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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá komparací Šrámkova a Hrubínova lyrického dramatu. Cílem je 

postihnout, jakým způsobem se změnilo uchopení tohoto typu dramatu ze strany 

porovnávaných autorů. Společné a rozdílné přístupy autorů jsou vyvozovány na základě 

vybraných charakteristických rysů a klíčových motivů (motiv lásky a milování, motivy na 

hraně pohádek a mýtů, motiv smrti a konce, motiv literáta), role přírody, role hudby 

a dalších faktorů. Práce staví na analýze a následné komparaci šesti pretextů – na 

Šrámkově Červnu (1905), Létě (1915), Měsíci nad řekou (1922), Plačícím satyrovi (1923) 

a na Hrubínově Srpnové neděli (1958) a Křišťálové noci (1961). Dalším cílem této práce je 

potvrdit či vyvrátit hypotézu, že mezi dramaty Léto a Srpnová neděle panuje nejvýraznější 

vzájemná paralelnost. Informace k životům obou autorů jsou čerpány především z knih od 

Františka Buriánka a Ivy Málkové. Napříč prací je poté čerpáno také např. z divadelních 

programů, soudobých kritik a recenzí.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

František Hrubín, Fráňa Šrámek, lyrické drama, Srpnová neděle, Léto 



ABSTRACT 

The thesis focuses on comparison of the Šrámek's and Hrubín's lyrics drama. Its goal is to 

describe how much different this type of drama of compared authors is. Common and 

different approaches of these authors are deduced on the basis of selected characteristic 

features and key motives (motive of love, motives on the edge of fairy tales and myths, 

motive of death and the end, motive of writer), the role of nature, the role of music and 

some other components. The thesis builds on analysis and subsequent comparison of six 

original texts – on Šrámek's Červen (1905), Léto (1915), Měsíc nad řekou (1922), Plačící 

satyr (1923) and on Hrubín's Srpnová neděle (1958) and Křišťálová noc (1961). Another 

aim of this thesis is to confirm or refute the hypothesis that between the dramas Léto and 

Srpnová neděle exists the strongest mutual parallelism. The main source of information 

about lives of both authors are books written by František Buriánek and Iva Málková. 

Throughout the thesis are also used various other sources such as theater programs, 

contemporary critics and reviews.  
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Úvod 

Šrámkovo lyrické drama je již staré přes sto let, Hrubínovo pak přes šedesát let. 

Šrámkovy hry vznikaly, s výjimkou jednoaktovky Červen a Léta, po skončení první 

světové války, tedy v poměrně optimistické poválečné atmosféře přetrvávající do konce 

20. let (do propuknutí hospodářské krize). Hrubínova dramata sice pocházejí z doby 

komunistické totality se stále rezonujícími dozvuky druhé světové války, avšak z přelomu 

50. a 60. let doprovázených uvolňováním ve společnosti. V současnosti přidávají divadla 

(v Praze např. Divadlo na Vinohradech a Švandovo divadlo) do svých repertoárů nová 

provedení některých z těchto lyrických dramat ve snaze vzkřísit ve své době tak významné 

dramatické počiny.  

Náplní mé bakalářské práce je komparace Šrámkova a Hrubínova typu lyrického 

dramatu. Práce má poukázat na to, jakým způsobem, zdali vůbec, se změnilo uchopení 

lyrického dramatu ze strany Františka Hrubína tvořícího na rozhraní 50. a 60. let oproti 

lyrickému dramatu Fráni Šrámka, jež vzniklo o několik desítek let dříve. Rozdílné přístupy 

budou odvozovány na základě porovnání vybraných společných rysů a motivů jejich 

lyrických dramat (motiv lásky a milování, motivy na hraně pohádek a mýtů, motiv smrti 

a konce, motiv literáta), role přírody, role hudby, funkce zakončení her a okrajově 

i z významů názvů samotných her. Pro docílení co nejpřesnějších výsledků budu pracovat 

se všemi lyrickými dramatickými texty obou autorů – se Šrámkovým Červnem (1905), 

Létem (1915), Měsícem nad řekou (1922), Plačícím satyrem (1923) a s Hrubínovou 

Srpnovou nedělí (1958) a Křišťálovou nocí (1961). Důraz však bude kladen především na 

hry Léto a Srpnová neděle, se kterými souvisí má hypotéza, že mezi nimi existuje 

nejvýraznější vzájemná paralelnost, kterou dosvědčím hned v počátečních kapitolách práce 

skrze nastínění dějových linek a skrze typologii postav. Okrajově se dotknu i časoprostoru, 

promluv postav a role scénických poznámek. Vzhledem k primárnímu zaměření na dvě 

výše zmíněné hry rozvedu v rámci recepce také jejich filmové adaptace z let 1948 a 1960, 

s přihlédnutím k roli přírody a hudby. Na samotném začátku práce shrnu vývoj lyrického 

dramatu na našem území a formou stručného biografického nástinu přiblížím životy obou 

autorů a jejich divadelní tvorbu.  

Vzhledem k primárnímu cíli práce, jímž je porovnávání původních dramatických 

textů, bude převažovat metoda komparační. Ta bude navazovat na analýzu jak primárních, 

tak sekundárních pramenů. Mimo sekundární literatury bude využito recenzí, soudobých 
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kritik a divadelních programů dostupných převážně v Institutu umění – Divadelním ústavu 

v Praze. V závěru práce provedu syntézu získaných informací a poznatků, na základě 

kterých bude mimo jiné možné zodpovědět stanovenou hypotézu.  
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1 Lyrické drama  

Lyrická dramata jsou „hry založeny na komplikovaně propojených systémech 

lidských vztahů, jejichž jednotící linií je určitý společný dějový fakt […] nebo společné 

téma a společný životní pocit (hledání životního smyslu a štěstí, touha po lepším životě). 

Konvenční fabulační prvky (manželská nevěra, milostný trojúhelník, namlouvání, milostné 

soupeření) dávají individuálním lidským příběhům vnější dynamiku, ale nenaplňují se do té 

míry, aby nesly základní napětí dramatu. Za drobnými rodinnými spory […] se skrývá 

rozpor základní […], který je hybnou pákou lidských myslí […]. Lidé se přou 

o jednotlivosti, ale pravou příčinou jejich neštěstí je něco mimo ně, s čím jsou nespokojeni, 

co tuší, ale nedovedou poznat a změnit […] jsou v zajetí omylů a sebeklamů, jsou hříčkami 

frustrujícího principu „nezapadání věcí do sebe“, čímž dostávají punc jakési trpké 

komičnosti.“1 Tato Hořínkova definice čechovovského dramatu vystihuje i podstatu her 

Šrámkových a Hrubínových.  

Pojem „lyrické drama“ vznikl na ruském území na konci 19. století. Průkopníkem 

tohoto nového typu divadla byl Anton Pavlovič Čechov, jenž svou čtveřicí lyrických her 

(Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad) zásadně ovlivnil moderní dramatickou 

tvorbu. V popředí těchto her je nově vnitřní prožitek postav, který je pro ně často těžko 

převoditelný do verbální roviny. V důsledku toho dochází k tzv. dialogu hluchých. 

Vyhrocená podoba nepravého dialogu je typická pro absurdní divadlo, které vzniklo po 

druhé světové válce, a jejími nejznámějšími představiteli jsou Eugène Ionesco a Samuel 

Beckett, u nás později např. Václav Havel.2  

Vznik lyrických dramat na našem území lze přibližně rozdělit do několika etap. 

Přelom 19. a 20. století je spjat s novými moderními směry jako impresionismus, 

symbolismus a dekadence, které představují skrze vyjádření citů a dojmů postav odklon od 

dosavadního realismu 80. a 90. let 19. století. Lze zde hovořit např. o dramatu Oblaka 

(1903) od Jaroslava Kvapila a jednoaktovce Červen (1905) Fráni Šrámka.3 Pravděpodobně 

právě kvůli společnému vycházení z impresionismu a specifickému pohledu na realitu 

a vnímání světa psal Šrámek v budoucích letech hry primárně pro Divadlo na Vinohradech, 

                                                 
1 HOŘÍNEK, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008, s. 99–

100.  
2 PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 59–60.  
3 JANOUŠEK, P. Rozměry dramatu. Praha: Panorama, 1989, s. 118.  
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které bylo v letech 1921–1928 řízeno Jaroslavem Kvapilem.4 Výrazněji se prosazuje 

lyrické drama během první světové války, kdy jsou dopisovány a uváděny hry jako Léto 

(1915) od Fráni Šrámka a Ulička odvahy (1917) od Jiřího Mahena, a po jejím konci 

ve 20. letech, v rámci kterých jsou známá především další Šrámkova díla Měsíc nad řekou 

(1922) a Plačící satyr (1923) či Loupežník (1920) od Karla Čapka, který má již přesah také 

k expresionismu. V dobové dramatice proti sobě nově „stojí normy zastarávajícího 

absolutního, objektivního dramatu a nutnost tyto normy v zájmu udržení kontaktu s životem 

porušovat směrem k subjektivní, zde konkrétně lyrické výpovědi.“5 Lyrická dramata 

vznikající od přelomu 19. a 20. stol. po 20. léta 20. stol. lze zároveň vykládat jako díla 

impresionistická.6  

Návrat k lyrickému dramatu představuje v 2. polovině 50. let tvorba Františka 

Hrubína (Srpnová neděle 1958, Křišťálová noc 1961). Jeho hry vznikají na zakázku 

Otomara Krejči, šéfa a režiséra činohry Národního divadla, a mají představovat jakýsi 

protějšek k hrám vycházejícím ze soudobých ideologických vzorců, navíc jsou zasazené do 

současnosti. Uvolňování 60. let a celkově pozitivní ohlas lyrického dramatu předznamenal 

vznik filmových adaptací daných textů – Srpnová neděle (1960) a Křišťálová noc (1966). 

U dříve natočené Srpnové neděle vyhovoval navíc marxistickému pojetí umění blízký 

„třídní boj“ spočívající v konfliktu osob různých sociálních tříd. Již na přelomu 

40. a 50. let došlo také k zfilmování Šrámkových lyrických předloh. Filmový snímek Léto 

z roku 1948 byl poté obohacen o přídatné prvky ku prospěchu nastolenému 

komunistickému režimu ve státě. Díky odsunutí děje do pozadí a vyzdvižení monologů 

a dialogů postav byly oblíbené lyrické hry vhodné i pro rozhlasové provedení.  

Nadčasovosti a oblíbenosti těchto her využila i divadla 21. století, ať už 

skrze alternativní provedení (např. Křišťálová noc – uvedena ve Švandově divadle na 

Smíchově 21. 5. 2011,7 Měsíc nad řekou – mající premiéru 4. 3. 2017 ve Slováckém 

divadle v Uherském Hradišti)8 či skrze ztvárnění věrnější inscenacím době vzniku daných 

                                                 
4 Národní divadlo. Jaroslav Kvapil – biografie. In: narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 2020-07-05]. Dostupné 

z: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/profil/jaroslav-kvapil-1595380.  
5 JANOUŠEK, P., Rozměry dramatu, Praha 1989, s. 108.  
6 Tamtéž, s. 118.  
7 Švandovo divadlo na Smíchově. Křišťálová noc. In: svandovodivadlo.cz [online]. [cit. 2020-07-12]. 

Dostupné z: https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/214/kristalova-noc.  
8 Divadelní program Měsíc nad řekou. Slovácké divadlo, premiéra 4. 3. 2017. Uherské Hradiště: Slovácké 

divadlo, 2017.  

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/profil/jaroslav-kvapil-1595380
https://www.svandovodivadlo.cz/inscenace/214/kristalova-noc
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dramat (např. Plačící satyr – uvedený v pražském Divadle na Vinohradech 6. 3. 2015).9 

V současné době je jejich přijetí rozporuplné. Dle některých kritiků stojí oživení starších 

lyrických dramat za pokus, dle jiných nikoli. Například dle Kateřiny Rathouské „se 

básnické drama [Křišťálová noc v provedení Švandova divadla, 2011] v tomto pojetí může 

stát dramatikou nového tisíciletí“,10 naopak dle názoru Vladimíra Mikulky „o tom, že by 

nové nastudování mohlo vést ke znovuzařazení pozapomenuté Hrubínovy hry do kontextu 

současné dramatiky, nemůže být ani řeč.“11  

 

                                                 
9 Divadelní program Plačící satyr. Divadlo na Vinohradech, premiéra 6. 3. 2015. Praha: Divadlo na 

Vinohradech, 2015.  
10 RATHOUSKÁ, K. Křišťálová noc hravě odhaluje vztahy buranů. Mladá fronta. 24. 5. 2011, s. D/7.  
11 MIKULKA, V. Odvážná hra po padesáti letech. Lidové noviny. 2011, r. 24, č. 132, s. 9. 
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2 Fráňa Šrámek  

Fráňa Šrámek se narodil 19. ledna 1877 v Sobotce jako druhý syn Františka Šrámka 

a Anny Ptáčníkové. Rodina se během jeho dospívání často stěhovala (Zbiroh, Písek, 

Roudnice nad Labem, České Budějovice). Po složení maturitní zkoušky roku 1896 

nastoupil na přání svého otce na práva v Praze. Zároveň publikoval v českobudějovickém 

periodiku Stráž lidu a roku 1901 debutoval v Novém kultu, který otiskl jeho báseň 

Královrah a prózu Ironické vyprávění o někom, kdo umíral.12 Během studia absolvoval 

dobrovolnou vojenskou službu, která se kvůli Šrámkovým anarchistickým postojům 

protáhla z plánovaného roku na dva.13 Práva nakonec nedokončil, rozhodl se plně věnovat 

literární činnosti a roku 1903 odjel do Prahy. Zde se aktivně angažoval jako člen 

anarchistického hnutí uskupeného kolem S. K. Neumanna. V roce 1905 byla časopisem 

Práce vydána Šrámkova první básnická sbírka Života bído, přec tě mám rád…! Ve stejném 

roce byl pro svou účast na protimonarchistické demonstraci i krátce vězněn. Za první 

světové války jej mobilizovali a umístili na haličskou frontu. Od září 1914 po květen 1915 

měl kvůli revmatismu zdravotní dovolenou, během které mimo jiné dopsal drama Léto.14 

Po návratu do služby působil i na italské a rumunské frontě.15 S koncem války se stáhl 

z veřejného života a přestěhoval se do rodné Sobotky – udržoval kontakt pouze 

s nejbližšími přáteli a věnoval se intenzivně psaní.16 Pod vlivem zkušeností z války se ve 

své tvorbě více přiklonil k impresionismu a vitalismu. V roce 1938 otřásly autorem hned 

dvě události – smrt matky a mnichovská dohoda.17 Za okupace na protest proti Němcům 

dokonce nevycházel ze svého smíchovského bytu.18 Zemřel 1. července 1952 v Praze 

a pohřben byl v rodné Sobotce.19  

Šrámkova první hra Červen byla uvedena v divadle Uranie během všestudentské 

slavnosti 27. května 1905.20 Tato jednoaktovka s poměrně jednoduchým příběhem 

vzbudila kvůli svému vyzdvižení „zákonů přírody – přirozenosti a pudů“ nad „zákony 

stanovené společností“ nebývalý ohlas. Své postoje k volné lásce, které souvisely s jeho 

                                                 
12 BURIÁNEK, F. Fráňa Šrámek. Praha: Melantrich, 1981, s. 10–11, 15, 36. 
13 Divadelní program Měsíc nad řekou, Fráňa Šrámek, Uherské Hradiště 2017.  
14 ŠRÁMEK, F. Červen a jiná dramata. Doslov Františka Černého. Praha: Československý spisovatel 1959, 

s. 387.  
15 BURIÁNEK, F., Fráňa Šrámek, Praha 1981, s. 22–23, 38, 54, 102, 109.  
16 Tamtéž, s. 131.  
17 Tamtéž, s. 142. 
18 Divadelní program Měsíc nad řekou, Fráňa Šrámek, Uherské Hradiště 2017.  
19 BURIÁNEK, F., Fráňa Šrámek, Praha 1981, s. 148.  
20 ŠRÁMEK, F., Červen a jiná dramata, doslov Františka Černého, Praha 1959, s. 383.  
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současným anarchistickým myšlením odmítajícím jakékoli svazování člověka, popsal 

Šrámek v témže roce v článku Budu hovořit o lásce v časopisu Práce: „Žádný zákon, ani 

božský, ani lidský, žádná společenská lež ani předsudek nesmí stát v cestě dvěma lidem, 

když jejich pohlavní sféra řekne ono prudké a vášnivé – chci.“21 De facto stejný vnitřní 

konflikt hlavní protagonistky mezi poddáním se lásce a morálními předsudky společnosti 

se poté vyskytl i v druhé Šrámkově aktovce Dvě království,22 která byla ale po delší čas 

ztracená a poprvé uvedena až v roce 1937.23 Ani třetí aktovka Pravda vznikající od roku 

1910, tedy v době, kdy se již autor od anarchismu odklání, nepozbývá motivu pudové 

tělesné vášně.24 Autorovo nejznámější drama Léto napsané v letech 1914–191525 

nepostrádá hlavní motivy jeho předchozích děl, přesto jsou zde v souvislosti s láskou vzaty 

v potaz i jiné než „přírodní zákony“, zároveň je upřena větší pozornost na téma mládí. 

