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1 Úvod 

„Analýza cenzury ve smyslu toho, co lze říci a co ne, nám poví méně o samotné 

cenzuře, více však o dané společnosti.“1 

 

Léta 1939 až 1945, doba existence Protektorátu Čechy a Morava, patří k obdobím, 

kdy se kultura neodvratně spojila s politikou, ať už úmyslně z pozice moci a 

z důvodů ideologických, nebo jako protipól a způsob odporu proti takové 

manipulaci. Umění, při němž by šlo na prvním místě o naplňování estetické funkce, 

se v podobných dobách jen těžko prosazovalo, a ač se nutně nevylučovalo, 

jednoznačně žilo v stínu nově prosazovaných uměleckých cílů. Hlavním nástrojem 

kulturní politiky se stala cenzura zasahující do všech oblastí uměleckého života.  

 Ačkoliv se téma divadelní cenzury nutně dotýká umělecké oblasti, ve své 

práci se budu zabývat především jejím historickým vývojem a vlivem na činnost 

divadel. Rozbory divadelních představení či umělecké tendence v protektorátním 

divadle ponechám mnohem povolanější divadelní vědě. V mém textu se budou 

prolínat jak politické dějiny 20. století, tak historie všedního dne či dějiny správy, 

ale nezbytná je samozřejmě i práce s literárním dílem – textem divadelní hry, který 

se ovšem budu snažit nahlížet především očima tehdejšího cenzurního úředníka, 

herce a diváka. Každý ze jmenovaných se v tomtéž textu snažil vlivem nových 

historických okolností nalézt něco jiného. Cenzor nebezpečná místa „ohrožující 

veřejný klid a pořádek“, herec prostor pro novou, dvojznačnou interpretaci a divák 

skryté narážky, které by uvolnily jeho frustraci. Stranou nemohu nechat ani obecnou 

teorii cenzury ve vztahu k cenzuře divadelní.  

 Ve své práci se tedy zaměřím především na organizaci divadelní cenzury, 

včetně jejího postavení v porovnání s ostatními cenzurovanými oblastmi. Budu se 

zabývat možnostmi, které měly a v různé míře využívaly při prosazování české 

kultury na divadelních prknech české protektorátní úřady během svého zápasu 

s okupační mocí. Velkou část práce věnuji konkrétnímu dopadu cenzury na 

divadelní produkci v období okupace, především charakteru obvyklých cenzurních 
                                            
1 Tomáš PAVLÍČEK – Petr PÍŠA – Michael WÖGERBAUER (eds.), Nebezpečná literatura? Antologie 
z myšlení o literární cenzuře, Brno 2012, s. 13. (Dále jen Nebezpečná literatura?) 
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zásahů v divadelních scénářích. Při odhalování pravděpodobné dobové interpretace 

textů, jak na straně publika, tak na straně cenzorů, navazuji na svou diplomovou 

práci Nacifikace města Prahy (Praha 2007), v níž jsem se kromě pražských dějin 

věnovala historii všedního dne. I se znalostí této oblasti se ale některé skryté 

narážky dnes již jen těžko vysvětlují. Konečně se pokusím také přiblížit vliv 

omezujících cenzurních opatření na všední divadelní život, jeho konkrétní 

představitele a jejich střety s cenzurní, policejní a okupační mocí. Nebudou chybět 

ani některé zajímavé cenzurní příběhy konkrétních divadelních her. Kvůli značné 

náročnosti pramenného studia cenzury všech protektorátních divadel, jsem se (i 

v návaznosti na diplomové téma) zaměřila na oblast hlavního města Prahy. Obecné 

kapitoly o organizaci cenzury platí pro celý protektorát i pro všechny druhy divadel 

(profesionální, ochotnické či loutkové scény jsou zde patřičně rozlišeny), ale 

veškeré příklady cenzury čerpám z pražských profesionálních divadel a ze 

vzpomínek jejich pracovníků. Protože v Praze během protektorátu existovalo 

přibližně kolem 35 českých divadel a kabaretů,2 je i takto vymezený materiál 

dostatečně široký. V potaz je třeba vzít i fakt, že mnohá menší oblastní divadla či 

ochotnické spolky se inspirovaly převážně dramaturgií hlavních pražských scén. 

