hry to vypadá, že takový byl i Vejražkův záměr. Zde se 

ale celá kapela přidá, když Kristina vykřikne štajdyš a přidají se i tanečníci. To by naopak 

vypadalo, že má velmi silné společenské postavení, když za výběr písně musí později i sám 

první radní platit. 
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Spíše než to, že by tím chtěli inscenátoři něco sdělit, se zdá pravděpodobnější, že jim bylo líto 

nevyužít živou kapelu, když už ji mají na scéně a štajdyš není komplikované zahrát. 

Valčík 

Dědeček prohlašuje: „Inu jak povídám – furiani – všichni jste furianti a samí furianti – 

výrostkové, muži, děvčata, ženy, samej furiant! A myslíte, sousedi, že já jsem lepší než oni? I 

Pámbu chraň! Vždyť jsem taky z toho kořene! Já mám dnes tuhle z těch našich dětí takovou 

radost, že jistě navzdor svým pětasedmdesti letům sám ještě nějaký furiantský kousek 

vyvedu.“
63

 Načež kapela opakuje kousek valčíku, který mu dříve hrála k tanci s Verunkou a 

dědeček sám dělá několik tanečních otoček. 

Zde má hudba hlavně podpořit atmosféru dědečkova rozpoložení. Navíc by se jistě dalo 

prohlásit, že je z rychlého „přitakání“ kapely jasné, jakou chovají všichni k dědečkovi úctu. 

Vzhledem k tomu, že před chvílí udělali to stejné pro Kristinu, se ale asi nejedná o nic 

mimořádného. 

Pokud bychom přiznali, že se jedná o scénickou hudbu, jež má doplňovat atmosféru či 

podtrhovat vnitřní rozpoložení hrdinů, bylo by použití muziky zcela v pořádku. Zde se ale 

inscenátoři tváří, že hudba má své opodstatnění pouze ve fikčním prostoru hry, a tak se 

dostávají sami do problémů – členové kapely by museli mít extrémně vyvinutý šestý smysl, 

aby dokázali odhadnout, kdy si který vesničan bude přát něco zahrát, aniž by to řekl nahlas. 

Když jsem vandroval 

Z doslovně zpracovaných scénických poznámek v textu Ladislava Stroupežnického vychází 

scéna, ve které se Habršperkovi dostává do rukou Kristinin opis písničky. Švec tím odhaluje, 

že právě Kristina je autorkou paličské cedule. Nad tím projevuje radost, kterou si ostatní 

nedokáží vysvětlit. Dokonce zanotuje i několik taktů z lidovky Když jsem vandroval. 
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Podle Stroupežnického se sice Habršperk raduje tak, že Václav prohlašuje: „Na mou duši, 

kdybych nevěděl, že je Habšperk moudrej člověk, tak bych řek´, že se zbláznil.“
64

, zde ale 

neadekvátnost jeho reakce překvapí i děje znalého diváka. Zatímco ve zbytku inscenace je 

Habršperk stylizován jako muž s nadhledem, který krotí svého výbušnějšího kamaráda, zde je 

jeho první reakcí to, že Václava třikrát v záchvatu radosti uhodí do tváře. 

Intrády 

Stejné intrády, jako jsme již jednou slyšeli na počest ženicha a nevěsty, zaznívají ve chvíli, 

kdy Markus přináší punč. Stejný hudební motiv použitý v souvislosti s alkoholem se zdá 

důležitost zásnub poněkud shazovat. To ale nejspíše neměli inscenátoři v úmyslu. 

Valčík 

Dědeček vypráví svůj monolog. Když Stanislav Neumann pronese větu: „Já si to poctivě 

troufám!“ začíná v pozadí slabě znít „jeho“ valčík. Hudba umlká po první sloce, bez ohledu 

na to, že dědeček svůj monolog ještě nedokončil. 

Stroupežnického text nutně potřebuje postavu moudrého staršího muže, který je schopen 

v ostatních vzburcovat jejich svědomí. V mnohých interpretacích hry je touto postavou právě 

dědeček Dubský. Ve Vejražkově inscenaci převzal ale tuto funkci Sovákův Habršperk. 