Zkušenost první světové války se v následujících letech promítla do tří Šrámkových dramat 

– Hagenbeku majícího premiéru 22. července 1920 v Divadle na Vinohradech,26 Zvonů 

uvedených 22. dubna 1921 v Národním divadle a Soudu hraného opět v Divadle na 

Vinohradech od 3. února 1925.27 Před uvedením komedie Soud napsal Šrámek pro 

Vinohrady také dvě lyrická dramata. Měsíc nad řekou v režii Jaroslava Kvapila měl 

premiéru 1. února 1922.28 Oproti Létu byla tato hra obohacena o generační rozpor mezi 

rodiči a dětmi. V dramatu Plačící satyr v režii Karla Čapka uvedeném 15. ledna 192329 je 

položen větší důraz na vztah mezi mládím a stářím hraničícím dokonce se smrtí. Jako 

poslední Šrámkova hra byl na Vinohradech 23. ledna 1926 uveden Ostrov veliké lásky, 

opět režírovaný Kvapilem. Autorovo přizpůsobení se soudobým trendům se nesetkalo 

s příznivým ohlasem a Šrámek o sobě jako o dramatikovi začal pochybovat. Údajně sice 

Kvapilovi přislíbil další hru, ale nedokončil ji. Později pouze upravil závěr své komedie 

Hagenbek a napsal další verzi třetího dějství Zvonů.30  

                                                 
21 BURIÁNEK, F., Fráňa Šrámek, Praha 1981, s. 41.  
22 Tamtéž, s. 92.  
23 ŠRÁMEK, F., Červen a jiná dramata, doslov Františka Černého, Praha 1959, s. 407.  
24 Tamtéž, s. 385.  
25 Tamtéž, s. 386.  
26 Tamtéž, s. 395.  
27 Tamtéž, s. 409. 
28 Tamtéž, s. 399.  
29 Tamtéž, s. 403.  
30 Tamtéž, s. 404–405.  
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Ve 30. letech se Šrámek podílel již jen na inscenacích soboteckých studentů, které 

se v jeho rodném městě konaly již od 20. let. Dle dochované korespondence byl autor 

s jednotlivými provedeními spokojen až zde, kde mohl do zkoušek osobně zasahovat.31 

                                                 
31 Tamtéž, s. 405. 



15 

 

3 František Hrubín  

František Hrubín se narodil 17. září 1910 v Praze Františku Hrubínovi a Anně, 

rozené Novotné.32 Na začátku první světové války jeho otec narukoval a byl umístěn na 

italskou frontu. Matka se s dětmi mezitím přestěhovala ke svému otci Janu Novotnému do 

Lešan v Posázaví, kde František vychodil základní školu. Od roku 1922 navštěvoval 

gymnázium v Praze, které dokončil o deset let později.33 V roce 1929 přerušil studium, aby 

mohl odjet do Břežan starat se o svého dědu Josefa Hrubína, který prodělal mozkovou 

mrtvici. Ve stejném roce byly prvně otištěny jeho básně ve Studentském časopise.34 Po 

maturitě krátce působil na Právnické a později na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.35 

Během studia vyšla jeho prvotina Zpíváno z dálky. V roce 1934 zanechal studií a nastoupil 

do zaměstnání v Ústřední knihovně hl. m. Prahy, kde pracoval až do roku 1945. V tomto 

časovém rozmezí byl mimo jiné také překladatelem a posléze redaktorem v časopisu 

Kvart, redaktorem v periodiku Malý čtenář a založil dětský časopis Mateřídouška. Od roku 

1946 začal působit jako spisovatel z povolání, ale ohlas jeho sbírky Hirošima v roce 1948 

přinutil autora zaměřit se více na dětskou tvorbu a překladatelskou činnost – především 

překlad francouzské poezie. K psaní vlastní poezie se vrátil až v roce 1956 sbírkou Můj 

zpěv.36 V roce 1960 se stal předsedou Klubu přátel poezie, jenž spadal pod nakladatelství 

Československý spisovatel.37 

Byl oceněn za obou totalit – za protektorátu obdržel Národní cenu,38 během 

komunistického režimu získal státní cenu Klementa Gottwalda a v roce 1966 byl jmenován 

národním umělcem.39 Tato ocenění vyvolala vždy rozporuplnou odezvu veřejnosti. 

Stejným způsobem, ne-li výrazněji, byl přijat i Hrubínův projev na II. sjezdu Svazu 

československých spisovatelů v roce 1956 a jeho následovné odvolání o rok později. Od té 

                                                 
32 STRNADEL, J. František Hrubín. Praha: Československý spisovatel, 1980, s. 198.  
33 Tamtéž, s. 196.  
34 MÁLKOVÁ, I. František Hrubín – z archivních fondů. Brno:  Host, 2011, s. 16, 18.  
35 Divadelní program Křišťálová noc. František Hrubín. Švandovo divadlo, premiéra 21. 5. 2011. Praha: 

Švandovo divadlo, 2011.  
36 MÁLKOVÁ, I., František Hrubín – z archivních fondů, Brno 2011, s. 21, 26, 31, 58-59, 97, 104-106.  
37 Kolektiv autorů. Čeští spisovatelé 20. století – slovníková příručka. Praha: Československý spisovatel, 

1985, s. 210.  
38 MÁLKOVÁ, I., František Hrubín – z archivních fondů, Brno 2011, s. 91.  
39 STRNADEL, J., František Hrubín, Praha 1980, s. 197.  
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chvíle byl autor pronásledován pocitem viny.40 Zemřel 1. března 1971 v Českých 

Budějovicích.41  

Po Hrubínově dramatické prvotině Srpnová neděle (1958) následovaly další hry – 

Křišťálová noc (1961), Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách (1968) a Kráska 

a zvíře (1970). První dvě hry vznikly ve spolupráci s dramaturgem Karlem Krausem 

a režisérem Otomarem Krejčou pro Národní divadlo, třetí hra byla uvedena v Divadle na 

Vinohradech42 a čtvrtá hra byla napsána pro otáčivé hlediště v Českém Krumlově.43 

Novým specifikem dramat Srpnová neděle a Křišťálová noc mělo být zasazení děje do 

současnosti, ve které by byla uplatněna aktuální sociální témata a došlo by v ní 

k typologickému rozvržení společnosti skrze nositele charakteristických rysů. Divadelní 

hra Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Čechách je oproti tomu zasazena do 

minulosti44 a poslední dramatický počin Kráska a zvíře je lidovou pohádkou čerpající 

inspiraci z francouzské předlohy.45 V souvislosti s jeho plodnou literární tvorbou pro děti 

není překvapením, že je také autorem divadelních her určených pro mladší osazenstvo. Na 

přelomu 40. a 50. let zdramatizoval klasické pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků a Šípková 

Růženka. Verše složil také k jevištnímu rostlinopisu Jak květinky přezimovaly od Václava 

Vaňátka.46  

Mimo vlastní původní tvorbu se Hrubín chopil i překládání a přebásňování 

cizojazyčných dramatických her. Jako první text přeložil na žádost Františka Götze dílo od 

německého spisovatele Manfreda Hausmanna – Lilofee, jež bylo inscenováno 

v Prozatímním divadle v roce 1942.47 Do konce 60. let se chopil také překladů her Cizí 

paní od Hanse Reinthalera, Ztracený prsten od Kálidásy, Smrt matky Jugovičů od Iva 

Vojnoviče, Pomsta a Pan Jowialski od Alexandra Fredra. Dále přebásnil dramata Život 

jako sen od Franze Grillparzera, Dívka se džbánem od Lope de Vegy, Rozlitá číš od 

Andreje Globy a Dvojhlavý orel od Jeana Cocteaua.48 V rámci literární tvorby pro děti se 

                                                 
40 MÁLKOVÁ, I., František Hrubín – z archivních fondů, Brno 2011, s. 165, 167, 170, 174.  
41 STRNADEL, J., František Hrubín, Praha 1980, s. 198.  
42 Divadelní program Křišťálová noc, František Hrubín, Praha 2011. 
43 POLÁČEK, J. Břímě lásky a smrti. Česká literatura. 1980, r. 28, č. 4, s. 368.  
44 Divadelní program Křišťálová noc, František Hrubín, Praha 2011. 
45 MÁLKOVÁ, I., ŘEHÁK, D. Tvůrčí osobnost Františka Hrubína – bibliografie. Brno: Host, 2009, s. 15.  
46 Tamtéž, s. 22.  
47 MÁLKOVÁ, I., František Hrubín – z archivních fondů, Brno 2011, s. 33.  
48 MÁLKOVÁ, I., ŘEHÁK, D., Tvůrčí osobnost Františka Hrubína – bibliografie, Brno 2009, s. 47–48.  
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v 50. letech ujal překladů dvou ruských dětských her Dům kočky Modroočky (zde za 

spolupráce s Ludmilou Burešovou) a Koníček Hrbáček.49  

                                                 
49 Tamtéž, s. 50.  
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4 Šrámkovo Léto  

Šrámek začal psát Léto těsně před začátkem první světové války, z toho důvodu na 

něm musel pracovat na dvě etapy. Mobilizace ho vytrhla z dopsání druhého dějství, ke 

kterému se opět vrátil až o půl roku později během zdravotní dovolené v Německém Brodě 

u svých rodičů.50 Dopsání hry mu zabralo jen několik dní: „To byl překrásný týden, více 

týden lásky než práce. A opravdovým dítětem lásky je Léto.“51 Drama v režii Jaroslava 

Kvapila mělo premiéru 29. května 1915 v Národním divadle.52 Hra se dočkala pozitivního 

ohlasu – za první světové války se stala dokonalým únikem z reality do doby před válkou, 

kdy běžné starosti jako láska nebyly zasaženy válečným stavem. Oslava života, mládí, 

lásky a přírody přebíjela násilí a boje, kterými byli lidé obklopeni. Herečka Růžena 

Nasková, ztvárňující paní Valču v první divadelní inscenaci Léta a později Růženku ve 

filmové adaptaci roku 1948, o Létu napsala, že v „kruté době hrůzy, zmaru a smrti zavlálo 

nad mdlými srdci jako zářivá vlajka nejkrásnějšími barvami naděje, lásky a víry v život, 

který se stále obnovuje, roste a vítězí.“53 Pozitivní vyznění této hry bylo pravděpodobně 

umocněno i skutečností, že Šrámek jako voják také prošel bojištěm, a přesto neztrácel onu 

naději a pocity, se kterými začal hru psát před vypuknutím války.  

Na úvod prvního dějství se seznamujeme s manželským párem – Valčou 

a Tomešem Peroutovými – který odjel na dovolenou z Prahy na venkov, do Tomešova 

rodného kraje. Peroutová se snaží napsat novelu, ale její manžel ji po svém příchodu z ryb 

ruší. Perout vypráví své ženě o setkání s mladým Jeníkem Skalníkem, se svým vzdáleným 

příbuzným, jenž bydlí u nezdašického faráře Hory a který se na prázdniny vrátil ze studií 

domů. Během rybaření ho mladík vyhledal a předal mu své básně. Perout si dobírá jeho 

mladické, zkušeností světa nezkažené způsoby. Peroutová se na venkově nudí, nejraději by 

se vrátila zpět do města, ale mladík ji zaujme. To se po jeho pozdější návštěvě, kdy je 

„tetičkou“ Peroutovou viditelně okouzlen, jen utvrdí. Valča si je Janova zájmu vědoma 

a flirtuje s ním. Skalník se ve světnici Peroutů po letech setkává se Stázou, s níž trávil čas 

před odchodem do města a která je do něj stále zamilovaná. Poté, co se tetička odebere do 

koupele, spolu mladí vedou rozhovor – Jan vzpomíná na společně strávené chvíle, Stáza 

neví, jak se má chovat, stydí se. Dívka nakonec utíká s pláčem pryč a Skalník běží za ní. 

                                                 
50 ŠRÁMEK, F., Červen a jiná dramata, doslov Františka Černého, Praha 1959, s. 386–387.  
51 ŠRÁMEK, F. Listy z fronty – výbor z korespondence 1915 – 1918. Praha:  Československý spisovatel, 

1956, s. 42.  
52 ŠRÁMEK, F., Červen a jiná dramata, doslov Františka Černého, Praha 1959, s. 386. 
53 Tamtéž, s. 387.  
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Nedlouho poté se však mladík vrací zpátky k Peroutovým, Stázu nedohnal a v přítomnosti 

Peroutové na ni rychle zapomíná. Strýčkovi předává telegram, ve kterém ohlašuje svůj 

příjezd přítel a básník Jiří Chvojka. První dějství končí odchodem Skalníka po při 

s Peroutem, který dle mládence urážel čest své ženy. Tomeš se jeho chováním bavil, Valča 

nebyla jejich roztržce přítomna (byla stále v koupelně).  

V druhém dějství pracuje za letního odpoledne na farské zahradě slečna Růžena 

spolu s farářem Horou. Hovoří o pomíjivosti mládí a poté i o Jendovi, který dělá svým 

současným chováním starost především slečně Růženě. Jakmile se ale objeví soused 

informující je o mladíkovi, který spadl do křinecké tůně, zaleknou se oba. Naštěstí se 

Jeník, celý promočený, vzápětí objevuje i s vysvětlením – spadl do vody, když se 

natahoval pro vodní růže (ty slíbil tetičce Peroutové). Vytáhl ho Stázin otec, od kterého se 

dozvěděl o dívčině lásce k němu, jelikož mu Kabrna nabídl její ruku, pokud o ni bude mít 

po dokončení studií zájem. Nedlouho poté přichází na návštěvu Peroutovi i s Chvojkou. 

Hora pomáhá u souseda se včelami, Perout jde pro něj. Jan se mezitím převléká do 

vhodnějšího oděvu ve svém pokoji, Růžena odbíhá připravit kávu, a tak zůstává Peroutová 

s Chvojkou sama. Básník dává najevo svůj zájem o paní Valču, ta je ale monotónností 

těchto projevů již znuděná. Chvojka se podivuje nad změnou jejího chování. Po příchodu 

Jana je patrné, že na jeho hašteření s Peroutovou žárlí. Rivalové spolu vedou slovní souboj, 

který ale básník vyhrává. Poté, co odejde Jan do svého pokoje, aby mohl tetičce zahrát na 

housle, se příležitosti chopí opět Chvojka. Naléhá na paní Valču, aby se spolu vrátili zpět 

do Prahy. Během Skalníkovy hry jí nakonec básník vyzná své city, čímž ji překvapí. Za 

okamžik se vrací Perout spolu s farářem. Druhé dějství končí upřenými pohledy všech 

přítomných na Jana v okně, jenž dohrál.  

