
SHRNUTÍ
Co tedy můžeme vypozorovat srovnáním jednotlivých adaptací  sledovaného 

tématu?

Ve své diplomové práci s názvem  Dramatizace Olbrachtova románu Nikola 

Šuhaj loupežník jsem se zaměřila především na divácky nejoblíbenější a dle mého 

názoru též nejkvalitnější adaptace tohoto Olbrachtova románu.

První  kapitola  je  věnována  Olbrachtovu románu,  konkrétněji  genezi  tématu 

Nikoly  Šuhaje  loupežníka,  jemuž  předcházela  skutečná  událost,  ohlasům  na  toto 

literární dílo, které získalo v roce 1933 státní cenu za slovesné umění, prolínání mýtu 

s realitou,  jazykovému a stylovému zpracování románu a jeho hlavním postavám. 

Olbrachtova  Nikolu Šuhaje loupežníka  považuji za jeden z klenotů české literatury 

20. století. Téma tohoto díla je kvalitním a oblíbeným základem pro další zpracování 

už proto, že vypráví poutavou legendu o skutečné historické postavě a odehrává se 

v kraji, který na nás Evropany působí exoticky jak svou přírodou, tak svou kulturou.

Druhá kapitola  pojednává o díle  Petra Ulrycha inspirovaném Olbrachtovým 

románem. Prvním Ulrychovým projevem vytvořeným na motivy této literární před-

lohy bylo monotematické LP Nikola Šuhaj loupežník (vydané roku 1974) s třinácti 

písněmi, které autor o rok později za pomoci textaře a muzikanta Ladislava Kopec-

kého a  režiséra  Jána Roháče  převedl  do scénické  podoby.  K představení  divadla 

Ateliér s názvem  Nikola Šuhaj loupežník se Ulrych vrátil téměř po třiceti letech a 

vytvořil na jeho podkladě spolu se scénáristou Stanislavem Mošou muzikál  Kolo-

čava.  Touto  dramatizací  se  zabývám  ve  větší  části  druhé  kapitoly,  protože  je 

vyvrcholením  Ulrychovy  tvorby  inspirované  Olbrachtovým  románem  a  nejvíce 

vystihuje poetiku i estetické kvality literární předlohy. LP Nikola Šuhaj loupežník je 

zhudebněný příběh, který vypráví o šuhajovské legendě a líčí přírodu, v níž se děj 

odehrává. Pro ateliérovskou inscenaci byly do písní z úspěšného LP přidány promlu-

vy českého četníka, jenž zde zastupoval vrstvu strážníků, kteří na Podkarpatské Rusi 

počátkem 20.  století  sloužili.  V Koločavě  už  není  zpracovávána  pouze  zbojnická 

legenda, ale autoři se zde navíc soustředili především na vzájemné soužití tří rozdíl-

ných národností – Rusínů, Židů a Čechů.

Třetí  a  zároveň  poslední  kapitola  je  zaměřena  na  muzikál  z dílny  autorské 

dvojice Milan Uhde – Miloš Štědroň s názvem Balada pro banditu v podání Divadla 
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na provázku (Husa na provázku).  Milan  Uhde ve své dramatizaci značně  potlačil 

přírodní motivy, které Olbracht ve svém románu barvitě vylíčil, a naopak zvýraznil 

mezilidské vztahy,  hlavně tedy vztah Eržiky a  Nikoly.  V Ulrychových adaptacích 

(především  v Koločavě)  je  inspirace  Olbrachtovým  románem  zřetelnější,  protože 

nevypravuje pouze příběh o lásce muže a ženy, ale po vzoru Nikoly Šuhaje loupež-

níka bohatěji  vykresluje přírodu a  charakterizuje  všechny skupiny obyvatel,  které 

ovlivnily osud legendárního zbojníka, jenž bohatým bral, chudým dával a zabíjel jen 

ze spravedlivé msty.
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