Konkrétním pražským divadlům věnuji pozornost podle toho, do jaké míry se jich 

cenzura dotýkala a samozřejmě podle archivního materiálu, který se k problematice 

zachoval. Co se týče divadelních žánrů, při svých rozborech jsem pracovala 

především se scénáři činohry a operety, opera je zmiňována pouze do té míry, do 

jaké se jí týkaly zákazy či cenzura libreta, je však také zahrnuta v přiložených 

seznamech povolených a zakázaných her. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že literatura k tématu je dosti široká. Na prvním 

místě tu je velká oblast obecně historických publikací o protektorátu. Pracovala 

jsem především s knihou Detlefa Brandese Češi pod německým protektorátem 

(Praha 1999), v níž jsem mohla využít přehledné seznámení s organizací a cíly 

okupační politiky v protektorátu. V syntéze podobného typu nezbývá na kulturní 

otázky mnoho místa. Prostor je tu však věnován i historii všedního dne, především 
                                            
2 Scény střídavě vznikaly a zanikaly, proto nelze pro celé období stanovit jasný počet. Přehled českých 
pražských divadel a souborů je v příloze. 
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skrze pravidelné zprávy německé bezpečnostní policie. Poněkud více se obecně 

kulturní oblasti věnuje do dvou dílů rozdělená 15. část Velkých dějin zemí Koruny 

české 1938–1945 Jana Gebharta a Jana Kuklíka (Praha, Litomyšl 2006), kde lze 

také najít užitečné informace o všedním dnu protektorátního občana. Konkrétně ke 

specifickým pražským dějinám jsem využila publikaci Václava Ledvinky a Jiřího 

Peška Praha (Praha 2000)3 a dvoudílnou edici dokumentů Josef Pfitzner a 

protektorátní Praha v letech 1939–1945 Aleny Míškové a Vojtěcha Šustka (Praha 

2000, 2001). Pro obecnou orientaci a pochopení dobové terminologie se hodí i 

encyklopedické příručky, např. Třetí říše a druhá světová válka (Lexikon 

německého nacionálního socialismu 1933–1945) Friedemanna Bedürftiga (Praha 

2004). 

K seznámení se s historií všedního dne v protektorátu, která je nezbytná pro 

pochopení programové náplně cenzury, zatím celistvější kniha chybí. 

Kromě vlastního bádání a výše zmíněných syntéz jsem informace nacházela 

porůznu v následujících publikacích: Dramatické i všední dny protektorátu Jana 

Gebharta a Jana Kuklíka (Praha 1996) je vůbec první odborná publikace, která se 

pokusila reflektovat historii všedního dne v protektorátu, ačkoliv autoři věnovali 

více prostoru dnům dramatickým. Dále stojí za to nahlédnout do knihy Praha ve 

stínu hákového kříže Jana B. Uhlíře a Jana Kaplana (Praha 2005) nebo Protektorát 

Čechy a Morava v obrazech také od J. Kaplana (2008), v nichž lze kromě bohatého 

obrazového materiálu nalézt různé střípky obrazu všedního života. S historií 

všedního dne nás mohou nejlépe seznámit pamětníci, ačkoliv i jim často v paměti 

uvízly spíše vypjaté situace spojené s politickým vývojem protektorátu a na 

okolnosti všedního dne je třeba se konkrétně vyptávat. K období protektorátu 

naštěstí existuje i řada vydaných memoárů, za všechny tu musím zmínit především 

Prahu ohroženou 1939–1945 Petera Demetze (Praha 2010), protože v sobě snoubí 

osobní historickou zkušenost s odstupem a nadhledem pozdějšího historického 

zájmu o tuto tematiku. Mimo to se také dost zaměřuje na kulturní dějiny v Praze. 