Třetí dějství začíná v době stmívání rozhovorem faráře Hory s mladými venkovany 

Josefem a Nandou, kteří mají před svatbou. Po jejich odchodu přichází Perout, který se 

postupně svěřuje faráři ohledně útěku své ženy s Chvojkou. Stáza s Janem přináší 

Peroutovi obálku, která tuto domněnku definitivně potvrzuje. Hora vchází se Stázou do 

domu, Jan zůstává s Peroutem sám – na následující ráno mu přislíbí svou společnost při 

rybaření. Farář se bojí ukvapenosti mladíkových citů, proto mu poté, co zůstane s Janem 

sám, vypráví příběh o svém spolužákovi, který se chtěl v mládí kvůli nešťastné lásce 

oběsit, ale čas zahojil jeho rány. Janovi se přesto ve chvíli Horovy nepozornosti podaří 

utéct do lesa. Farář a slečna Růžena se modlí za mládencův bezpečný návrat domů. Později 
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se Jan vrací zpět a vidouc mezi sady schovanou Stázu, nařkne ji z jeho sledování. Stáza 

v sebeobraně vyhrkne, že je v zahradě kvůli růžím, které chce ukrást pro svého milého. Jan 

je překvapen, vyzvídá a zároveň se Stázou souzní. Chápou své city – city zamilovaných – 

navzájem. Třetí dějství končí odchodem faráře Hory do domu poté, co na konci cesty 

zpozoruje k sobě přivinutá těla obou mladých.  

Příběh vyzdvihující mladou lásku na venkově a de facto kritizující měšťanské 

intelektuály byl přitažlivou látkou pro nastupující ideologizaci umění po druhé světové 

válce. Nejenže byla hra opětovně inscenována v divadlech, ale dočkala se také v roce 1948 

filmové adaptace. Přepisu dramatu se chopil režisér Ladislav K. M. Walló. Převedení 

lyrického textu na plátno ale ve výsledku nepřekonalo divadelní provedení, a to i přestože 

si ve filmovém snímku zahráli herci jako již zmiňovaná Růžena Nasková (Růženka), Karel 

Höger (Chvojka), František Smolík (farář Hora), Jiřina Štěpničková (Peroutová) a další. 

V souvislosti s dobou, ve které snímek vzniká, ve filmu nechybí přídatná fakta a scény, 

které odpovídají dobové ideologii. Například se jedná o scénu z počátku filmu, kdy 

postava Valči Peroutové obdivuje všední práci: „V té všední práci je něco, co vy snad už 

nikdy nepoznáte – život, Jiří. Skutečný život.“54 Tento motiv se napříč filmem mihne 

vícekrát. Dále je zajímavá zmínka Chvojkovy studie o barokním divadle, která se 

v pretextu nenachází. Pravděpodobně se jedná o odkaz na bělohorský mýtus, který byl 

komunisty od nástupu k moci ideologicky upravován (např. do filmové adaptace Jiráskova 

Temna z roku 1950, zasazeného do doby pobělohorské, se promítla kritika feudalismu – 

v popředí je útlak prostého lidu ze strany vrchnosti a jezuitů).55 A právě o toto „období 

temna“ projevuje Chvojka-intelektuál zájem. V roce 1953 vznikla také filmová adaptace 

Měsíce nad řekou v režii Václava Kršky. Oproti Létu se jedná o dodnes oceňovaný filmový 

počin.  

                                                 
54 Léto [film]. Režie K. M. WALLÓ. Československo, 1948 6:40. 
55 EGERMAJER, J. Alois Jirásek v „boji proti dnešnímu Temnu“. In: filmovyprehled.cz [online]. 14. 4. 2020 

[cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/alois-jirasek-v-boji-proti-

dnesnimu-temnu.  

https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/alois-jirasek-v-boji-proti-dnesnimu-temnu
https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/alois-jirasek-v-boji-proti-dnesnimu-temnu
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5 Hrubínova Srpnová neděle 

Hra byla napsána na popud Otomara Krejči, který ji uvedl na scéně Tylova divadla 

(dnešního Stavovského) 25. dubna 1958.56 Představuje odklon od soudobých her, které 

vznikaly po vzoru tzv. socialistického realismu. Hrubín, stejně jako Šrámek více jak třicet 

let před ním, zobrazuje skrze skutečnost ve hře svůj vztah k soudobé realitě. Sám Otomar 

Krejča se k tomuto dramatickému počinu vyjadřuje v doslovu prvního knižního vydání: 

„[…] Vytvořil komorní hru, která velmi osobitým způsobem zachycuje některé typické jevy 

a lidi naší současnosti, ponořil se dovnitř části našeho života a ukázal nám jednu z jeho 

podob.“57 Prvotní podnět k námětu Srpnové neděle vzbudil Hrubínův překlad německé 

dramatické balady Lilofee. Z pohádkového rázu ale postupem času sešlo (nejen na úkor 

přenesení příběhu do současnosti).58  

Na začátku prvního dějství se seznamujeme se staršími manželi Vachovými, kteří 

spolu vedou „hovor nehovor“. Ve stejnou chvíli se na scéně několikrát objeví postava 

redaktora Moráka, kterého si všímá pouze Vach. Vachová se zabývá především paní 

Mixovou, která do Písečné přijela stejně jako oni na dovolenou. Předchozího večera si 

vyslechla hádku Mixových, která vygradovala v brzký odjezd pana Mixy toho rána. Navíc 

to odnesla její kniha Královna Margot, kterou půjčil paní Mixové pan Vach, jenž si nikdy 

neodpustí pohled za hezkou ženou. Při vracení rozpadlé knihy majitelce ale paní Mixová 

přičítá škodu své neteři Zuzce. Na scéně se objevuje Poštmistr, který organizuje pro mladé 

zábavu na večer, vyvěšuje lampiony, i přestože se o to mladí neprosili. Poté, co jsou 

Vachovými okomentovány události otištěné v novinách, se odeberou do kostela. Jakmile 

zůstane Poštmistr s paní Mixovou sám, snaží se jí rozmluvit náhlý plán odjet zpět do 

města. Nový příchozí, mladík Jirka, vystrnadí Poštmistra s povelem, aby popohnal ostatní 

mládež při úpravách na hrázi. Jirka je troufalý i vůči paní Mixové, vrací se zpět 

k včerejšímu ohýnku, při kterém byla přístupnější. Hovoří spolu o jejím synovi a o Zuzce. 

Zničehonic se objeví Morák, ke kterému se překvapená Mixová okamžitě vrhá. Morák je 

mrzutý, počítal s tím, že na něj bude Mixová čekat na autobusové zastávce, ale jelikož 

telegram neobdržela, musel ji hledat. Mixová si jeho nálady nevšímá, oživla díky zjištění, 

že Freda absolvoval cestu do Písečné, aby ji mohl vidět na pár hodin. Morákova skleslost 

mizí s příchodem hezké Zuzky. Mixová jí nařizuje, aby se omluvila Vachovým za 

                                                 
56 HRUBÍN, F. Srpnová neděle. Doslov. Praha: Artur, 2011, s. 86. 
57 Tamtéž, s. 89.  
58 HRUBÍN, F. Křišťálová noc. Doslov Karla Krause. Praha: Orbis, 1961, s. 75, 81.  
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způsobenou škodu – zničenou Královnu Margot, za kterou je ve skutečnosti zodpovědná 

sama Mixová. Zuzka nejdříve namítá, ale nakonec se rozhodne „obětovat se“ – tento 

přístup rozčílí tetičku ještě více. Aby mohla být Mixová s Morákem sama, přislibuje 

Zuzčinu pomoc panu Poštmistrovi. Redaktor se snaží říci, proč přijel, ale Mixová se topí 

v melancholických vzpomínkách, zároveň se mu svěřuje se svými úskalími v manželství 

a ve výchově syna. Později se Zuzka nepřesvědčivě omlouvá paní Vachové, což vede 

k zesměšnění Zuzčiných deníkových zápisů včetně básniček ze strany paní Mixové. Po 

Morákově výtce utíká Mixová s pláčem pryč a redaktor využívá chvíle, aby si mohl 

pohovořit se Zuzkou. První dějství končí konfrontací Zuzky a Jirky, který si dělá legraci 

z jejího „opisování románků“.  

Druhé dějství začíná již po západu slunce, v pozadí je slyšet venkovská taneční 

hudba z nedalekého parketu. Morák hovoří s Poštmistrem o současné mládeži. Po příchodu 

Vacha vysvětluje redaktor svou teorii tzv. hradbiček, které mají dle jeho názoru všichni. 

Morák nakonec odchází „hledat“ Mixovou, ale minou se. Poštmistr pozoruje s Mixovou 

rybník, sdílí s ní některé vzpomínky z doby nacistické okupace. Později dochází ke střetu 

Mixové se Zuzkou, která přišla tetě předat klíč k bytu a oznámit jí, že bude v Písečné se 

svolením strýce Mixy ještě o týden déle sama. Mixová protestuje a následně naštvaně 

odchází. Zanedlouho se k Zuzce připojí Morák, který se k ní při svém příchodu chová 

nepatřičně. Při společné rozmluvě se dotknou emigrace jejího otce do Austrálie, Morák 

také rozvine svou další teorii – o „době monologů“. Zuzka je na scéně vystřídána 

Mixovou, která se poté, co je uražena paní Vachovou, dostává do hádky s Morákem. Ten 

se jí snaží už poněkolikáté sdělit důvod svého příjezdu, ale zamotávají se v názorech na 

svůj vztah. Mixová zároveň odkrývá příčinu hádky s manželem z předchozího večera – 

informovala ho o poměru s Morákem. Redaktor snášející zle jakékoli scény na veřejnosti 

její nátlak neustojí a zmizí. Druhé dějství končí žádostí Mixové k Jirkovi, aby jí přinesl 

víno.  

Třetí dějství začíná tancem Jirky s paní Mixovou, která s ním sice flirtuje, ale 

jakmile se přibližují Vachovi a Poštmistr, odhání ho pryč, aby nebyli viděni spolu. Sama se 

skrývá do stínu. Poštmistr nedokáže pochopit, proč by lidé shazovali a ničili vyvěšené 

lampiony, vymýšlí proto jiné možné vysvětlení – např. že je shodil vítr. S tímto názorem 

Vachovi, kteří nemají o současných mladých vysoké mínění, nesouhlasí. K jejich 

stanovisku se za okamžik připojí i nově příchozí Morák. Mezi ním a Poštmistrem vypukne 
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spor, který končí odchodem rozzlobeného Poštmistra. Po odchodu starších přichází na 

scénu opět mladí. Jirka s pod košilí schovanou lahví vína uvidí Zuzku s kufrem. Chce jí 

pomoct, ale musí kvůli tomu položit lahev na zem. Zuzka se jeho pomoci vzpírá, domnívá 

se, že měl víno vypít spolu s jednou z tamních děvčat, s Mílou. Zjištění, že šel za její tetou, 

ji šokuje, rozpláče se a odhání Jirku pryč. Zanedlouho využívá Morák situace a pokouší se 

Zuzku políbit, v té chvíli vystupuje ze stínu zhrzená Mixová a Zuzka uteče. Moráka vývoj 

událostí naštve a vychrlí na Mixovou důvod své návštěvy – bere si svou bytnou Slávku, se 

kterou čeká dítě. Mixová, která nechce již více slyšet, skočí vzápětí do rybníka. Šokovaný 

Morák stojí nehnutě na kraji rybníka, neumí plavat. Mezitím přichází houf mladých, mezi 

nimi i Jirka, který uvidí Zuzčin kufr. Na základě Morákovy zkratkovité odpovědi se Jirka 

domnívá, že do vody spadla Zuzka, skáče proto za ní. Nakonec pomáhá Mixové ke 

stavidlu. Závěrečné dějství končí replikou venkovana: „A už je vlastně zejtra!“59  

Hra se dočkala nebývalého ohlasu (v rámci Národního divadla se v letech 1958–61 

uskutečnilo 161 repríz). Po přenesení hry i do repertoáru mimopražských divadel vznikla 

v roce 1960 známá rozhlasová hra a filmová adaptace v režii Otakara Vávry. Film byl ale 

stejně jako Šrámkovo Léto (1948) spíše zklamáním a zdaleka nedosáhl kvalit divadelního 

provedení. To i přes to, že se na scénáři podílel samotný František Hrubín a v adaptaci si 

zahráli někteří herci z původní inscenace Národního divadla – Vlasta Fabiánová (Věra 

Mixová), Karel Höger (Alfréd Morák), Bohuš Záhorský (pan Vach), Jiřina Šejbalová (paní 

Vachová) a Luděk Munzar (Jirka).60 Z hlediska respektování pretextu se ale jedná 

o poměrně zdařilé ztvárnění. Kamera navíc v určitých intervalech správně zdůrazňuje 

důležitou roli přírody (např. skrze záběry na rybník, kdy se pohled na něj v průběhu dne 

mění, film je vodou také kompozičně orámován – začíná a končí záběrem na ni). Ve 

snímku je odchýleno od jednoty času (z jednoho dne dva dny) a místa, i přesto se ale děj 

převážně odehrává u daného rybníka. Ke stejnému nedodržení časoprostoru došlo i ve 

filmovém Létě. Zajímavou přidanou scénou oproti pretextu je procházka Zuzky s Jirkou, 

díky které se dovídáme novou informaci o postavě Zuzky – chce být doktorkou, ale 

maminka je proti tomu. Paralelně si lze vybavit mladou doktorku Olgu z Křišťálové noci, 

jejíž povolání je odsuzováno Strunovou, zástupkyní starší konzervativnější generace. 

Filmový snímek Srpnová neděle však vznikl v roce 1960, hra Křišťálová noc až v roce 

1961, není proto možné, že by Vávra odkazoval na další Hrubínův divadelní text. Je ale 

                                                 
59 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 85.  
60 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, doslov, Praha 2011, s. 89–90. 



24 

 

pravděpodobné, že tento nápad vzešel od samotného Hrubína, za jehož spolupráce filmový 

scénář vznikal. Zároveň samotný konec hry je ve filmu rozšířen – Jirka s Mixovou 

doplavou ke břehu, kde jej vyhlíží Zuzka. Následovně si mladí padnou do náručí a políbí 

se. V tuto chvíli zazní známá venkovanova slova A už je vlastně zejtra! a Jirka se Zuzkou 

se rozběhnou do dáli – do budoucnosti. Tato závěrečná scéna je doprovázena slovy 

Václava Vosky, který recituje poslední strofu Hrubínovy básně Rybník Hejtman.61 Herec 

Václav Voska o šest let později ztvární postavu Josefa v televizní adaptaci Křišťálové noci 

od Evy Sadkové.  

                                                 
61 Srpnová neděle [film]. Režie Otakar VÁVRA. Československo, 1960.  
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6 Typ lyrického dramatu Šrámka a Hrubína 

Po vzoru Čechova se v hrách prolíná prvek tragický s komickým a lehce 

satirickým. Hry označené jako komedie mohou při inscenaci pozbýt svých úsměvných 

charakteristických rysů – např. o Kvapilově inscenaci Měsíce nad řekou řekl Šrámek: „[…] 

Nazval jsem Měsíc nad řekou původně komedií; když jsem však tenkrát chodil na zkoušky, 

čím dál tím víc jsem viděl, že je to vlastně smutná záležitost, hlavně Slávka.“62 

Tragikomické prvky na čtenáře výrazněji působí u Hrubína, jehož kritika soudobé 

společnosti je hlubší (s přesahem např. k druhé světové válce).  

6.1 Časoprostor a kompozice dramat 

Děj Léta se odehrává na dvou místech – ve světnici Peroutů v Habrech (první 

dějství) a v Nezdašicích na farské zahradě faráře Hory (druhé a třetí dějství). Vesnice 

Nezdašice nacházející se údajně nedaleko Habrů je fiktivní. Doba není přesněji 

konkretizována, ale jedná se přibližně o autorovu současnost (drama dopsáno roku 1915). 

Hra zachycuje dění jednoho dne – první dějství se odehrává během dopoledne, druhé 

dějství odpoledne a třetí dějství je zasazeno do doby „svečeřívání“. U scénických 

poznámek posledních dvou dějství autor neopomíjí k jednotlivým časovým údajům přidat 

přívlastek „letní“.  