Dědeček je tedy vyžilý stařec, který nevydrží při monologu ani stát, a Václav mu musí podat 

židli. Pak se nad tím chudákem spolu s Verunkou sklánějí a soucitně poslouchají jeho příběh. 

Zbytek vesnice je sice obklopuje, ale protože nikdo nezůstává nehnutě stát, drobné pohyby 

v davu způsobují, že to vypadá, jako by dědeček všechny nudil a oni se jen třásli, až bude 

konec. 

Motiv valčíku se během druhého dějství spojil s postavou dědečka, a není proto divu, že je 

jím podkreslen jeho velký monolog. Podivné je však umístění melodie – začíná jakoby 

náhodně uprostřed jeho textu, a končí tam, kam vyjde první sloka. Skoro to vypadá, jako by 

se muzikanti během monologu nudili, a proto se rozhodli ukrátit si dlouhou chvíli krátkou 

skladbičkou. 
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Intrády 

Když dědeček rozdá své mince, na zvolání: „Ať žije náš dědeček!“ zaznívají intrády. 

Tentokrát rozdílné od dvou předchozích – slavnostnější verzi hrají všechny žestě. Následují 

přípitky. 

Znám já jeden krásný zámek 

Po přípitcích přichází čas na zamilovanou písničku nebožky dědečkovy ženy. Na vyzvání: 

„Jářku, páni muzikanti, přiznávejte mi!“
65

 se ozývá trylek klarinetu a dědeček začíná zpívat. 

Část „Znám já jeden krásný zámek/ nedaleko Jičína,/ pod zámečkem jest ovčáček/ má 

překrásnýho syna./ A v tom zámku jedna panna/ ta ovčáčka milovala,/ psala jemu v tajnosti/ 

psaní plné milosti.“
66

 zpívá dědeček sám. Melodii s ním hraje klarinet, tóniky akordů na první 

dobu podtrhuje kontrabas, třídobý rytmus zdůrazňuje buben a činel. „A v tom zámku jedna 

panna/ ta ovčáčka milovala,/ psala jemu v tajnosti/ psaní plné milosti.“ opakují všichni herci 

jednohlasně. Dědeček ještě navíc přidává do šestého taktu druhé půlky sloky triolu 

zopakováním „v tajnosti“. 

Druhá sloka vypadá stejně – dědeček ji nejprve předvede sám, druhou polovinu sloky opět 

opakují všichni. Ve dvanáctém taktu dědeček zpívá „cvrli-cvrlikají“ – tím se mění původní tři 

čtvrtky na 4 osminy a jednu čtvrtku. Druhou půlku sloky opakují opět všichni. 

Trylek před začátkem písně má nepochybně udat herci první tón. Instrumentace je 

nejjednodušší možná. Pokud takto chtěl Simon docílit toho, aby vynikl sólový zpěv, moc se 

mu to ale nepovedlo. Bubny a činel jsou tak hlasité, že herec je jen stěží dokáže přehlušit, a 

mají s tím problém i ostatní nástroje. Je jasné, že tato píseň má patřit k nejdojemnějším 

částem inscenace. Bohužel představitel dědečka se dojímá sám nad sebou do té míry, že účast 

diváků se zdá nadbytečná. 
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Šly panenky silnicí 

Jakmile dozní potlesk vesničanů po dědečkově písni, přicházejí zezadu do hospody Bláha 

s Habršperkem za zpěvu Šly panenky silnicí. Doprovází je u toho druhá kapela – dudy, 

housle, klarinet. Navíc s sebou přivádějí i děti a ženy, které se dávají do tance. Švec 

s vysloužilým vojákem zpívají první sloku, při druhé jsou přerušeni Buškem, který je chce 

nechat vyhodit z hospody. V tom mu ale zabrání dědeček. 

Tato scéna je nejspíše hlavním důvodem existence dvou kapel v inscenaci. Kdyby přišli Bláha 

s Habršperkem pouze sami s písní na rtech, vypadalo by to po předchozím dědečkově 

vystoupení chabě. Takto ale dokáží způsobit mnohem větší rozruch a vypadá to, že na jejich 

straně je i velká část vesnice – minimálně ti, kteří se dali do tance. Ve zbytku inscenace však 

výskyt druhé kapely působí nelogicky. 