                                            
3 Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Praha, Praha 2000, s. 599–629.  
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K dějinám kultury v protektorátu existuje několik obecnějších publikací. 

Mezi první knihy s touto tematikou patří zajímavý soubor kratších statí od Františka 

Červinky pod názvem Česká kultura a okupace (Praha 2002). Autor si vybral určité 

dílčí události z kulturního života v protektorátu a odvíjí z nich obecnější východiska 

nutná pro porozumění protektorátní kulturní tematiky. V několika kapitolách se 

věnuje i otázkám divadelním, především svízelnému postavení divadelního herce 

nuceného ke kompromisům s vlastním svědomím, nebo problematice tvorby 

divadelního repertoáru. Autor byl zároveň pamětníkem protektorátních let, což jej 

však v jeho úvahách nevedlo k tendenci nějaké skutečnosti obcházet či retušovat. 

Naopak byl díky vlastní historické zkušenosti kritický i tam, kde si to pozdější 

historik může těžko dovolit. Bohužel nedokončená kniha Jiřího Doležala Česká 

kultura za protektorátu (Praha 1996), která se věnuje školství, písemnictví a filmu, 

se pokusila o první systematičtější výklad kulturních dějin protektorátu. Úvodní 

kapitola, která provádí čtenáře problematikou kulturní politiky v protektorátu v celé 

její složité šíři, patří k nejcelistvějším v publikované literatuře. Odlišný pohled (i 

díky jinému archivnímu materiálu) přináší vydaná disertační práce Tima Fautha 

Deutsche Kulturpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939 bis 1941 

(Göttingen 2004), kde se lze blíže seznámit s kulturně-politickými cíly okupantů 

v protektorátu. Také pomáhá s orientací v hierarchii okupačního aparátu v oblasti 

kultury a vede k bližšímu seznámení s konkrétními postavami kulturně-politické 

okupační správy. Konečně nejmladším přírůstkem knih s kulturně-politickou 

tématikou se stala kolektivní monografie O protektorátu v sociokulturních 

souvislostech (Dagmar Magincová ed., Červený Kostelec 2011). Ve svých 

příspěvcích autoři sledují několik navzájem se překrývajících témat, především 

předpoklady samotné existence umění v mimořádných podmínkách okupace, která 

vedla v kultuře k rozdělení na část tzv. kolaborující a část ilegální, či na hranici 

ilegality. Publikace se dále věnuje i tomu, jak umělci okolnostmi rozdělené 

umělecké obce sami sebe nahlíželi ve svých vzpomínkách a jakým způsobem 

prezentovali svou kulturní aktivitu. Obsažené studie nezapomínají na interpretaci 

daného tématu v české historiografii, která po dobu dlouhých 44 let podléhala 



16 
 

komunistické ideologii a ani po sametové revoluci nezůstala bez různých 

tabuizovaných témat. Pro mou práci je nejdůležitější studie Nejen protektorátní léta 

dramatika Františka Zavřela Eduarda Burgeta. 

Informace o vývoji českého divadla v protektorátu jsem nalezla ve čtvrtém 

dílu syntézy Dějiny českého divadla (Jan Brabec et al., Praha 1983). Kolektiv autorů 

zde zpracoval podrobně veškeré druhy divadelního umění v protektorátu (od 

profesionální až po ochotnickou scénu), všímá si hlavně vývoje divadelního umění, 

ale nechybí ani informace o divadelní cenzuře a omezeních okupační správy. 