Děj Srpnové neděle je situován do vsi Písečná na Třeboňsku roku 1957. Název vsi 

je fiktivní, ale předlohou mohl být městys Chlum u Třeboně, který Hrubín rád navštěvoval 

o prázdninách, dokonce si zde zakoupil i domek. Rybník – ústřední středobod dění – ve hře 

sice nenese žádné jméno, ale incipit hry, který je věnovaný Otomaru Krejčovi, představuje 

zkrácená verze Hrubínovy básně Rybník Hejtman (vydané ve sbírce Můj zpěv), jenž se 

nachází právě ve zmíněném městečku Chlum u Třeboně. V neposlední řadě zde byla 

natáčena i filmová adaptace.63 Fabule pokrývá pouhý jeden den – první dějství je zasazeno 

do dopoledne, druhé dějství se odehrává po západu slunce a třetí dějství před půlnocí. Hra 

končí se začátkem nového dne. S postupně se měnící polohou slunce na nebi souvisí 

i změna stavu lampionů – oba tyto jevy se promítají i do niter a akcí postav.  

                                                 
62 ŠRÁMEK, F., Červen a jiná dramata, Praha 1959, s. 409.  
63 DVOŘÁK, L. Lyrika Srpnové neděle v Chlumu navěky zůstala. In: jindrichohradecky.denik.cz [online]. 

3. 6. 2012. [cit. 2020-03-29]. Dostupné z: https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/lyrika-srpnove-

nedele-v-chlumu-naveky-zustala-20120602.html.  

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/lyrika-srpnove-nedele-v-chlumu-naveky-zustala-20120602.html
https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/lyrika-srpnove-nedele-v-chlumu-naveky-zustala-20120602.html
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Výstavba analyzovaných her se příliš neliší. V obou případech dramata sestávají ze 

tří dějství, je zachována jednota jednoho dne a jejich dějiště je zasazeno na venkov 

v období léta. Zdali se jedná o oblast jižních Čech nejen v Srpnové neděli, ale i v Létě lze 

pouze odhadovat na základě kladného vztahu Šrámka k této lokalitě. Rozdílný je počet 

míst, které se v hrách vystřídají – v Létě se jedná o dvě dějiště (venkovská světnice a farská 

zahrada), v Srpnové neděli se dá hovořit o jednotě místa – vše se odehrává poblíž jednoho 

rybníka. Časové vymezení odpovídá v obou případech autorově současnosti.  

Co se týče zbylých lyrických dramat srovnávaných autorů, hry Červen, Měsíc nad 

řekou a Křišťálová noc jsou situovány do jednoho místa (u Šrámkových her se jedná 

o vnitřní prostor, u Hrubína o zahrádku před domkem). Pouze Plačící satyr stejně jako 

Léto střídá dvě dějiště (verandu tzv. útulku pro stárnoucí spisovatele a zámecký park). Děj 

Června a Měsíce nad řekou se odehrává v rámci jednoho dne, děj Křišťálové noci ve dvou 

dnech a děj Plačícího satyra napříč jedním týdnem. I tyto příběhy jsou přibližně zasazeny 

do současnosti obou autorů. Hrubín odkazuje v rámci scénických poznámek k současnosti 

více (v Srpnové neděli uvádí konkrétní rok, v Křišťálové noci stojí „odehrává se v současné 

době“), Šrámek vzhledem k době, ve které dramata píše, své hry spíše vymezuje obdobím 

války („krátce před válkou“, „v poválečné době“). Z kompozičního hlediska převažují 

u her tři dějství (nejen u výše zmíněného Léta a Srpnové neděle, ale i u Měsíce nad řekou 

a Plačícího satyra), jedno dějství má Šrámkova lyrická divadelní prvotina Červen a čtyři 

dějství Hrubínova Křišťálová noc.  

6.2 Typologie postav 

Jedním ze základních témat Šrámkových a Hrubínových lyrických dramat je vztah 

mládí ke stáří a proces uvědomování si vlastního stárnutí a pomíjivosti. Tato skutečnost se 

odráží i v typologickém rozvržení a rozdělení postav na tři věkové skupiny, na tři generace 

– mladou, střední a starší. Každá ze zmíněných generací ztělesňuje u jednotlivých autorů 

určité hodnoty a společenské postoje typické pro jejich dobu: „[…] každá postava tvořila 

drama pro sebe či drama v sobě a byla dokladem určitého společenského typu, aby dialog, 

všechny ty promluvy, názory i zpovědi zrcadlily určité problémy dnešní společnosti.“64 

                                                 
64 GABRIEL, V. Překonat marnost… Kultura. 1958. Z přepisu v Institutu umění – Divadelním ústavu 

v Praze, s. 10.  
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V Srpnové neděli figuruje oproti Létu více postav, a to včetně vedlejších a těch 

pouze zmíněných, které se ve hře neobjeví ani jednou (manžel Mixové a syn Péťa, židovka 

Hanička Porgesová, Poštmistrova dívka Zdenka). 

6.2.1 Střední generace  

6.2.1.1 Peroutová x Mixová 

„A nepodobá se Věra Mixová ze Srpnové neděle Valče z Léta?“65 Valča Peroutová 

a Věra Mixová jsou pohledné ženy, které ale dle jejich názoru nejsou manželé schopni 

dostatečně ocenit. Zatímco Peroutová se nechce vrátit k jednotvárnosti – k „hraní oné 

krásné stínové hry“, Mixová touží být potřebná: „ […] Pověz mi, že mě potřebuješ! Já 

mohu mít ráda jen toho, kdo mne potřebuje – Vašek mě nepotřebuje, já prý potřebuju jeho, 

Péťa mě potřebuje, Péťa ano... a taky už mi řekl, abych ho neotravovala.“66 Obě shledávají 

jako východisko ze své situace nevěru (s přítelem svého manžela) a zároveň nabývají 

většího sebevědomí skrze flirtování s mladíky. S přibývajícím věkem (Věra je dokonce 

matkou) jsou žárlivější na mladší dívky ve svém okolí. Peroutová žárlí na neznámé děvče, 

pro které mohl mladý Jirka psát své zamilované verše, Mixová na svou neteř Zuzku, jejíž 

hezká tvář okouzlí i tetiččina milence. Bližší paralelu k pomyslnému milostnému 

trojúhelníku Mixová x Morák x Zuzka nám tvoří postavy ze Šrámkova jiného dramatu – 

Plačící satyr. Zde se o spisovatele Zlocha nezajímá jen Lída Setumská, paní zámečku, ale 

i mladičká Ančka – žárlivost žen je v tomto případě vzájemná. Jak Peroutová, tak Mixová 

se na venkově nudí a chtějí se co nejdříve vrátit zpět do města. Obě se také zajímají 

o literaturu – Peroutová se sama snaží napsat novelu, Mixová čte knihu Královna Margot. 

Peroutová na rozdíl od Mixové působí ve výsledku více soběstačně a méně naivně 

a zoufale, což je ovlivněno nejen rozlišným vývojem událostí, ale také lišícími se 

povahovými vlastnostmi. Valča z Léta nakonec utíká od manžela spolu se svým milencem 

Chvojkou. Věra ze Srpnové neděle má sice o nápadníka (Poštmistra) navíc, ale Morák, 

kvůli kterému se předchozí den pohádala s manželem, ji odvrhne a nechá pro jinou 

partnerku. Peroutová se tedy jeví jako paní svého osudu, Mixová naopak jeho obětí.  

Manžel Mixové se na rozdíl od Perouta ve hře neobjeví, ale bližší charakteristiku si 

čtenář utváří na základě promluv jiných. Perout bral svůj manželský život jako 

                                                 
65 BĚHOUNEK, V. Hrubínův Měsíc nad rybníkem. Práce. 1958. Z přepisu v Institutu umění – Divadelním 

ústavu v Praze, s. 19. 
66 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 62.  
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samozřejmost, se změnou nepočítal, útěk jeho ženy pro něj proto představoval šok. Na 

druhou stranu Mixa se se svou manželkou pohádal a zjistil pravdu o jejím poměru 

s Morákem ještě před dějem hry (ukončení jejich manželství je jaksi nevyhnutelně 

očekáváno). 

6.2.1.2 Chvojka x Morák x Poštmistr  

Jiří Chvojka a Alfréd Morák představují měšťácké intelektuály, zahořklé protějšky 

k Janovi a Jirkovi ztělesňující nezkažené a upřímné mládí. Oba píší – Chvojka je 

básníkem, Morák je redaktorem časopisu – jako mladý také psával básně, ale stejně jako 

u Hlubiny z Měsíce nad řekou došlo po střetu s realitou k rozčarování: „Básníkům už 

dávno odzvonili!“67 Ve všech Šrámkových a Hrubínových lyrických dramatech figurují 

postavy s literárními ambicemi či spisovatelé (viz kapitola Charakteristické rysy a klíčové 

motivy). Chvojka po tři roky téměř nedává najevo své city vůči Valče, to se ale mění 

s příchodem možného rivala – Jana. Chvojka de facto krade mládencův okamžik vyznání. 

Morák je oproti Chvojkovi ke své milence, se kterou se stýká poslední dva roky, až 

lhostejný. Dle výpovědí Mixové je pravděpodobné, že v mládí, před zmíněnými 

pětadvaceti lety, kdy jí psal zamilované verše, k ní opravdu něco cítil. V současnosti hry je 

ale citově vyprahlý, výjimku tvoří pouze chvíle se Zuzkou, a i ty působí často zoufale. 

V závěru hry je nám odkryt jeden z důvodů – Morák je již unavený z předstírání citů tam, 

kde nejsou. Přesto je v určitých situacích znatelná žárlivost vůči Jirkovi. Pravděpodobně se 

může jednat o podobný typ žárlivosti, kterou chová Mixová k Zuzce. Z vyprávění druhých 

se dozvídáme o Morákově dřívějším zasnoubení s židovkou, které kvůli situaci za války 

zrušil. O jeho charakteru a činech nám částečně napoví i příjmení odvozené od slova 

„Morana“ (bohyně smrti)/mor – odmítá city Mixové, zesměšňuje Poštmistrovu naději 

v novou generaci i jeho vysněnou představu o Mixové. Jméno Morák se hodí také k jeho 

zevnějšku – je nezdravě bledý, vypadá až nemocně – tento stav si uvědomuje, způsobuje 

u něj hypochondrii. Morák je vskutku „mrtvý živý“, ani blížící se sňatek tuto skutečnost 

nemění: „Já už nechci nic dělat, mne už to nebaví, ani žít nechci... to mě taky nebaví!“68 

Oba ale získávají ženy, které si vybrali – Chvojka Peroutovou a Morák svou bytnou 

Slávku.  

                                                 
67 Tamtéž, s. 43.  
68 Tamtéž, s. 83.  
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Do stejné generace patří i bezejmenný Poštmistr, františkán, který byl během války 

vězněn, ale i přes zažité nepráví je na rozdíl od cynického Moráka idealistou. Poštmistrovo 

snažení a dobrosrdečnost vzbuzuje u čtenáře zpočátku lítost – vždyť „ten důvěřivý starý 

mládenec se nedovede po Morákovi ohnat ničím jiným než svou počestností.“69 Jeho 

„hradbička“ je ale postupem času vnímána spíše směšně, což je umocňováno chováním 

mladých, kterým je Poštmistr pro smích (Jirka mu dokonce tyká, oslovuje ho nešiko a dává 

mu pokyny). Jako by autor, sám v pozici „Moráka“, kritizoval snílky, odmítal zastřené 

vnímání svého okolí, které se pro ně stalo prostředkem k vypořádání se s křivdami 

minulosti, k přežití. Možná ale právě z tohoto důvodu lze u Poštmistra mluvit spíše 

o „pokryteckém“ idealismu, čemuž by napovídal i Jirkův výrok: „Jakej chudák! Myslíte, že 

to parádí pro nás? […]“70 Postavy Chvojky a Moráka zaujímají k mladým oproti 

Poštmistrovi negativní stanovisko. Morák se vymezuje vůči všem mladým, Chvojka při 

svém slovním souboji s Janem sice hovoří o mládí obecně, ale útočí pouze na jednoho 

jejího zástupce, zmíněného Jana Skalníka. Poštmistr nemá štěstí ani v lásce – jeho milá se 

v době jeho nepřítomnosti za druhé světové války vdala a Mixová jeho city nebere téměř 

ani na vědomí. Stejně jako Chvojka dává ženě svého zájmu svou náklonnost najevo. 

Paralelu k milenci Chvojkovi tak tvoří dvojice Moráka s Poštmistrem. Na rozdíl od 

Moráka a Chvojky ale Poštmistr zůstává na konci hry stále sám.  

6.2.2 Mladá generace  

6.2.2.1 Jan x Jirka, Stáza x Zuzka  

Jan Skalník aktuálně studuje ve městě, Jirka již pracuje jako sklář. S oběma lomcují 

city a mladistvé vášně. Jsou přitahováni staršími zkušenějšími ženami (Peroutovou, 

Mixovou), ale zároveň jsou okouzlováni stejně starými, stejně vnímajícími děvčaty. Jan je 

lyrická duše, píše zamilované básně a obdivuje lásku. Jirka si oproti tomu hraje na frajírka, 

city k dívce na první pohled neprojevuje navenek, i když jsou přítomny. Stejně jako 

Skalník ale dává jako důkaz své lásky ručně vyrobený dar (Jan vyřezávanou laň, Jirka 

skleněnou vázu). V Létě představoval Jan Chvojkova protivníka, v Srpnové neděli nelze 

Jirku vzhledem k Morákově lhostejnosti vůči Mixové vnímat jako rivala.  

Stáza je prosté venkovské děvče, Zuzka pochází z města. Obě dívky se nechávají 

snadno strhnout svými emocemi – Stáza spíše pláče, Zuzka pokřikuje (dvakrát z jejích úst 

                                                 
69 HRUBÍN, F., Křišťálová noc, doslov Karla Krause, Praha 1961, s. 83.  
70 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 65.  
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dokonce zazní „zabiju tě/ji“). Přesto je Zuzka, jako mnohé dívky v jejím věku, romanticky 

založená, píše si deník a přepisuje si do něj básničky. Stáza je do Jana zamilovaná od 

dětství, kdy se spolu přátelili, Zuzka zná Jirku krátce a dá se tak v jejich případě mluvit 

spíše o typické „letní lásce“. Obě dvě mají sice pouze jeden objekt zájmu, ale v případě 

Zuzky se objevuje další nápadník – Morák. Paralela z Plačícího satyra byla zmíněna již 

výše, ale o Ančku se nezajímal pouze mladík Vítek a Zloch, ale také Kalvach a ke konci 

hry i Melita. S Kalvachem si Ančka hrála, Zloch se jí líbil, ale po její záchraně Vítkem se 

pro ni stal princem on. S postavou šestnáctileté Ančky je spjatá hravá dětinskost, citová 

nestálost a přelétavost.  

V Srpnové neděli je oproti Létu dáno mladému páru méně prostoru – nachází se 

spíše mimo hlavní proud hry (jinak je to ve filmové adaptaci z roku 1960). V obou 

dramatech má ale mládí klíčovou symbolickou roli. Šrámek zobrazuje mladé idylicky: 

„Nepopisuju mládí, jaké vídám, ale ukazuju takové, jaké by mělo být […]“71 Naopak 

„Hrubín tu nevidí mládež idealisovaně. Jsou to postavy velmi pravdivě a ostře viděné. Ale 

v tom všem, v té jejich neskonalé upřímnosti i drzosti, v schopnosti milovat a bavit se, 

poznávat i vytvářet nové, krásné věci, v té činorodosti a rozhodnosti cítíš, že tady je 

nejdůraznější básníkovo přitakání životu a jeho víra nejpevnější.“72 I když jejich ztvárnění 

mladých nebylo provedeno dle stejného vzorce, cíl autorů, v rozlišných poválečných 

obdobích, byl stejný – znatelně či okrajově v náznacích ztvárnit víru v život a naději 

v lásku. Léto končí k sobě přivinutými těly Stázy a Jana, Srpnová neděle nechává 

u mladých sice otevřený konec, ale celkové vyznění venkovanova závěrečného prohlášení 

„A už je vlastně zejtra!“ skýtá naději v nový začátek.  