Bláhovo sólo 

Druhé dějství končí Bláhovým sólem. To si s ním chce zatancovat každá z přítomných děvčat. 

Stoupnout si kolem něho do půlkruhu a on jim postupně bere tváře do dlaní a vybírá si mezi 

nimi. Zvlášť dlouho se zdrží u Kristiny Fialové. Nakonec se, jak to předepisuje 

Stroupežnický, rozhodne zatancovat si své sólo s Habršperkem. Na to muzikanti spustí 

břesknou dechovku. Všichni se dávají do tance a radují se. Do toho se zatahuje opona. 

V tomto momentě se propojuje tento motiv s Bláhou, což bude důležité v závěru inscenace. 

Skutečnost, že se všichni radují a tancují na sólo „toho paliče“, ale poněkud zeslabuje 

konflikt. Jako by šlo jen o bezvýznamné hašteření, které zmizí, jakmile zazní první veselá 

písnička. 

Opilecké vrzy 

Třetí dějství začíná opět hudebním vstupem. Opona je zavřená, zaznívá náznak melodie, který 

se postupně rozkládá v disharmonické pazvuky. Opona se roztahuje, jsme v domě Dubských a 

Václav hovoří na kosa pro Verunku: „Tak, tak, můj zlatej kosáčku – dneska jsi u nás poslední 

den, zítra tě donesu Verunce!“
67

. 
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Pazvuky mají nejspíše demonstrovat kocovinu po včerejší pouti. Tomu ale vůbec neodpovídá 

obraz, který vidíme po roztažení opony – Václav je střízlivý a ani nikdo na scéně nepůsobí 

opile. Zvláště vzhledem k romantickému výjevu Václava s kosem, který následuje, působí 

hudební vložka dosti pochybně. 

Taneční hudba 

Po příchodu radních Šumbala, Buška Koženého, Dubského a učitele Kudrličky připsal 

Vejražka do Stroupežnického několik vět: 

„Kožený: Mordije, to sluníčko pořád ještě nějak připaluje. 

Dubský: Notak co – tak si dáme stůl drobet do chládku. 

Bušek: Tak pote. 

Dubský: Ale to to mušíš zvednout. 

Šumbal: No – a je to. 

Kožený: No jo – tady nám bude líp. 

Dubský: No – tak chybí nám ještě strejc Šmejkal. Václave, dojdi pro něj. 

Václav: Už jdu pantáto! A taky povím Bláhovi, že začalo sezení výboru, on mě dneska ráno o 

to prosil. 

Dubský: Jo, Václave, a pošli pro nějaký pivo. To víš, po včerejšku… 

Václav: Já vím, pantáto – a radši víc, že jo…?“
68

 

Během posledních dvou replik zaznívá zpoza jeviště polka z prvního jednání. 

Jaký je smysl dopsaného textu, mi není zcela jasné. Jeho výpovědní hodnota je nulová. Zdá 

se, skoro jako by scénograf potřeboval přesunout stůl, ale není důvod, proč by ho nemohl dát 

na zamýšlené místo už před začátkem jednání. Přinesené pivo se později stává zdrojem hrubé 

komiky. 
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Hudební motiv má být nejspíše ozvukem včerejší pouti. Narušuje ale doposud dodržovaný 

princip, že hudba může znít jen tehdy, je-li přítomná na jevišti. Navíc je otázkou, proč zde 

zaznívá skladba z prvního jednání, když ve druhém vystupovala zcela jiná kapela, a tato 

skladba na pouti vůbec nezazněla. 

Na hranicích města německýho 

Podle Stroupežnického má Kožený pouze přečíst část Kristininy opsané písničky, kterou 

přináší Bláha jako důkaz toho, že právě ona je zároveň autorkou paličské cedule. Ve 

Vejražkově inscenaci navíc Kožený kus písně zpívá, a to záměrně neskutečně falešně. 

Tento výstup má být humorný a přispívat k vyobrazení radních jako po všech stránkách 

neschopných ňoumů. Předváděné neumětelství je ale tak zdůrazněné, až to působí křečovitě. 