Podnětným je i přiložený seznam pramenů a literatury. Jedním z tvůrců 

zmiňovaného kolektivu je Bořivoj Srba, který se divadlu v období protektorátu 

věnuje i v sérii článku a studií.4 Zabývá se v nich ochotnickým divadelním hnutím, 

loutkovým divadlem či perzekucí divadelníků. Ve své knize O nové divadlo: nástup 

nových vývojových tendencí v českém divadelnictví v letech 1939-1945 (Praha 1988) 

se pečlivě věnuje těm několika divadelním tvůrcům, kteří ani v době okupace 

nerezignovali na umělecký vývoj a i za ztížených podmínek přicházeli s novými 

postupy a pojetím. Významná je část o změně pozic v skladbě divadelního 

představení, tedy o změně důležitosti jednotlivých složek utvářející každé divadelní 

představení, jejíž příčinu autor nalézá a vysvětluje novou politickou situací a 

především cenzurou. K jeho zatím posledním knihám patří Paralipomena: 

k aktuálním otázkám metodologie výzkumu divadelní tvorby (Brno 2011), jak 

z názvu vyplývá, jedná se o vydaný soubor Srbových přednášek a úvah na téma 

metodologie. Vzhledem k jeho zaměření se fakticky odrážejí většinou od období 

protektorátu, a pro následující práci jsou proto inspirativní. Encyklopedie Česká 

divadla: encyklopedie divadelních souborů (Praha 2000) dobře obeznámí čtenáře 
                                            
4 Bořivoj SRBA: K historii fašistické perzekuce českého divadla v letech 1939–1945, Otázky divadla a filmu 
1, 1969, s. 143–169, (dále jen Bořivoj SRBA 1969); 
Z osudů českých divadel za nacistické okupace 1939–1945, Otázky divadla a filmu 2, 1971, s. 191–236, (dále 
jen Bořivoj SRBA 1971); 
Smích v nesvobodě, Divadelní revue 1, 1994, s. 21–32; 
České ochotnické divadelní hnutí v letech německé okupace a druhé světové války, in: Cesty českého 
amatérského divadla: vývojové tendence, Jan Císař (ed.), Praha 1998, s. 151–172, (dále jen Bořivoj SRBA 
1998, České ochotnické divadelní hnutí); 
České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945, Otázky divadla a filmu 3, 1999, s. 103–
155; 
Paralipomena: k aktuálním otázkám metodologie výzkumu divadelní tvorby, Brno 2011, (dále jen Bořivoj 
SRBA 2011). 
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s nepřebernými stále vznikajícími i zanikajícími a divadelními soubory nejen 

v protektorátu. 

Pro základní orientaci v organizaci samotné divadelní cenzury je 

nepostradatelný Srbův článek Divadelní cenzura v Protektorátu Čechy a Morava,5 

v němž lze zjistit rozložení pravomocí jednotlivých zúčastněných úřadů. Mimo to se 

zde Srba věnuje i generálním zákazům divadelních her podle původu či ideologické 

orientace autora. Abychom pochopili postavení divadelní cenzury v kontextu cenzur 

ostatních, stojí za to nahlédnout do výše zmiňované publikace Jiřího Doležala, který 

se zaměřil na cenzuru filmu a písemnictví. K cenzuře v oblasti tisku existuje více 

prací, jmenujme za všechny nejnovější z nich, kolektivní monografii Řízení 

legálního tisku v Protektorátu Čechy a Morava Jana Gebharta, Barbary Köpplové, 

Jitky Kryšpínové a dalších (Praha 2010). Díky podrobným odhalením mechanismů 

tiskové cenzury mohou nyní badatelé spolehlivěji interpretovat dobový 

protektorátní tisk. Výstižnou studii Nacistická cenzura v protektorátu Čechy a 

Morava k vývoji cenzury v protektorátu napsal Dušan Tomášek.6 Obecněji se 

cenzuře věnuje také již zmiňovaný Tim Fauth, který napsal studii Zensur im 

Protektorat Böhmen und Mähren 1939–19417, nejde však do takového detailu jako 

studie či publikace zmiňované výše. Pro pochopení kontextu a vývoje cenzury 

v našich dějinách je přínosná i studie Tomáše Pavlíčka Cenzurní systém, cenzurní 

zásah a literatura za druhé republiky.8 Konečně obecné teorii cenzury a způsobům, 

jakými na ní nahlíží především literární věda, se věnují autoři studií v antologii 