6.2.3 Starší generace  

6.2.3.1 Vachovi x farář Hora, slečna Růžena  

Tato paralelní dvojice zastupující starší generaci je výrazně opozitní. Zatímco 

měšťáci Vachovi zastávají negativní vztah k současným mladým, venkovský farář Hora 

má v mladé důvěru, snaží se je vést a pomáhat jim. Stáří, chápejme tím věk nad padesát let, 

je v Létě spjato s moudrostí a úctou k němu, stáří v Srpnové neděli je zlobné, jeho zástupci 

pomlouvají a zároveň jsou pomlouváni, vnímáni negativně. Vachovi neprožili svůj život 

                                                 
71 SCHEINPFLUGOVÁ, O. Divadelní program Měsíc nad řekou. Ze stati Vzpomínka v moll. Slovácké 

divadlo, premiéra 4. 3. 2017. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo, 2017.  
72 OPAVSKÝ, J. Hrubínův zápas o dobré síly života. Rudé Právo. 1958. Z přepisu v Institutu umění – 

Divadelním ústavu v Praze, s. 15.  
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do sytosti – přistupovali k němu příliš prakticky a nyní zpětně se u nich objevují výčitky 

(materiální zajištění bylo na prvním místě, uzavřeli sňatek bez lásky, nepořídili si děti), 

i žárlivost na život mladších, kteří se již tak striktně nepřizpůsobují dobovým konvencím 

jako dříve oni. Svazek Vachových je stejně jako svazek manželů Strunových z Křišťálové 

noci pro své účastníky svazující, až dusící. Strunovi pochází ale z venkova – autor tak 

zdůrazňuje, že se tento problém nepromítá jen do měšťáckých manželství. Vach je znám 

pro svou zálibu ohlížet se za hezkými ženami i dívkami, o Strunovi se postupně 

dozvídáme, že byl své ženě v minulosti dokonce nevěrný (s jakousi Taliánkou, do které byl 

ale nejspíš opravdu zamilovaný). Jejich nešťastné manželství jako by souhlasně reagovalo 

na Šrámkovu o desítky let mladší tezi o „volné lásce“, kde zmiňuje pokryteckou lásku 

a obchodní manželství. Volná, avšak platonická láska faráře Hory a slečny Růženy se tedy 

staví do opozice k těmto zhoubným manželstvím v Hrubínově tvorbě. Až osm let po Létě 

se nešťastná láska zástupců starší generace zobrazuje i v Šrámkově díle – v Plačícím 

satyrovi. Dvaašedesátiletého Kalvacha vodí za nos šestnáctileté děvče a stejně starý Melita 

vzpomíná na svou ženu, se kterou se rozvedl po dvou měsících, jelikož se nudila. V době 

sepsání Plačícího satyra bylo Šrámkovi čtyřicet šest let, byl tedy jen o dva roky mladší než 

Hrubín, když napsal Srpnovou neděli. Dalo by se proto říci, že určité rozčarování 

a melancholie spjatá s přibývajícími roky se do her promítá s rostoucím věkem samotných 

autorů.  

6.3 Promluvy postav  

V lyrickém dramatu je pozornost přesunuta na vnitřní děj odehrávající se v nitru 

postav, vnější děj je potlačen ve prospěch slova. „[…] Tito příliš citliví lidé se mají po 

čertech na pozoru; není jim ani na okamžik dovoleno, aby, jak se říká, pustili hubu na 

procházku; aby vytroubili světu, jak tuze milují, aby si požalovali, že se cítí opuštěni nebo 

zklamáni, aby bez ostychu ulevili své potřebě, jež se jmenuje dát citům průchod. […]“73 

Čapkova známá stať Dramatikův stud definující Šrámkova lyrická dramata se dotýká 

i pozdějších Hrubínových her.  

Charakteristika jednotlivých postav se v obou dílech odkrývá skrze dialog. „[…] co 

víš o lidech, nepoznal jsi z jejich dlouhých a hlasitých zpovědí, nýbrž z mimovolných 

slovíček, která tu a tam utrousili a ze kterých jsi uhodl jejich tajemství. […]“74 Informace 

                                                 
73 ČAPEK, K. O umění a kultuře III. Praha: Československý spisovatel, 1986, s. 13.  
74 Tamtéž, s. 14.  
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se ale dozvídáme i z rozhovorů cizích osob (např. v Létě vysvětluje pozadí Stáziny lásky 

manželovi Peroutová, v Srpnové neděli informuje Vacha o hádce Mixových také jeho 

manželka). U Hrubína se ale mimo běžný dialog objevuje i tzv. „dialog hluchých“,75 na 

který ve hře upozorňuje i jedna z postav – redaktor Morák: „Vy mě ani neposloucháte, ani 

mi nerozumíte! Dneska lidé mezi sebou hovoří tak, že jeden druhého neposlouchá… Doba 

monologů.“76 Tímto způsobem se zde většinu času míjejí všichni hlavní protagonisté mimo 

mladé – Zuzku a Jirku. Při rozhovoru Zuzky s Morákem nicméně opět dochází 

k vzájemnému neporozumění. S přihlédnutím k Vachovi, jehož promluvy míjející adresáty 

často hraničí se samomluvou, zde lze spatřovat další odkaz na generační propast a zároveň 

kritiku vůči společnosti. Výstižně popsal Hrubínovu teorii monologů, jež se objevuje také 

v Křišťálové noci, novinář Pavel Grym: „[…] tímto proplétáním, střídáním a tragickou 

osamoceností těchto monologů, které se míjejí a jen málokdy splynou v jednu společnou 

řeč, odhaluje básník ono sebezpytavé, bolestínské a samolibé zahledění do vlastního nitra 

a vzdálenost mezi lidmi, která nedovoluje vidět ve světě víc než sama sebe, svoje zájmy, 

svoje potřeby.“77 Ve filmové adaptaci Srpnové neděle (1960) Morák o „době monologů“ 

nehovoří, divák má tuto skutečnost odvodit sám (což po rozhovorech Vachové s Vachem 

není zvlášť těžké). U Šrámka se toto míjení se v komunikaci výrazněji nachází např. na 

konci hry Plačící satyr, kdy Patras mluví o odchodu/smrti Kalvacha a Setumská oplakává 

odchod Zlocha.  

Mluva dále charakterizuje nejen věk postav, ale také to, zda jsou z venkova či 

z města, což mimo jiné odráží i jejich sociální postavení. V Šrámkových hrách Léto 

a Měsíc nad řekou se objevuje onikání (jako důkaz úcty či pozůstatek mluvy starší 

generace). V Létě je lidmi především onikáno faráři, Stáza pak oniká i Peroutovi 

a Skalníkovi. V Měsíci nad řekou oniká na začátku hry paní Hlubinové pan Pečárka, jenž 

chodí s jejím manželem na ryby. V Létě výrazněji vybočuje např. promluva epizodické 

postavy paní Troníčkové, která vedle onikání mluví i obecnou češtinou. Tou hovoří např. 

i manželé Vachovi v Srpnové neděli. Intelektuálové se vyjadřují spisovně, poeticky, ti 

s vyšším vzděláním z Léta užívají i latinských slovních spojení (Perout, farář Hora, 

Skalník). Jirkovy vyjadřovací schopnosti jsou pak oproti těm Janovým méně vzletné, je pro 

                                                 
75 PAVIS, P., Divadelní slovník, Praha 2003, s. 59–60.  
76 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 58.  
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něj charakteristické nadužívání zdrobnělin (ostrůvek, ohýnek, mužíček, románky, řečičky 

atd.).  

6.4 Scénické poznámky 

Scénické poznámky mají v lyrickém dramatu zásadní postavení – mají evokovat 

emoce postav. U Šrámka i Hrubína nemají ale pouze technický charakter, jsou určeny ke 

čtení. Přístup k tomuto vedlejšímu textu se u porovnávaných autorů, z hlediska jejich 

literárního individualismu, liší minimálně. Do scénických poznámek se u Šrámka mnohdy 

promítá slovní zásoba samotných postav (např. u Chvojky z Léta se setkáváme s výrazy 

superiorně, s bonhomií, niveau hovoru), dále se v nich odráží i jejich rozpoložení oku 

neviditelné (např. Stáza z Léta zavlnila se vnitřním pláčem, v Měsíci nad řekou Slávku cosi 

zabolí). Je zde užito básnického vyjadřování, ale oproti dramatické prvotině Červen 

v o něco menší míře.  

Rozdílné je úvodní představení/popis postav. V Létě je užito charakterizace 

nepřímé – charaktery jednotlivých postav jsou odkrývány postupně skrze vlastní chování, 

mluvu, ale i prostřednictvím hovorů jiných. S několika výjimkami je tomu tak i v Srpnové 

neděli. Scénické poznámky u postav Moráka, Mixové a Poštmistra jsou při prvním výstupu 

rozšířeny o informace týkající se jejich vzhledu a zlozvyků. U všech postav je pak uveden 

věk.  

MORÁK osmačtyřicetiletý, prošedivělý. Velmi bledý proti ostatním osobám ve hře, 

které jsou opálené. Rád se poslouchá, ale najednou se mu stane, že je sám zaujat 

vlastní myšlenkou, a tu je rytmus jeho řeči nedbalý a teprve pak přesvědčivý. Obléká 

se, co se týče střihu a barev, tak aby nezůstal pozadu za módou, i když si nemůže 

dovolit dobrého krejčího. S jeho gesty se to má jako s jeho řečí. […]78 

Stejně koncipované scénické poznámky se nachází i v Křišťálové noci – tam jsou ovšem 

blíže představeny všechny postavy. V Létě ani v Červnu není stáří postav konkretizováno 

vůbec, v Měsíci nad řekou se ho dozvídáme z promluv protagonistů a v Plačícím satyrovi 

je ojediněle uvedena bližší charakteristika postav včetně věku, nebo spíše jakási nápověda 

k jejich pochopení, před samotným začátkem dramatického textu.  

                                                 
78 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 10.  



34 

 

I přestože se v inscenacích z logického hlediska mnohé informace ze scénických 

poznámek promítnou do ztvárňovaných postav, diváci o některé detaily a poznámky autorů 

přichází.  

6.5 Role přírody  

Hry Červen, Léto, Měsíc nad řekou, Plačící satyr, Srpnová neděle i Křišťálová noc 

jsou situovány na venkov během léta. Ve většině z nich má významnou roli vodní prvek – 

v Měsíci nad řekou řeka, v Létě tůň, v Plačícím satyrovi a v Srpnové neděli rybník. 

V posledních třech zmíněných hrách jsou tyto vodní plochy dokonce místem nehod – 

v Létě a v Plačícím satyrovi k ní dochází mimo dějiště, dozvídáme se o ní skrze hovor 

jiných postav. Naopak v Srpnové neděli je vodní plocha středobodem dění. V Létě padá do 

vody, křinecké tůně, mladý Jan Skalník při svém pokusu získat vodní růže pro tetičku 

Peroutovou – je vytažen Stáziným otcem, Kabrnou. Lepší paralela se nám utváří v případě 

Plačícího satyra, kdy do rybníka spadne Ančka, a Srpnové neděle, kdy je zachraňovanou 

osobou paní Mixová. V obou případech zde stojí na břehu jako pozorovatelé muži jejich 

zájmu (Zloch, Morák) jakožto neplavci. Obě jsou zachráněny mladými muži – Ančka 

Vítkem, Mixová Jirkou. To, co u Ančky znamená přesměrování citů, opětování lásky 

jejího nápadníka a de facto šťastný konec, je v případě Mixové spíše smutná parodizace. 

Pokud by tonoucí byla Zuzka, jak se Jirka domníval, je pravděpodobné, že by měl jejich 

vztah podobný vývoj jako u mladých ze Šrámkova dramatu. Další paralelu lze spatřovat 

v útěku Mixové a Peroutové od mužů – obě za tímto cílem vycházejí vstříc vodní ploše. 

Peroutová odchází ke křinecké tůni, aby mohla odjet s Chvojkou, Mixová se vrhá do 

rybníka, aby se vzdálila co nejdále od Moráka.  

V Červnu a v Létě nesou skrytou symboliku květiny. V Červnu si Lidka před 

příchodem Lošana (těsně před koncem aktovky) vetkne do vlasů větvičku myrty, která 

symbolizuje mládí, lásku, ale zároveň je známá i jako svatební květina. Právě tento 

poslední význam je zde Šrámkem, jenž byl po celý svůj život zastáncem nesvázané lásky 

(sám si svou ženu nikdy nevzal, i když ji miloval), zpochybněn a nahrazen smyslností, 

když si Lidka zbylé větvičky rozhodí po klíně. V Létě se napříč hrou objevuje růže (vodní 

i obyčejná), která je i zde metaforou pro lásku. Skalník slibuje Peroutové vodní růže, které 

jí později potají opravdu donese, ale jejich získání je doprovázeno ohrožením vlastního 

života. Ještě před tím ale osočí Perouta z jeho neupřímné lásky k jeho ženě: „Kdybyste byl 

jejím mužem – – šel byste utrhnouti pro ni vodní růži, kterou utrhnout se nikdo neodváží 
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[…]“79 Při návštěvě Peroutových s Chvojkou u faráře se Jan Peroutové táže, zdali má 

natrhat růže v jejich zahradě – ta je ale nechce. Skalníkova láska je odmítnuta, incident 

v tůni zároveň předvídá Janův možný pokus o sebevraždu po odchodu Peroutové, na který 

naráží i farář Hora příběhem o svém spolužákovi. I v případě Perouta, do poslední chvíle 

netušícího hrozbu útěku své manželky s jejich přítelem, spatřujeme skrytý podtext, když 

faráři říká: „Máte své růže rád? […] Hlídejte si je, pokradou vám je.“80 Stejná symbolika 

je znatelná i později, když Jan v zahradě přistihne Stázu, která je následně nucena zalhat 

o trhání růží a zároveň tak o svém milém, pro kterého mají být. V průběhu hry je tato 

metafora růže-láska užita i v souvislosti s epizodickými postavami – Nandou a Josefem, 

párem, který má těsně před svatbou a smí si u faráře Hory tyto květiny natrhat. 

V Hrubínově Srpnové neděli lze jako obdobnou metaforu chápat knihu Královna Margot. 

Tato kniha je od samého začátku děje rozpadlá, stejně jako vztah Vachových, jejích 

vlastníků, a vztah Mixové s manželem i s Morákem, která si titul zapůjčila. Knize chybí 

stránky, svazku protagonistů chybí láska. Vachová sice osočuje Mixovou za zničení knihy, 

ale čtenář od Vacha zjišťuje, že některé stránky chyběly již dříve. I zde lze spatřovat 

paralelu k realitě dramatu – Vachová Vachovi po celý pobyt vyčítá jeho zájem o Mixovou, 

dokonce jí půjčil její knihu. Postava Mixové tak narušuje jejich vztah. Ta prvotně ničí 

knihu při hádce se svým manželem. Její zájem o knihu je obnoven později díky mladému 

Jirkovi, se kterým knihou listuje a hraje hry (flirtuje s ním). Během závěrečného střetu 

s Morákem, který jí oznamuje, že ji opouští kvůli své těhotné bytné, po něm hází knihou, 

která se již kompletně rozsype. Stejně jako kniha se v danou chvíli rozloží i city Mixové.  

Horko je v Červnu spjato s vášní a pudovostí, v dalších Šrámkových hrách se 

postavy již dokáží lépe ovládat, přesto letní teplo i nadále umocňuje pocity mladých. 

V Srpnové neděli je sice stejné počasí, ale protagonisté, především mladí, nejsou 

„horkostí“ svázaní (dochází zde k přesunu od prvního letního měsíce – června – 

k poslednímu, k srpnu). Nakonec, Jirka jakožto sklář si na takové teplotní podmínky musel 

zvyknout. U zástupců střední a starší generace již prostor pro takovýto typ tepla chybí, jak 

zdůraznil i sám Morák: „[…] Z nás taky vykuchali všechno teplo!“81 Určitou obdobu horka 

v Červnu představuje hučení (volání) řeky v Měsíci nad řekou, které provází prudší emoce 

tamních mladých, Slávky a Villyho. Zkreslené vnímání přírody u zamilovaných spatřujeme 

                                                 
79 ŠRÁMEK, F. Když léto přihrává. Praha: Fr. Borový, 1948, s. 37.  
80 Tamtéž, s. 73.  
81 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 81.  
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ale u obou autorů. V Měsíci nad řekou se pod vlivem lásky mění pohled Villyho na okolní 

scenérii, v Srpnové neděli vyvolává pohled na rybník melancholii a skryté touhy (Jirka se 

tiskne k Mixové, Poštmistr vzpomíná na svou dávnou lásku a zároveň dává najevo svůj 

zájem o Mixovou, Morák se snaží vetřít Zuzce).  