V Praze a Písku verbujou 

Třetí dějství překvapivě není zakončeno žádnou písní, které zatím vždy tvořily mezníky mezi 

dějstvími. Opona padá do úplného ticha. Vejražka tak chtěl zdůraznit poslední větu třetího 

dějství – „No počkej, ty furiante, tentokrát tě arest nemine.“ 

Než začne čtvrté dějství, na forbínu před zataženou oponu vystupuje Václav s kapelou – dudy, 

houslemi a klarinetem. Václav má v ruce džbánek, ze kterého neustále upijí a opilecky zpívá, 

ve zpěvu ho jednohlasně podporují i hráč na dudy a houslista. Píseň má následující text: „V 

Praze a Písku verbujou/ V Praze a Písku verbujou/ na čtyři bubny bubnojou/ na čyři bubny 

bubnujou.“ Druhá sloka je: „Zverbovali tam Vašíčka/ Zverbovali tam Vašíčka/ Verunčinýho 

miláčka/ Verunčinýho miláčka.“ Třetí pak: „Zverbovali ho na koně/ zverbovali ho na koně/ Že 

já jsem miloval tebe/ Že já jsem miloval tebe.“ Mezi každou slokou je čtyřtaktová mezihra. 

Po poslední sloce za doprovodu mezihry hudebníci i Václav opouštějí forbínu, opět s efektem 

postupného vzdalování se do dálky. Opona se otevírá. Tento hudební motiv provází celé 

poslední dějství. 

V předchozím dějství Václav s velikým humbukem opustil scénu s prohlášením, že když jsou 

rodiče tak zatvrzelí, tak on raději, než by nedostal Verunku, vstoupí do armády. Teď ale 

vidíme, že šlo jen o plané výhružky – Václav zůstal doma, lituje se a opijí. Zdá se, jako by 
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záměrem tvůrců bylo zmírňovat všechny konflikty ve hře, být co nejméně kritický ke 

komukoli, a vytvořit pouze „Obraz života na české vesnici“
69

. 

V Praze a Písku verbujou 

Podruhé se melodie objevuje poté, co se Bušek snažil přemluvit Habršperka, aby neudával 

jeho pytláctví. Do jejich dialogu zaznívá nejprve mezihra písně, pak na jeviště vtrhává Václav 

a opilecky křičí: „V Praze a Písku verbujou!“. Jeho matka se ho snaží zarazit a tím umlčí jeho 

zpěv i kapelu. 

V této intepretaci se Václavovo jednání nejeví jako gesto proti nespravedlnosti, ale jako 

pubertální vzdor rozmazlence. Nezdá se pravděpodobné, že by Václav skutečně odešel na 

vojnu, i kdyby se Dubský s Buškem nakonec nesmířili. 

V Praze a Písku verbujou 

Představitel Václava Jan Čáp všechny své repliky vzdoru přehnaně ječí. Když se po replikách: 

„Tak, spánem bohem, Verunko! A jestli mě na vojně zabijou jako mýho bratra Josefa, tak se, 

Verunko, někdy za mě pomodli. Spánem bohem všichni!“
70

 konečně má k odchodu, hraje mu 

k tomu kapela opět motiv V Praze a Písku verbujou. 

Po vyhrocené situaci působí příspěvek hudebníku skoro jako výsměch Václavovu vztekání. 

To ale nejspíše nebylo záměrem tvůrců. 

Trylek dud 

Bušek se pod nátlakem Habršperka konečně smiřuje s Dubským. Na scénu se vrací Markýtka 

se slovy: „Tady tle je ta paličská cedule“. Ozývá se trylek na dudy, což Markýtka komentuje: 

„A hele páni, muzikanti jsou na dozvuky.“ 
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Takzvané dozvuky jsou součástí tradice hodů. Vesničané se během nich oblékají do krojů 

nebo maškar, pijí alkohol a večer se obvykle koná taneční zábava
71

. Spíše, než sama hudební 

vložka je zde důležitá právě zmínka o tradici dozvuků. Vejražka se ve své inscenaci snaží 

všemožně zdůrazňovat vesnický kolorit, aby vyhověl dobovému představě o „tradičně 

pokrokové hře“
72

. 