textů Nebezpečná literatura? (Tomáš Pavlíček, Petr Píša a Michael Wögerbauer 

eds., Brno 2012). V dosavadní české literatuře jedinečný soubor zahraničních studií 

přináší různé náhledy na vymezení pojmu cenzury jako takového, rozebírá se zde 

                                            
5 Bořivoj SRBA, Divadelní cenzura v Protektorátu Čechy a Morava, Divadelní revue 1, 1998, s. 3–23. (Dále 
jen Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura.) 
6 Dušan TOMÁŠEK, Nacistická cenzura v protektorátu Čechy a Morava, in: Nacionálno-socialistický 
systém vlády: ríšska župa Sudety, Protektorát Čechy a Morava, Slovensko, Monika Glettler –  Ľubomír 
Lipták – Alena Míšková (eds.), Bratislava 2002, s. 51–65. (Dále jen Dušan TOMÁŠEK.) 
7 Tim FAUTH, Zensur im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1941, in: Propaganda, (Selbst-)Zensur, 
Sensation: Grenzen von Presse- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871, Michal 
Anděl (ed.), Essen 2005, s. 179–192. 
8 Tomáš PAVLÍČEK, Cenzurní systém, cenzurní zásah a literatura za druhé republiky, in: Spisovatelé, 
společnost a noviny v proměnách doby: k 150. výročí úmrtí Karla Havlíčka, Praha 2006. s. 259–291. (Dále 
jen Tomáš PAVLÍČEK.) 
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instituce cenzury z hlediska sociologie, nebo se vyvozují nové teoretické poznatky 

na základě konkrétních analýz dílčích případů z historie. Ačkoliv se jedná o 

teoretická východiska vycházející z cenzury tisku, vylíčené mechanismy lze 

vztáhnout i k cenzuře divadelní, samozřejmě s ohledem na její specifika vyplývající 

z odlišného uměleckého odvětví. Antologie obsahuje i již dříve publikovanou studii 

Beaty Müllerové Cenzura a kulturní regulace: mapování terénu9, z níž v práci také 

vycházím. 

 Dalším zdrojem informací mi byly vzpomínky divadelníků v poměrně 

četných (nejen) hereckých memoárech. Zde je nutné zmínit především sborník 

Theater-Divadlo. Vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou 

světovou válku (František Černý ed., Praha 1965), který je přínosný hlavně svým 

zaměřením pouze na dobu protektorátu. Jednotliví umělci přistoupili ke zveřejnění 

svých vzpomínek na toto nelehké období různorodě, s větší či menší mírou 

autostylizace. V poměrně dlouhé řadě samostatných osobních hereckých memoárů 

pražských divadelníků, které jsou k dispozici, se stává poměrně často, že je doba 

protektorátu téměř přeskočena, jakoby již pamětníci (až na výjimky) nechtěli znovu 

na válečné období vzpomínat. Mezi ty, kteří na protektorát vzpomínali ve větším a 

pro mě přínosnějším rozsahu, patří např. Divadlo aneb snář10 Eduarda Kohouta, 

Tvář bez masky (skutečnost a sen)11 Ladislava Peška, Tisíc a jeden život12 Ladislava 

Boháče, Jsem to já?13 Vlasty Fabianové, Dneska už se tomu směju14 Adiny 

Mandlové, Má pouť životem15 Václava Vydry, Thespidova kára Jana Pivce16 či 

životopis Olgy Scheinpflugové Byla jsem na světě.17 

Kromě zmíněných titulů jsem čerpala především z archivního materiálu. 