Některé přírodní motivy se objevují i v přeneseném významu v lexikální rovině. 

Například v Srpnové neděli o sobě Mixová během rozhovoru s Poštmistrem prohlásí, že 

když si večer neskočí do rybníka, bude si připadat jako mucholapka. V Červnu je Lidka 

matkou přirovnána k ptáčkovi, v Plačícím satyrovi je Ančka označena za žabku, motýlka 

i malý větrný vír. Přirovnání užívá v Létě i Perout, když hovoří o Stáze: „[…] Vyčistí 

vzduch, jak jarní bouřka.“82 Farář Hora oslovuje (opakovaně) letní večer s prosbou, ve 

které je také zmíněna mládencova vnitřní bouře: „Večere, večere dobrý a tichý, naplň 

mírem srdce našeho Jana. Vyveď jej z bouří rukou jemnou a dej mu spočinout v přístavu 

svého ticha - -“83 Bouřka v Hrubínově Křišťálové noci je sice doslovná, ale odráží též 

vývoj v domácnosti Strunových – v prvním dějství je její příchod odhadován, na závěr 

třetího dějství spolu s vyhrocením vztahů všech přítomných opravdu propuká. Z básnické 

tvorby proniká do Šrámkových textů již výše zmíněná apostrofa – mimo farářovo 

oslovování večera se v Létě objevuje také Stázino oslovování větříku a měsíčka. To 

u Hrubínových lyrických dramat nenajdeme. Fascinace měsícem prochází opět vícero díly. 

U faráře Hory (Léto) a Hlubiny (Měsíc nad řekou) asociuje mimo jiné i jejich mládí. 

Vzpomínání s ním spjaté se u nich ale liší – zatímco Hora vzpomíná na studentská léta 

s nostalgií, pro Hlubinu představují tato ohlédnutí zpět bolestnou připomínku neúspěchu. 

V Srpnové neděli funguje spíše ve spojení s rybníkem, který je jím ozařován a „jehož 

proměnlivá hladina je jakoby zrcadlem lidských duší“.84  

[…] V prvním dějství je rybník v modravém dopoledním oparu, vpředu plný slunce, 

s obzorem trochu zamlženým. V druhém dějství má soumračné barvy, na nichž 

pozdní západ slunce nechal ještě trochu žluté a rudé, všechno však brzo zastře tma 

s prvními hvězdami. V třetím dějství zalévá rybník měsíční záře. […]85  

Každý z autorů popsal krásu přírody po svém. Zatímco Hrubín upřednostnil postupné 

vystřídání barev souhrou rybníka a pohybujících se těles na nebi, Šrámek se 

                                                 
82 ŠRÁMEK, F., Když léto přihrává, Praha 1948, s. 17.  
83 Tamtéž, s. 72.  
84 KOPECKÝ, J. Hra o životě a smrti. Večerní Praha. 1958. Z přepisu v Institutu umění – Divadelním ústavu 

v Praze, s. 24.  
85 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 9.  
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(ve druhém a třetím dějství Léta) vytasil s pestrou paletou barev v podobě plodin a rostlin 

naráz: 

[…] Vpředu květinové záhony s růžovými keři, yzop, šalvěj, boží dřevec; záhon 

okurek, fazolí, jahod; v pozadí trávník, rybíz, ovocné stromy; vpravo u plotu bezy 

a malinová houští, pod jedním starým bezovým keřem stůl s lavičkami. […] Je 

zářící, bílé, letní odpoledne, veliká chvíle bujného života, sládnoucího v plodech.86  

Šrámek obecně více než Hrubín uplatňuje určité sepjetí mládí, mladistvé lásky s přírodou – 

mimo již zmíněné růže slibuje Skalník Peroutové i maliny a jahody (trávnice). Stejně tak 

Stáza krade z lásky k Janovi ryngle. 

Leitmotiv „Léto budiž pochváleno/pozdraveno!“ se objevuje ve druhém a třetím 

dějství Léta. Šrámek na něj odkazuje o osm let později ve svém Plačícím satyrovi, když 

k charakteristice Ančky píše „jejích 16 let nechť je pozdraveno!“ Dochází tak k potvrzení 

provázanosti léta s mládím.  

Důraz na roli přírody byl vzat v potaz i mnohými interprety daných textů. 

Například v rámci ztvárnění Plačícího satyra v režii Radovana Lipuse v Divadle na 

Vinohradech z roku 2015 byla škála přírodních motivů rozšířena (např. o věnec z květin, 

který Ančka darovala Kalvachovi a později je přehazován mezi Zlochem a Ančkou, stejně 

jako jejich city). Ve filmové adaptaci Léta (1948) je v nově přidané scéně, v rámci které se 

Valča Peroutová s Chvojkou oddávají svým touhám, přítomna bouřka, která stejně jako 

o několik let později v Hrubínově Křišťálové noci umocňuje vypjatost emocí. Nejenže 

tento moment v Létě probíhá na pozadí bouřky, ale zároveň se odehrává na pastvině, láska, 

přesněji akt nepotlačované vášně, je zde tedy opět ohraničen přírodní scenérií a přírodními 

jevy. Tuto skutečnost podtrhují i slova Peroutové k básníkovi: „Miluješ mě? … V bouři 

a ve vichřici?“87  

6.6 Role hudby 

Hudební nástroje se objevují ve všech Šrámkových a Hrubínových lyrických 

dramatech mimo Červen. Zatímco v Létě, Měsíci nad řekou a Plačícím satyrovi na ně hrají 

postavy hlavní (Jan Skalník, Lída Setumská) či pro vývoj děje důležité (pan Brožík), 

v Srpnové neděli a v Křišťálové noci zaznívá anonymní hra na křídlovku zpovzdálí (ze 
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zábavy či nedaleké pouti). V Létě hraje Skalník na housle, aby vyjádřil své city tetičce 

Peroutové – okamžik mu ale ukradne Chvojka. V Měsíci nad řekou hrává pan Brožík na 

flétnu pro slečnu Slávku, ale jelikož nejsou jeho city opětovány, přesměruje svou lásku 

a s tím spjaté hraní ke slečně Růženě. Tato změna je ale pouze dočasná, vzápětí se obrací 

zpět ke Slávce. I hra Lídy Setumské na klavír v Plačícím satyrovi, o které se spíše hovoří 

retrospektivně, byla určena pro objekt jejího zájmu a zamilování – ovšem ani v tomto 

případě nedosáhly city svého cíle. Ve Šrámkových dramatech jsou hudební nástroje spjaty 

s motivem (neopětované) lásky a citu, v Hrubínových dramatech sice zaznívá hra 

v souvislosti s veselím, avšak přesto dochází v Srpnové neděli v rámci jednoho dne 

k protnutí zábavy a pohřbu, což navozuje pro Hrubína typický motiv všudypřítomné smrti.  

Postavy si také rády prozpěvují. Hlubina z Měsíce nad řekou si před třídním srazem 

zpíval Když jsem já šel tou putimskou bránou, v Srpnové neděli je s Vachovou spjatá píseň 

Vesničko má pod Šumavou – její prozpěvování často předznamenává výskyt Vachové na 

scéně. Zároveň tato skutečnost vzhledem ke znění textu písně a mínění Vachové o zdejších 

„křupanech“ působí paradoxně. Dále si zde napříč hrou různě prozpěvují i např. Míla 

s Hankou při věšení lampionů, Mixová o samotě s Jirkou a Morák před Zuzkou. V Létě se 

také objevuje vesnická písnička, která ale zaznívá v dálce mimo scénu. Omamný zpěv 

představuje jakési nabádání k naději, k životu. Po útěku Jana farář Hora uklidňuje slečnu 

Růženu právě s odkazem na tento zpěv: „Zpívají. [...] Neplačte, Růženko – – Třeba Jan 

také slyší – – Krásně zpívají – – [...] Třeba slyšel... a usmál se...“88 Po svém návratu se Jan 

svěřuje Stáze, že se opravdu vrátil po stopách dané písně. Šrámkův hudební podkres má 

tedy za cíl u posluchače vyvolat chuť k životu, Hrubínův upozorňuje i na jeho pomíjivost. 

V Srpnové neděli je ale zmíněn i jazz, v té době „živý“ hudební styl, který byl oblíbený 

nejen mezi mladými. Jirka srovnává tuto muziku vzniklou v zahraničí s jejich venkovskou, 

zahvízdá divoký dixieland a prohlásí, že něco takového by „Hromasovi utrhlo flíghornu 

[křídlovku] zrovna u vousů“. Zmínka jazzu, západní hudby, ve hře z konce 50. let 

potvrzuje uvolnění v komunistické totalitě.  

Jako „hudba“ jsou ale vnímány i zvuky vycházející z přírody – např. zpívající 

ptáčci v Plačícím satyrovi, hučení řeky v Měsíci nad řekou. V tomto ohledu je ponechána 

volnější ruka režisérům jednotlivých provedení.  

                                                 
88 ŠRÁMEK, F., Když léto přihrává, Praha 1948, s. 84.  
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Na druhou stranu i ticho zde má své opodstatnění. V Létě, Plačícím satyrovi 

a v Měsíci nad řekou jsou okamžiky, kdy je scéna ponechána prázdná, bez přítomnosti 

postav, které většinou pouze zaslechneme zpovzdálí. V těchto chvílích je umocněno spíše 

divákovo než čtenářovo vnímání dějiště/jeviště – jeho kulis a podkresu, pokud je užit. Při 

čtení textu Léta může například zasazení děje do letního období a úvodní vykreslení farské 

zahrady na začátku druhého dějství sugestivně působit na čtenářovu představivost a při 

vyprázdnění scény v jeho polovině evokovat např. šumění stromů a cvrlikání ptactva. 

V Srpnové neděli a v Křišťálové noci zůstává na scéně vždy minimálně jedna z postav. 

Ticho je přítomno i při promluvách – postavy potřebují čas na zpracování obdržených 

informací a k utřídění myšlenek, tyto pauzy jsou někdy také doprovázeny potlačovanými 

pocity (např. Stáza nedokáže ihned odpovědět Janovi, jelikož se stydí, Kalvach zpracovává 

svou náklonnost k Ančce).  

V Plačícím satyrovi se objevuje socha satyra. Satyr byl v řecké mytologii znám 

především ve spojitosti s bohem Dionýsem, bohem vína a nespoutaného veselí. Jednalo se 

o lesního poloboha, jehož zjev byl napůl lidský a napůl kozlí (kozlí nohy a růžky), 

majícího oblibu v alkoholu, tanci, hudbě a miliskování se s nymfami.89 Mezi jeho 

nejčastější hudební nástroje patřila flétna. Zde lze nalézt paralelu k postavě pana Brožíka 

z Měsíce nad řekou, který se také snažil svou hrou na flétnu přivábit a získat slečnu 

Slávku. Tuto funkci s cílem „získat“ mají ale de facto všechny Šrámkem užité hudební 

nástroje (mimo flétnu i housle a klavír). Dionýsos je ale zároveň bohem plodnosti, což se 

přenáší i na členy jeho družiny včetně satyrů, pro které je charakteristická vysoká sexuální 

touha. Vždyť právě od satyra je odvozen pojem satyriáza značící hypersexualitu u mužů.90 

Ve hře Plačící satyr socha satyra reprezentuje spíše jakýsi ztělesněný oxymóron: „[…] 

V skupině tenkých břízek socha, stářím již mechově zezelenalá: satyr, svinutý v jakémsi 

křečovitě bolestném dřepu, hlavu nízko schýlenu nad koleny. […]“91 Živou, bujarou 

a vášnivou přírodní bytost zde máme prezentovanou jako „hromádku neštěstí“, které se 

odráží i v nitru zástupců střední a starší generace. Životní styl provolávající a oslavující 

život byl utlumen stářím – mechově nezezelenala pouze socha, ale i mladistvé veselí 

postav, nyní již zatížené útrapami dospělých. Socha satyra má být údajně plačící, přesto se 

Zloch, Kalvach, a chvíli i Melita, domnívají, že se naopak směje. Opět zde u postav 

                                                 
89 BAHNÍK, V. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974, s. 549.  
90 ISODOR ZE SEVILLY. Etymologie IV. Chronické nemoci. Praha: Oikoymenh, 2003, s. 87.  
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dochází k externalizaci vlastních emocí na neživý objekt. Lída Setumská prohlásí, že 

„nikdo nevidí, že tento satyr pláče“92 – její výrok nemetaforizuje pouze vnitřní pláč 

majitelky zámečku a ostatních postav Plačícího satyra, ale také postav dalších 

Šrámkových i Hrubínových lyrických dramat, které jsou nucené nechávat si své pocity pro 

sebe. Zloch v satyrovi naopak spatřuje výsměch situaci, do které se dostal. Určitou paralelu 

lze spatřovat v soše melancholie v Srpnové neděli, která se ale nachází mimo dějiště 

a padne o ní zmínka pouze jednou ze strany paní Mixové. Socha opět ztělesňuje stav, 

kterému v určitých chvílích propadají všichni zástupci střední a starší generace. Mixová 

dokonce vzpomíná na dobu mládí, kdy v ní pohled na sochu vzbuzoval strach – důvodem 

mohl být její uražený nos, ale i předtucha melancholických výlevů o několik let později 

spjatých s jejím postupným stárnutím.  

Stejně jako role přírody je v inscenacích a adaptacích Šrámkových a Hrubínových 

lyrických dramat vyzdvihována i hudba. V již zmíněné vinohradské inscenaci Plačícího 

satyra v režii Radovana Lipuse je zpěv spjat s mladistvou hravostí (ve hře si prozpěvují 

malí kluci od Hrubešové). Zároveň je hra zpěvem ohraničena – na začátku hrají chlapci 

Hrubešové na harmoniku a prozpěvují si jakési pořekadlo „Starej kozel brečí, na zahradě 

mečí…“, čímž je hned na úvod hry asociován satyr, dle kterého se dílo nazývá, hru pak 

uzavírá zhudebněná část Šrámkovy básně Dívka a čtyřlístek. Hra na hudební nástroje 

v pozadí umocňuje lyričnost situací – zamilovanost (např. společný moment Ančky 

a Zlocha po jejím pádu do rybníka), zlomené srdce (např. odmítnutí Zlocha Ančkou) – či 

figuruje při změně dějiště. Slyšitelný je pro diváky i podivný zvuk, jenž má socha satyra 

údajně vydávat (smích/pláč). Hudbu této inscenace měl na starost Pavel Helebrand.93 Ve 

filmové adaptaci Srpnové neděle (1960) byl autorem hudební složky Václav Trojan. Ve 

filmu zazní písně nejen zmíněné v pretextu – Láska a sen, Měsíčku, hlídej!, Bílý měsíc 

a Vesničko má pod Šumavou.94 Mimo Vesničko má pod Šumavou, která je i v původním 

textu spjatá s postavou paní Vachové, jsou písně zpívány sborem/mladými. V Létě (1948) 

zazní písně pouze dvě – Lásko, bože, lásko a Na Křinecký hrázi, kterou ve filmu zpívá 

Jaroslav Mareš (Jan Skalník).95 Větší důraz na hudební složku je kladen v Srpnové neděli.  

                                                 
92 Tamtéž, s. 110.  
93 ŠRÁMEK, F. Plačící satyr [divadelní inscenace]. Režie Radovan LIPUS. Divadlo na Vinohradech Praha, 

2015.   
94 Filmový přehled. Srpnová neděle. In: filmovyprehled.cz [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné 

z: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396400/srpnova-nedele.  
95 Filmový přehled. Léto. In: filmovyprehled.cz [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné 

z: https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396070/leto.  

https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396400/srpnova-nedele
https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396070/leto
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6.7 Charakteristické rysy a klíčové motivy 

6.7.1 Motiv lásky a milování  

Láska je stěžejním motivem všech Šrámkových a Hrubínových lyrických dramat. 