Taneční hudba 

Bláha s Markýtkou spálili paličskou ceduli a Fiala tedy není hnán před soud. Dubský Fialovi a 

jeho rodině za trest nakáže Bláhovi políbit ruce. Bláha to odmítá slovy: „Víte starosto, 

poctivej člověk bude i bez toho spokojeně živ. Dejte mi svatej pokoj, na ponocnýho tohle 

neplatí.“ Tato replika je podpořena všeobecným veselím a několika takty polky, kterou známe 

již z prvního jednání. 

Hudebníci, kteří se díky předchozí poznámce Markýtky mohli objevit na jevišti, teď svým 

hraním podporují rozjařenou atmosféru. 

Závěr – Bláhovo sólo 

Na úplný závěr Václav zvolá: „Páni muzikanti, tady je desítka – a teď zahrajte sólo nám 

[Václavovi a Verunce]!“. Na to zaznívá stejný motiv jako na konci druhého dějství. Ten, který 

muzikanti hráli Bláhovi jako jeho sólo. Všichni zpívají a dávají se do tance. Opona se zavírá, 

aby se okamžitě zase otevřela a mohla se uklonit první trojice herců. Ti pak odejdou do 

pravého portálu, a zákulisím se vrací na jeviště, aby mohli dále tancovat. Opona se opět zavře 

a uklání se další trojice. Tak to jde dál, dokud se všichni nevystřídají. Pak teprve hudba končí 

a herci se dál uklánějí, dokud diváci tleskají. 

Scéna je reminiscencí na poslední výstup druhého jednání. Zopakování Bláhova hudebního 

motivu na závěr celé inscenace utvrzuje jeho vítězství. Kolektivní tanec a veselí stmelují opět 
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vesnici, kde žijí bodří, šťastní lidé, kteří jen tu a tam řeší malicherné spory. Obraz vesnické 

idylky je kompletní. 
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4.5. Shrnutí 

Kromě druhého dějství, ve kterém Simon vycházel z velké většiny přímo ze Stroupežnického 

dramatu, byla hudba napsána přímo k Vejražkově inscenaci. Není však příliš nápaditá – nejen, 

že se hudební motivy mnohokrát opakují, ale harmonizace písní vychází často jen z durových 

kvintakordů. 

Živá kapela na jevišti je vždy oživujícím prvkem inscenace, zde Simon využil dokonce dvou 

hudebních těles. Důvodem tohoto kroku byla nejspíše scéna příchodu Bláhy do hospody ve 

druhém dějství. Je ale možné i to, že dudácká kapela je častěji využívána proto, že dudák, 

houslista a klarinetista se mohou pohybovat snadněji než například kontrabasista. Z hlediska 

dějové logiky je však přítomnost dvou kapel přinejmenším matoucí. 

Největším problémem Simonovy hudby je skutečnost, že s ní pracuje pouze v rámci fikčního 

světa hry a vůbec nevyužívá například její schopnosti vytvářet atmosféru. Nejvíce je to vidět 

v mnoha případech, kdy hudba následující scény zní už v pozadí scény předchozí bez ohledu 

na to, jestli ji svou náladou odpovídá.  Hudba tak působí spíše rušivě než jako přidaná 

hodnota inscenace. 
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Závěr 
Hra Naši furianti je od roku 1889, kdy se o její znovuobnovení zasadil Jindřich Mošna, 

považována za klasickou českou hru. Jedná se o satirickou veselohru s prvky grotesky. Byla a 

je inscenována ve všech dobách a stylech. Historie jejího hraní tak do jisté míry odpovídá 

vývojových fázím českého divadla. První inscenace byla považována za přelom a byla 

označována za realistickou až naturalistickou. Přesto dnes již víme, že nesla výrazné stopy 

vládnoucího romantismu, ne-li sentimentalismu. Mísení stylů se projevilo i na hudebním 

doprovodu inscenace, který se skládal ze dvou zcela nesourodých částí. Inscenace byla 

několikrát obnovována a ve stejné režii a scéně se hra hrála až do roku 1902. 

V roce 1902 vznikla první operní adaptace této hry. Autorem její hudby je Ludvík Lošťák. 

Partitura opery se bohužel nedochovala. 

Další významná inscenace činohry Naši furianti vznikla v roce 1917 v Národním divadle. 

