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Anna Cvrčková: 

Hudba v inscenacích Našich furiantů 

 

Nesetkávám se často se studenty, kteří by jako Anna Cvrčková ukončovali magisterské studium s 

tak dlouhodobým, kontinuálním a soustředěným výzkumem v podstatě jednoho tématu, nazíraného 

vždy z perspektivy jiné inscenace, jiného režiséra a jiného dobového kontextu. Práce, věnovaná 

hudební složce jevištních děl (v jednom případě i díla filmového), jejichž společným jmenovatelem 

je hra Ladislava Stroupežnického Naši furianti, je vyvrcholením pětiletého výzkumu. Začal už 

ročníkovou prací o Našich furiantech z r. 1979 Miroslava Macháčka, pokračoval  bakalářskou prací 

o  Léblově inscenaci z r. 1994, Pitínského z r. 2004 a Bornově z r. 2011. V předložené diplomové 

práci se věnuje z muzikologického úhlu pohledu vůbec první historické inscenaci Furiantů na ND 

(Josef Šmaha, 1887), Vančurově a Kubáskově filmové adaptaci z roku 1937 (premiéra březen 

1938), dnes naprosto neznámé ostravské inscenaci patrně právem zapadlé opery Rudolfa Kubína 

(libreto podle Stroupežnického Lev Pohl) z roku 1949 a poslední,  nejdelší kapitola si všímá 

Vejražkovy inscenace v ND z počátku normalizace z r. 1970. 

V úvodu každé kapitoly charakterizuje autorka tvůrce inscenace (ne se 100%  úspěchem jsem se 

snažil přimět ji, aby upustila od kompletních soupisů či seznamů všech účinkující, popř. je umístila 

do poznámky a věnovala se o to soustředěněji vždy hlavním postavám, jejich dramatickým vztahům 

i vazbám k hudební složce). Poté se věnuje podrobněji skladateli, jeho hudbě a její  funkci v celku 

díla. Teprve potom autorka minuciózně, krok za krokem, po jednotlivých obrazech a hudebních 

číslech probírá inscenaci, stručně ji charakterizuje i výtvarně, stylově i co do společenského 

kontextu (nejvíce u Kubínovy bizarní, hudebně zcela pomýlené socrealistické opery ve valašském 

stylu a také u popisně socrealistické inscenace Vejražkovy), věnuje se stručně i hereckým výkonům 

(intenzivněji u Šmahy a velmi kriticky u Vejražky) a největší prostor přirozeně dostává hudba – s 

vydatným používáním – v minulých verzích snad až nadužíváním - více muzikologického než 

teatrologického terminologického náčiní. 

Autorka pracovala zcela samostatně, práce je psaná s minimem gramatických chyb (jen jakoby 

autorka občas zapomínala, že k oddělování vět slouží čárka), s minimem frází i dalších obvyklých 

stylistických strašáků (naštěstí „nemapuje“ jako jiní), je přehledně rozvržená, filmová odbočka je 

vcelku osvěživým odbočením (cením si, že autorka takříkajíc neklekla na kolena před velkým 

jménem a konstatuje i některé krkolomnosti už v rovině filmového scénáře, který je převážně dílem 

Vančurovým). A i když s mnohou formulací by šlo možná polemizovat (např. s myšlenkou, že 

“Hlavní dějová linie není vázána na spor o ponocenství [chybí čárka] ale na na problém Buškova 

pytláctví a lásky Václava s Veronikou. Konflikt je tak více vyhrocen a děj organičtěji propojen.“) a 

šlo by  možná i úžeji propojit hudební dění s divadelně-dramatickým,  popř. s děním politickým 

(Vančurův / Kubáskův film premiérovaný v březnu 1938!), tyto a další z mého pohledu dílčí 

výhrady nemění nic na celkové originalitě tematicky i metodologicky přínosné práce. Z toho 

důvodu ji doporučuji k obhajobě, a i když jsem váhal mezi známkou jedna až dvě, zatím předběžně 

navrhuji známku výborně. 
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