Lze zde hovořit o několika typech lásky vzhledem k jejímu průběhu a případnému 

naplnění. Neopětovanou láskou jsou souženi mladí (Skalník, Stáza, Zuzka, Jirka, Vítek) 

i zástupci střední generace (Chvojka, pan Brožík, Lída Setumská, Poštmistr, Mixová). 

Zatímco ale u mladých zpočátku neopětovaná láska spěje ke šťastnému konci (Skalník 

naváže vztah se Stázou, Vítek s Ančkou, naděje svitne i páru Zuzky s Jirkou), postavy 

středního věku, kromě Peroutové s Chvojkou a Moráka, zůstávají sami (Perout, Setumská, 

Zloch, Poštmistr, Mixová, Josef). U zástupců starší generace je „samota“ diskutabilní. 

Vachovi a Strunovi jsou sice od začátku do konce Hrubínových her manželi, přesto se 

nejedná o šťastné svazky, které by jejich účastníky naplňovaly. Naopak vztah Růženky 

a faráře Hory, leč platonický, působí mnohem mírumilovněji a zdravěji.  

Opakovaně se ve hrách objevuje láska stárnoucího spisovatele k mladší ženě/dívce 

(Kalvach i Zloch k Ančce, Morák k Zuzce, Josef k Olze). Svazek s ní má pravděpodobně 

nejen osvěžit již zapomenutou podobu nezakalené mladistvé lásky, ale také oživit jejich 

vyschlý pramen inspirace pro psaní. Úspěšně dobývá mladší ženu pouze Josef z Křišťálové 

noci, ale oproti zbylým dramatům nedochází k získání ženy za čtenářovy/divákovy 

přítomnosti – Josef s Olgou do hry vstupují již jako pár (nicméně na jejím konci se 

rozcházejí).  

I přestože jsou scénické poznámky analyzovaných lyrických dramat mnohdy 

značně obsáhlé a detailní, není v nich explicitně řečeno, že mezi aktéry dochází 

k tělesnému styku. Lze jen odhadovat, že se k něčemu pravděpodobně schyluje (např. mezi 

Lidkou a Lošanem v Červnu, mezi Stázou a Janem z Léta, mezi Slávkou a Villym v Měsíci 

nad řekou). Tato tělesnost a sexuální napětí je více podtrženo některými režiséry 

jednotlivých adaptací. Ve filmovém Létě (1948) jsou nově přidané scény párů (Skalníka 

a Stázy, Peroutové a Chvojky) ležících spolu na pastvině, nahé Peroutové, která je spatřena 

mladým Skalníkem, a Skalníkových erotických představ. I ve vinohradské inscenaci 

Plačícího satyra z roku 2015 se postavy chovají náruživěji – Zloch líbá Ančku poté, co 

zjistí, že se neutopila v rybníce, a Setumská se doslova vrhá na Zlocha po zjištění, že celá 

ta léta schraňoval její fotografie. 
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6.7.2 Motivy na hraně pohádek a mýtů  

Mytologické bytosti spjaté s přírodou lze nalézt v Plačícím satyrovi a v Srpnové 

neděli. Srpnová neděle měla být dle prvotních náčrtů původně pohádkou, v níž by byl 

ústřední postavou Morák – vodník.96 I přes odklonění se od féerického příběhu, lze ve 

finální verzi dramatu nalézt některé z jeho charakteristických rysů, 

převážně modifikovaných. Morák sice pozbyl své pohádkové podoby, ale jméno 

symbolizující smrt, které mělo nejspíše odkazovat na lidový rys vodníků spočívající 

v topení lidí a uchovávání jejich duší, mu zůstalo. I jeho vzhled by mohl být považován za 

pozůstatek jeho mytologického zpodobnění – přestože bývají vodníci většinou 

vyobrazováni se zelenou pletí, ani bledá pleť není vyloučena (tu zmiňuje např. ve své básni 

Vodníkova nevěsta Jan z Hvězdy).97 Jednou z konotací vody je sexualita, která se poté 

logicky přenáší i na její bytosti včetně vodníka.98 V přítomnosti Zuzky se Morák při 

pohledu na rybník stěží drží zpátky: „[…] Dívat se s vámi na rybník – podívejte se na ty 

vlny! Jedna druhé podává lesk a lesk, třpyt a třpyt, jedna se položí na druhou, celou ji 

pokryje – Zuzanko! – zapění to a zase lesk a lesk, třpyt a třpyt…“99 Morákův skeptický 

postoj ke společnosti zároveň vystihuje i jedna z teorií koexistence vodníka se světem lidí, 

která vyzdvihuje jejich nekompatibilitu a nešťastnou interakci, jež končí zpravidla 

nezdarem.100 Největším paradoxem se ale vůči prvotní verzi jeví skutečnost, že Morák 

neumí plavat a skok do vody shledává Mixová jako jedinou možnou cestu úniku. V jiné 

pracovní verzi konceptu příběhu Srpnové neděle byla tzv. žena-víla, která měla pro muže 

představovat pouze prostředek k „pohýčkání potřeby lásky, rozzáření všedního dne 

a oživení tvořivé síly“ – po splnění své funkce měla opět zmizet.101 Takovou roli de facto 

sehrála Olga v Křišťálové noci, avšak s tím rozdílem, že Josefa opustila dříve, než to stihl 

učinit on sám. V Srpnové neděli se Zuzka splňující tyto „vílí“ rysy nechce s Morákem ani 

sblížit – Morák proto sice po setkání se Zuzkou pookřeje a začne znovu básnit, ale po jejím 

útěku je opět vtažen do pro něj kruté reality. V Plačícím satyrovi má Ančka k víle blíže než 

Hrubínovy hrdinky – pobíhá a tančí po lese, sbírá květiny, koupe se v potoce apod. Také se 

jí daří probudit Kalvachovu literární tvořivost a dlouho uspané city lásky. Navíc lze u ní 

                                                 
96 HRUBÍN, F., Křišťálová noc, doslov Karla Krause, Praha 1961, s. 75.  
97 ŠIDÁK, P. Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře. Studia Mythologica Slavica [online]. 2012, r. 15, 

č. 1, s. 274.  
98 Tamtéž, s. 253. 
99 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 81.  
100 ŠIDÁK, P. Vodník v české kultuře, zvláště v literatuře. Studia Mythologica Slavica [online]. 2012, r. 15, 

č. 1, s. 273.  
101 HRUBÍN, F., Křišťálová noc, doslov Karla Krause, Praha 1961, s. 86.  
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ale spatřit také rusalčí rys – záhubu svedeného. Kalvach je stižen infarktem poté, co 

zaslechne, že se Ančka utopila. Pohádkové kouzlo není mladé dívce přisuzováno pouze 

postarším Kalvachem, ale i Melitou a Zlochem, který v rozhovoru se Setumskou prohlásí, 

že při první rozpravě s Ančkou si připadal „jak v pohádce“. „Jako v pohádce“ si připadá 

i Morák ze Srpnové neděle, když od Zuzky zjistí, že zůstane v Písečné ještě o týden déle, 

a navíc v hospodě U saně (dříve ve hře dívka přirovnána právě k sani).  

Několik pohádkových a mytologických jevů je napříč díly zastoupeno v lexikální 

rovině. Např. slovo „čert“ nebo odkaz na něj se objevuje v hojné míře v Létě – je užito 

Peroutem, Peroutovou, Chvojkou, slečnou Růženou i farářem Horou. Peroutová tak např. 

oslovuje hádajícího se Perouta se Skalníkem, Chvojka ve svém rozčílení pronese frazém 

čert to vem. Zajímavým způsobem se nám zde utváří paralela Horou proneseného slovního 

spojení o čertovi hrajícím na flétnu k satyrovi v Plačícím satyrovi. Jak bylo zmíněno 

v kapitole Role hudby, flétna je jedním z nejčastějších hudebních nástrojů spjatých s těmito 

lesními mýtickými bytostmi. Slovo „čert“ užije i Jeník v Červnu, Ančka a Zloch 

v Plačícím satyrovi, Roškot v Měsíci nad řekou, Mixová a Vach v Srpnové neděli a Josef 

v Křišťálové noci, většinou v zápalu emocí podobně jako Chvojka.  

Zloch v Plačícím satyrovi hovoří též o chiméře, která zde sice představuje klamnou 

představu, ale jejíž lexikální označení má původ v antické mytologii. Hra s pojmem 

„múzy“ je zde nejen názorná (zmíněn Peroutem a Melitou), ale i pomyslná (význam ženy-

víly a múzy se zde překrývá).  

6.7.3 Motiv smrti a konce 

Motiv smrti se objevuje v dramatech Šrámka a Hrubína po jejich čtyřicátém pátém 

roce života, tedy v období, které pro ně samotné představuje jakýsi mezník, předehru pro 

přechod na druhý břeh. Toto uvědomění je přenášeno na střední a starší generace postav 

jejich her (v Měsíci nad řekou na Hlubinu a Roškota, v Plačícím satyrovi na Setumskou, 

Zlocha, Kalvacha a Melitu, v Srpnové neděli na Poštmistra, Moráka, Mixovou a Vachovy, 

v Křišťálové noci na manžele Strunovy a Josefa), které se nedokáží ubránit melancholii 

a výčitkám ohledně nesplněných snů a životních cílů. V Létě, napsaném osm let před 

Plačícím satyrem, se objevuje motiv smrti v souvislosti s nehodou Skalníka a jeho pozdější 

možnou sebevraždou, přesto je spíše upozaděn. Ze všech Šrámkových lyrických dramat je 

nejvýrazněji zastoupen v Plačícím satyrovi. Nemocný Kalvach má ze smrti strach – obává 

se, že zemře dříve, než dosáhne svého celoživotního snu, než bude políben „náměsíčnou 
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slávou“. Postoj nejen Kalvacha, ale i zbylých výše zmíněných stárnoucích postav, vystihl 

Poštmistr ze Srpnové neděle: „[…] je mi nějak líto… všeho, co nebylo… a nebude […]“102 

i Josef z Křišťálové noci: „[…] Ani smrti se nebudem bát. Až budeme umět život naplnit, 

budem ho umět taky předat – bez bolesti, bez žalu…“103 Kalvach se smrti vzpírá („Ne! 

Ještě ne! Ještě nechci! […] Ještě není čas!“)104 a odmítá o ní hovořit („Pst, pst, nic 

o smrti!“),105 i přestože o ní sám psával, jak podotýká Zloch. Těsně před smrtí ale dosahuje 

své vysněné vidiny, umírá se slovy A přece mne políbila. Tato poslední slova se 

nejednoznačně vztahují jak k oné náměsíčné slávě, tak k Ančce, přesto by se zde dalo 

hovořit ve třetí rovině i o polibku smrti. U Hrubína je smrt všudypřítomná. V Srpnové 

neděli probíhá v pozadí příprav na večerní zábavu pohřeb, je hráno na křídlovku (což je 

Hrubínův typický motiv lásky i smrti), Morák svým bledým zjevem připomíná umrlce, 

Poštmistr se mezi řečí přiznává Mixové, že zvažoval smrt, a Mixová na konci skáče do 

rybníka (nově příchozími vnímáno jako topení). Původně se měla Mixová opravdu utopit, 

smrtí měl končit i osud mladé ženy, předobrazu Olgy, jednoho z prvotních náčrtů 

Křišťálové noci (v obou případech tedy autor zvažoval navíc motiv sebevraždy). 

Znovunabytá rovnováha u mužského protagonisty měla být vykoupena smrtí jeho 

milenky.106 Jiří Poláček ve své stati Břímě lásky a smrti podotýká, že „v Morákovi, 

Vachových i Mixové jako by vězela smrt“ (zatímco ostatní patří životu) a upozorňuje na 

„smrt“ vnímanou jak z biologického hlediska, tak ze společenského107 – to podtrhují 

výroky postav – Vacha: „To jako bych já tady chodil a přitom byl mrtvej!“108, Mixové: 

„Připadá mi, jako by celá Písečná pochovávala mne!“,109 Poštmistra k Morákovi: „Vy jste 

pohřbil… celý svět, za tou svou hradbičkou!“110 Hrubínův postoj a vnímání smrti je 

ovlivněno druhou světovou válkou, na kterou je v textu několikrát odkázáno (např. Morák 

zmiňuje vodíkové pumy a Vach prohlašuje, že války budou vždycky). Přítomnost smrti je 

zde zastoupena i v lexikální rovině, např. ve výroku Mixové: „To bych se byla spíš smrti 

nadála.“111 či ve jméně samotného Moráka odvozeného od slova „Morana“ 

                                                 
102 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 51.  
103 HRUBÍN, F., Křišťálová noc, Praha 1961, s. 11. 
104 ŠRÁMEK, F., Když léto přihrává, Praha 1958, s. 80.  
105 Tamtéž, s. 84.  
106 HRUBÍN, F., Křišťálová noc, doslov Karla Krause, Praha 1961, s. 85–86.  
107 POLÁČEK, J. Břímě lásky a smrti. Česká literatura. 1980, r. 28, č. 4, s. 362.  
108 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 70.  
109 Tamtéž, s. 22.  
110 Tamtéž, s. 75.  
111 Tamtéž, s. 26.  



45 

 

(smrtka/bohyně smrti).112 V Křišťálové noci je oproti Srpnové neděli motiv smrti zastoupen 

v menší míře, mimo výše zmíněný Josefův výrok spíše odosobněně či v lexikální rovině 

(např. „voda z rakví“).  

S motivem smrti se v Plačícím satyrovi překrývá i motiv konce. „Konec“ je 

v podobě Kalvachovy smrti definitivní. Ve vybraných dílech je výrazně zastoupen i motiv 

konce mládí a konce vztahu či naivní až „banální“ lásky, jak by řekly Hrubínovy postavy 

Morák a Josef. Konec mládí je ve většině her vnímán zpětně, tedy již dávno po 

„skutečném“ přerodu v dospělé, výjimku představuje Měsíc nad řekou, kde se Slávka 

vzdává své dlouho držené mladickosti přímo před čtenářem/divákem. Vyrovnávání se 

s koncem „mladistvého věku“ u mužů je pochytitelné např. z chování Josefa v Křišťálové 

noci, které je čtenářům přiblíženo spíše retrospektivně skrze jeho rozhovory s Olgou. Josef 

napsal Křišťálovou noc, ve které se hlavní protagonisté vrhali vstříc lásce bez rezerv, před 

svým čtyřicátým rokem, ve stejné době zanechal svou ženu a dcery pro život s Olgou. 

V současnosti hry jej ale pravděpodobně opustily již poslední pozůstatky z prodělané krize 

středního věku, což je završeno v závěru hry rozchodem Olgy s Josefem, který není 

ochoten se jejich vztahu zcela bezmezně odevzdat.  

6.7.4 Motiv literáta 

V každém z lyrických dramat Šrámka a Hrubína figuruje „píšící postava“. Lošan 

z Června a Jan Skalník z Léta jsou pisálky – Skalník píše verše o lásce, u Lošana není jeho 

tvorba specifikována, ale na základě Jeníkovy poznámky v souvislosti s tím užité lze 

odhadovat, že by se mohlo jednat o veršíky pro různé dívky psané za účelem svedení. 

Zuzka ze Srpnové neděle nepíše vlastní tvorbu, ale přepisuje si do svého deníku básně 

jiných (např. Antonína Sovy). O napsání novely se snaží Peroutová z Léta. Hlubina 

z Měsíce nad řekou a Morák ze Srpnové neděle jsou zklamanými spisovateli, kterým se 

nepodařilo uchytit. Zatímco Hlubina se po neúspěchu psaní zcela vzdálil (vede papírnický 

obchod), Morák se stal redaktorem. Pragmaticky k psaní přistupuje také Perout z Léta, 

který se živí psaním fejetonů – na rozdíl od Moráka je ale se svou prací smířen. Za 

úspěšné, chápejme publikující autory, lze považovat básníka Chvojku z Léta a prozaika 

Josefa z Křišťálové noci. Zloch, Melita a Kalvach jsou také spisovateli z povolání, ale 

popularita jejich tvorby není blíže ujasněna, ve hře se pouze Kalvach dočkává většího 

literárního úspěchu těsně před smrtí. Názvy děl některých postav jsou v dramatických 

                                                 
112 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, doslov, Praha 2011, s. 90. 
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textech dokonce zmíněné – Chvojkovy Zbloudilé hvězdy, Josefova Křišťálová noc, 

Kalvachův Smějící se satyr i Hlubinův nevydaný Měsíc nad řekou.  