Režíroval ji Karel Želenský. Znovu byla hra inscenována v roce 1925 v režii Václava Vydry 

staršího. Dále se hra hrála v roce 1938 v režii Aleše Podhorského. Ani u jedné z těchto 

inscenací však není uveden na plakátech autor hudby, a lze proto předpokládat, že byla hra 

provozována pouze za takového doprovodu, který ve své hře předepisuje Stroupežnický. 

V roce 1938 vznikl film Naši furianti v režii Vladislava Vančury a Václava Kubáska. 

Doprovod k filmu složil Jaroslav Křička. Hudba využívá možností filmového plátna, 

propojuje střihem rozdělené scény, charakterizuje místa či postavy, pomáhá snadnějšímu 

pochopení děje, ale v některých situacích je používána i realisticky, tak jak si to představoval 

Stroupežnický. 

Od roku 1945 se hra dočkala mnoha inscenací v krajských a okresních divadlech. Byla zde 

zpracována povětšinou v duchu realismu či později socrealismu a hudbu nevyužívala nijak 

přelomově. V roce 1949 napsal Rudolf Kubín operu Naši furianti. Mělo se jednat o nový žánr 

lidová zpěvohra, který měl vyhovovat požadavkům socialistického realismu. Tento žánr se 

snažil být co nejvíce posluchačsky přístupný i hudebně nevzdělaným masám. V důsledku toho 

se autor pokusil co nejvíce omezit ariózní pasáže, což bohužel vedlo k neúměrnému navýšení 

počtu recitativů a to zapříčinilo fakt, že opera je téměř neposlouchatelná. 

Z hudebního hlediska je v padesátých letech nejzajímavější dílo Zdeňka Štěpánka v Národním 

divadle. Hudbu k inscenaci složil Miroslav Ponc a podle dochovaných svědectví šlo o velmi 
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inovativní práci. Bohužel se v Archivu notových materiálů Národního divadla dochovaly jen 

tři party z celé partitury a hudbu proto není možné rekonstruovat. 

Další významnou inscenací je práce Vítězslava Vejražky z Národního divadla z roku 1970. 

Hudbu k inscenaci vytvořil Ladislav Simon. Kapela je vždy přítomna na scéně, zdá se, že 

záměrem autora je užít hudbu realisticky, přesto jsou některé písně užity samoúčelně jako 

ohraničení scén. Hudba pracuje s lidovými motivy. 

Lidových motivů využívá i inscenace Miroslava Macháčka z roku 1979 s hudbou Pavla 

Vondrušky. Těžko by však někdo hledal dvě tak protikladné inscenace. Vondruška pracuje 

s hudbou nápaditě, hudba vždy podporuje dramatické dění na scéně, nesnaží se křečovitě 

držet realistického zpracování a slouží tak inscenace jak nejlépe může. Inscenace je dodnes i 

po hudební stránce vzorem pro další inscenátory. 

Další významnou inscenací je zpracování Petra Lébla. Hudba plně odpovídá stylu inscenace. 

Obsahuje komplikovaný systém odkazů na národní symboliku i další skutečnosti a vytváří tak 

samostatný proud významů. Kromě hudebních vložek užívá Lébl i řadu parahudebních 

projevů. 

 Národní divadlo znovu zpracovalo hru Ladislava Stroupežnického v roce 2004. Inscenaci 

režíroval Jan Antonín Pitinský, hudbu složil Petr Hromádka. Hromádka v lecčems napodobuje 

dílo Pavla Vondrušky. Navíc vnesl do inscenace i citace slavných skladeb, bohužel však bez 

hlubšího opodstatnění. Některé hudební vložky nesou téma inscenace – hrůzy války. 

Z hudebního hlediska stojí za zmínku i inscenace Jan Borny z Divadla v Dlouhé z roku 2011. 

Hudbu složil Milan Potoček. I zde se autor přibližuje vzoru hudby k inscenaci Miroslava 

Macháčka. Na texty lidových písní složil Milan Potoček krátké písně, které zpívají herci 

přímo na scéně. 

Hudba k této hře tedy prošla různými dobami a styly od romantismu, přes realismus a 

socialistický realismus, až po postmodernu. Proměny jejího zpracování zachycují vývoj české 

divadelní hudby. 
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