V tomto spisovatelském rysu lze spatřovat autobiografičnost obou autorů. Na 

postavu Moráka je dále přeneseno např. Hrubínovo otřesení atomovým bombardováním 

Hirošimy a Nagasaki i jeho samotný věk (48 let). Jeho přílišná cyničnost si na druhou 

stranu odporuje s autorovými postoji (např. ohledně mladých i spisovatelů). Morák při 

rozhovoru s Poštmistrem zcela shazuje společenský význam básníků:  

POŠTMISTR: [...] Vždycky jsem věřil, že je to jediná pravá práce. 

MORÁK (tluče pěstí do dlaní, napodobuje razítkování): Tohle? 

POŠTMISTR: Ne! Ta vaše! Otevírá cestu všem dobrým... oživujícím silám... 

v člověku. Daleko do budoucna. Jistě ji máte rád, musíte ji mít rád! 

MORÁK: Kde jste to sebral, ty banální průpovědi? A co myslíte, že vlastně dělám? 

POŠTMISTR: Jste básník. 

MORÁK (se zasměje): Básníkům už dávno odzvonili! Poštmistrům dosud 

neodzvonili, buďte rád!113 

6.8 Funkce zakončení her 

Ve Šrámkových a Hrubínových lyrických dramatech se nedá hovořit o tragickém 

konci ani o happyendu. S ohledem na jednotlivé dramatické konflikty jsou zakončení her 

spíše laděna černobíle, „realisticky“. Jak některé dobové kritiky trefně naznačily, jedná se 

de facto o všední příběhy nás samých, našich známých a našich sousedů. Jejich poutavost 

spočívá mimo jiné právě v tomto. Léto a Plačící satyr končí v rámci možností dobře pro 

mladé, i přestože je jeden z páru poznamenán zkušeností předchozí náklonosti ke starší 

osobě (Jan k Peroutové, Ančka ke Zlochovi). Z konce Srpnové neděle není jednoznačně 

odvoditelný vývoj vztahu Zuzky a Jirky, ale okolnosti záchrany Mixové napovídají spíše 

příznivě v jeho prospěch. Na druhou stranu zde hovoříme o mladistvé letní lásce, která je 

časově ohraničená a nelze tak mluvit o dlouhodobějším trvání, což by odpovídalo již dříve 

zmíněnému Šrámkovu pohledu na lásku, který je nejlépe vystižen vyústěním jeho 

jednoaktovky Červen, kdy příchod Lošana za Lidkou předznamenává společné naplnění 

jejich tužeb. V porovnání se zástupci střední a starší generace vycházejí mladí z dramat 

                                                 
113 HRUBÍN, F., Srpnová neděle, Praha 2011, s. 43.  
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s většími nadějemi a možnostmi do budoucna, jelikož mají v podstatě celý život stále před 

sebou. Jejich rozhodnutí nejsou spjata s žádnými výraznějšími závazky, jako mladí jsou 

stále v rámci možností „svobodní“ a prozatím nepolíbení krizí středního věku. Cílem 

mladých je prožít něco velkého a krásného, co není vymezené a uchopitelné rozumem, 

a okusit tak opravdovost citů. Zástupci střední generace často nejsou schopni či ochotni 

vzdát se těchto banalit z mládí, ať už kvůli jejich zidealizování či formě úniku z nudné, 

neuspokojivé reality, kterou pro ně představují. Nabízí se pro ně dvě východiska – revolta 

(např. útěk s milencem, nalezení si mladé ženy, hodnotový distanc od reálného světa) či 

rezignace. Revolta dosahuje v rámci informací ohraničených hrou jakéhosi úspěchu pouze 

v případě Peroutové v Létě, u zbylých postav středního věku převažuje spíše smutná, trpká 

rezignace. Té se ve Šrámkových a Hrubínových hrách napsaných po jejich čtyřicátém 

pátém roce odevzdávají i zástupci starší generace. Měsíc nad řekou představuje jakýsi 

předěl – k rezignaci směřuje také 27letá Slávka, která v závěru hry odmítá mladšího 

Villyho a spolu s ním se rozchází i se svým mládím (rozhodne se provdat za svého 

dlouhodobého nápadníka pana Brožíka). V Křišťálové noci je nejmladším postavám – 

Mirkovi a Olze – 28 let, stejně jako u Slávky se tedy nejedná již o „bezstarostné mládí“, 

což je také umocněno a završeno ke konci hry odhalením Toniččina těhotenství a Mirkova 

otcovství a rozchodem Olgy s Josefem. V obou těchto hrách je navíc kladen větší důraz na 

rodinné vztahy.  

6.9 Význam názvů lyrických dramat 

Názvy dramat Červen, Léto a Srpnová neděle jsou temporální, odkazují ke 

konkrétnímu ročnímu období. Titul Srpnová neděle v sobě navíc zahrnuje i časové 

vymezení jednoho dne. Poetické objektové názvy Měsíc nad řekou, Plačící satyr 

a Křišťálová noc odkazují k objektům existujícím v jejich fikčních světech. Měsíc nad 

řekou a Křišťálová noc jsou díla protagonistů dramat (Hlubiny a Josefa). Plačící satyr je 

socha nacházející se v zámeckém parku, tichý pozorovatel a svědek několika událostí. 

Skutečnost, zdali byl opravdu „plačící“, byla zpochybněna Kalvachem, který pojmenoval 

své vrcholné dílo Smějící se satyr, i Zlochem. Názvy Měsíc nad řekou a Plačící satyr 

odkazují k přírodě (viz kapitola Role přírody). Olga se zamilovala do Josefa pro jeho knihu 

Křišťálová noc, pro touhu a naprosté odevzdání se lásce, které do ní reflektoval. Ke konci 

hry Olga prohlašuje, že mu na tu Křišťálovou noc naletěla, jak napsal Karel Kraus 
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„skleněnou cetku měla za křišťál“.114 Je otázkou, zdali Hrubín bral v potaz, že Křišťálová 

noc je v širokém povědomí poválečné společnosti spjata s protižidovskými pogromy z roku 

1938. Vzhledem k jeho častým odkazům na druhou světovou válku i v rámci Srpnové 

neděle by se dalo pravděpodobně říci, že ano. V tomto případě lze autorův záměr pouze 

odhadovat.  

 

                                                 
114 HRUBÍN, F., Křišťálová noc, doslov Karla Krause, Praha 1961, s. 87.  
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Závěr 

Fráňa Šrámek tvořil lyrická dramata především v 10. a 20. letech, František Hrubín 

je psal na přelomu 50. a 60. let 20. stol. Šrámkův Měsíc nad řekou a Plačící satyr pochází 

z poměrně optimistických poválečných let a Hrubínovy lyrické hry vznikaly sice za 

komunistické totality, avšak v době uvolňování poměrů. V Hrubínových dramatech se 

nachází explicitní narážky na druhou světovou válku (především v Srpnové neděli) 

a totalitní režim (v Křišťálové noci), Šrámkovy hry jsou ve srovnání s nimi apolitické. Oba 

dva ve svých dramatech pracují se skupinou lidí/vzorkem společnosti, který pokrývá de 

facto tři věkové kategorie – mladé, osoby středního věku, starší (vybočuje pouze Šrámkova 

jednoaktovka Červen).  

V popředí porovnávaných dramat se nachází motiv lásky a milování spjatý s rolí 

přírody a hudby. Tento motiv vyznívá v raných Šrámkových hrách poměrně optimisticky 

(v Červnu se Lidka dočká návštěvy Lošana, na konci Léta začíná vztah Jana se Stázou, 

Peroutové s Chvojkou a nadále přetrvává i harmonický vztah mezi farářem Horou 

a Růženkou), jako jistá výstraha zde funguje pouze postava Perouta. S přibývajícím věkem 

autora ale přibývají i starosti jeho postav. V Měsíci nad řekou je pohled na lásku 

praktičtější a více podřízen společenským konvencím, které Šrámek sedmnáct let předtím 

striktně odmítal – 27letá Slávka dává na konci hry přednost svému staršímu nápadníkovi 

panu Brožíkovi před Villym Roškotem. Svazek Hlubinových není v popředí hry, avšak 

mimo výčitky svědomí paní Hlubinové se jeví jako bezproblémový. V Měsíci nad řekou je 

navíc přidán nový rozměr – vztah rodiče s dítětem. O rok mladší hra Plačící satyr je 

klubkem neopětované lásky (Zloch neopětuje city Setumské, Ančka neopětuje city 

Kalvacha a střídavě poté Vítka a Zlocha). Nestálosti tohoto citu nahrává např. i příběh 

Melity, s nímž se v minulosti jeho žena rozvedla po dvou měsících. V Hrubínově Srpnové 

neděli je implicitně vyjádřena naděje pouze pro mladé – Jirku a Zuzku. Mixová a Poštmistr 

zůstávají sami, Morák a Vachovi pociťují samotu ve svých partnerských svazcích. 

Křišťálová noc končí obdobně, navíc na jejím konci dochází k rozpadu jednoho vztahu 

(Olgy a Josefa) přímo před očima čtenáře/diváka. Je zajímavé, že v záběru srovnávaných 

dramat převažuje nevěra a nestálost žen (v Létě utíká s milencem Peroutová, v Plačícím 

satyrovi střídá své objekty zájmu Ančka, v Srpnové neděli touží po svém milenci Mixová). 

Šrámek nevěru mužů nezobrazuje vůbec, u Hrubína je okrajová, spíše v pozadí (vztah 

Moráka s jeho bytnou, nevěra Josefa předcházející děj Křišťálové noci). S motivem lásky 
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a milování je úzce spjatá role přírody a role hudby. Všechny hry jsou koncentrovány na 

venkov během léta. Horko souvisí s vášní a náruživostí postav (pouze Křišťálová noc jako 

by procházela v tomto ohledu lehkou krizí). Ve většině dramat (v Měsíci nad řekou, v Létě, 

v Plačícím satyrovi a v Srpnové neděli) má významnou roli vodní prvek. Nehoda spjatá 

s vodní plochou (tůně, rybník) ústí poté v Plačícím satyrovi a Srpnové neděli v „záchranu 

z lásky“. V případě Hrubínovy hry však tento „až hrdinský čin“ brzy postrádá na 

romantičnosti, když se vyjeví, že zachráněnou není Zuzka, ale její tetička Mixová, která se 

snažila uplavat milencově odmítnutí. V důsledku zamilovanosti postav dochází také ke 

zkreslenému vnímání přírody (např. v Měsíci nad řekou a v Srpnové neděli). U autorů se 

výrazně liší pojetí hudby. Zatímco v Šrámkových lyrických dramatech (mimo Červen) 

dochází skrze hudební nástroje k vyznání vlastních citů (Skalník hraje na housle 

Peroutové, pan Brožík hraje na flétnu Slávce, Lída Setumská hraje na klavír z nešťastné 

lásky k Zlochovi), v Hrubínových hrách zaznívá hudba anonymně ze zábavy a z poutě 

(v textu je z hudebních nástrojů konkretizována pouze křídlovka). U autorů se liší 

i samotné vyznění hudby – u Šrámka hudba vybízí k životu a slouží k vyjádření 

zamilovanosti, ať té šťastné či nešťastné, avšak v Hrubínově Srpnové neděli zaznívá 

muzika z tancovačky nedlouho po konání pohřbu (vedle veselí a mladické lásky je tak 

neustále připomínána všudypřítomnost smrti).  

Motiv smrti a konce, především mládí spjatého s melancholií, se u obou autorů 

objevuje po jejich čtyřicátém roce, tedy v době, kdy se jich samotných dotýkala tato 

problematika. Šrámkův Měsíc nad řekou, který autor napsal ve čtyřiceti pěti letech, 

pojednává o nedosažení snu z mládí (Hlubina) a o přerodu v dospělou osobu (Slávka). Na 

nesplněný sen, poslední přání, poté navazuje Kalvach v Plačícím satyrovi. Tato hra je 

zároveň Šrámkovým jediným lyrickým dramatem, které končí smrtí jedné z postav. 

V Hrubínově Srpnové neděli je na druhou stranu, jak bylo již výše zmíněno, vidina smrti 

na denním pořádku (nejen v souvislosti s pohřbem a výběrem slov postav, ale také kvůli 

aluzím na světovou válku a atomové bomby). V Křišťálové noci ustoupil tento motiv více 

do pozadí. Motiv konce mládí je poté mimo zmíněný Měsíc nad řekou ve většině her obou 

autorů vnímán zpětně, dávno po „skutečném“ přerodu v dospělé.  

„[…] Je tu jen shodné básnické ladění, typy a situace, které vyvstávají v nové 

podobě, s opakujícími se základními pocity života, ale v nových podmínkách, v nových 
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životních okolnostech, v revoluční přeměně světa […]“115 Hypotéza týkající se výraznější 

vzájemné paralelnosti Šrámkova Léta a Hrubínovy Srpnové neděle se sice potvrdila, ale na 

základě průběhu zhotovování bakalářské práce a vytyčených společných rysů a motivů je 

třeba tuto dvojici rozšířit o hru Plačící satyr. Jak již bylo zmíněno, vyšší věk autorů se 

odrážel v jejich pojetí her, z toho důvodu není překvapivé, že bylo nakonec více paralel 

nalezeno i mezi dramaty napsanými šestačtyřicetiletým Šrámkem a osmačtyřicetiletým 

Hrubínem. Zásadním pojítkem těchto dvou her oproti Létu je zakončení hry pro postavy 

středního věku a zástupce starší generace. Mladí získávají partnera nebo mají naději, že 

naváží vztah, ale všichni ostatní zůstávají sami, ponecháni vlastním smutkům a útrapám. 

V Létě je na konci hry osamocen pouze Perout, kterému ale na následující den nabízí 

společnost mladý Skalník (nebude tedy ponechán sám svým pochmurným myšlenkám). 

Dále jsou dívky z Plačícího satyra a Srpnové neděle obklopeny více nápadníky (Ančka 

třemi až čtyřmi, Zuzka dvěma), v Létě je naopak projevován větší zájem o starší 

Peroutovou. Incident spjatý se záchranou dívky z rybníka byl již zmíněn. Zajímavá je poté 

volná návaznost skrze hojnější užití motivů na hraně pohádek a mýtů.  

Lyrická dramata Františka Hrubína mají větší přesah do společenské situace 

ovlivněné politickými událostmi, a to jak uplynulými (např. Morák opustil během války 

svou židovskou partnerku), tak i soudobými (Jenda se rozešel s Toničkou se špatnou 

pověstí na nátlak své matky, aby se mohl v budoucnu stát předsedou družstva). Hrubín se 

dotýká i témat, která byla ve Šrámkově době buďto tabuizovaná nebo souvisí s větší 

emancipací žen (např. svobodná matka, žena doktorka), což pouze potvrzuje na počátku 

naznačenou podmíněnost dobou. Hrubín zároveň jako by potvrzoval Šrámkovu mladší 

anarchistickou představu o lásce, která nemá být svazována manželstvím (manželé 

Vachovi a Strunovi).  

 Šrámkova a Hrubínova lyrická dramata se v současnosti vrací do repertoáru 

českých divadel. I přestože hry vycházely z určitých potřeb soudobé společnosti, jejich 

dramatické konflikty byly a jsou svým vyzněním nadčasové. Přes chybějící děj a akci by se 

zrovna právě dnes s přihlédnutím k trendu „dříve propukající osobní krize“ mohli mladí 

více vzhlížet i v zástupcích střední generace, především pak ale ve hře Měsíc nad řekou, 

kterou jsem již dříve díky postavě Slávky označila za jakýsi předěl – rezignaci na mládí. 

                                                 
115 BĚHOUNEK, V. Hrubínův Měsíc nad rybníkem. Práce. 1958. Z přepisu v Institutu umění – Divadelním 

ústavu v Praze, s. 19.  
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