V Archivu hlavního města Prahy (dále AHMP) shodou okolností právě cenzurované 

                                            
9 Beate MÜLLEROVÁ, Cenzura a kulturní regulace: mapování terénu, Česká literatura 4, 2009, s. 503–530. 
(Dále jen Beate MÜLLEROVÁ.) 
10 Eduard KOHOUT, Divadlo aneb snář, Praha 1976. 
11 Ladislav PEŠEK, Tvář bez masky (skutečnost a sen), Praha 1977. 
12 Ladislav BOHÁČ, Tisíc a jeden život, Praha 1987. 
13 Vlasta FABIANOVÁ, Jsem to já?, Praha 1993. 
14 Adina MANDLOVÁ, Dneska už se tomu směju, Praha 1990. 
15 Václav VYDRA, Má pouť životem, Praha 1976. 
16 Bohumil BEZOUŠKA – Věra PIVCOVÁ – Jaroslav ŠVEHLA (eds.), Thespidova kára Jana Pivce, Praha 
1985. 
17 Olga SCHEINPFLUGOVÁ, Byla jsem na světě, Praha 1988. 
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scénáře pražských divadel z období protektorátu úplně chybí,18 ale ve fondu referátu 

XII pro informace, osvětu atd. lze najít alespoň některé policejní protokoly z řízení 

s herci po představeních. Jinak zatím AHMP neskýtá příliš přístupných fondů 

z oblasti kultury v protektorátu.19 Mnohem bohatší je v tomto ohledu Národní 

archiv (dále NA), fond zemského úřadu (dále ZÚ)-policejní a bezpečnostní 

záležitosti, kde jsou zachovány cenzurované divadelní scénáře z celého 

protektorátu. Dále jsou materiály týkající se divadelní cenzury samozřejmě ve fondu 

ministerstva vnitra – nové registratuře (dále MV-NR), obsahují hlavně informace o 

organizaci cenzury, případně o kompetenčních sporech mezi protektorátními a 

okupačními úřady. Kusé informace lze najít ve fondu úřadu říšského protektora 

(dále ÚŘP), fondu Emanuela Moravce, fondu ministerstva školství (dále MŠ) či 

pozdějšího ministerstva lidové osvěty (dále MLO). 

V průběhu práce na disertaci jsem uveřejnila její část v časopise Marginalia 

historica pod názvem Každodenní praxe divadelní cenzury v protektorátu.20 

  

                                            
18 Ačkoliv jinak obsahuje všechny cenzurované pražské divadelní scénáře před a po protektorátu. 
19 Nezanedbatelnou úlohu v tom jistě hraje požár staré radnice na Staroměstském náměstí v květnu 1945, 
možná i nějaké úmyslné ničení materiálu na konci války. 
20 In: Marginalia historica 1, 2012, s. 9–50. 
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2 Nástin politického vývoje v protektorátu  

V této kapitole se rozhodně nechci věnovat dopodrobna dějinám protektorátu, 

tolikrát již popsaným v sekundární literatuře. Ráda bych však zmínila určité známé 

události a z nich plynoucí změny v náladě společnosti, které byly pro vývoj divadla 

a divadelní cenzury určující, především co se týče námětů a původu divadelních 

her. Níže popsané správní změny zase zásadně ovlivnily podobu a výkon divadelní 

cenzury. 

Obsazením zbytku Čech a Moravy dne 15. března 1939 a zřízením 

Protektorátu Čechy a Morava výnosem Adolfa Hitlera dne následujícího byla na 

našem území zavedena nejprve vojenská správa,21 která 15. dubna předala politické 

řízení do rukou nově zřízeného ÚŘP. Tím na našem území vznikla fakticky 

dvojkolejná správa s rozdílnými pravomocemi.  

 Na straně okupační stál ÚŘP, jehož čtyři oddělení kopírovaly svým 

zaměřením státní správu,22 říšský protektor se zodpovídal přímo vůdci. Úřadu 

říšského protektora podléhaly na regionální úrovni oberlandráty (dále OLR), tj. 

vrchní zemské rady, které kontrolovaly česká okresní hejtmanství. Víceméně na 

úrovni ÚŘP (ač mu oficiálně měl spíše podléhat) stál rozsáhlý bezpečnostní aparát 

pořádkové policie, bezpečnostní služby (Sicherheitsdienst, dále jen SD) a tajné 

policie (Geheime Staatspolizei, dále jen gestapo), který se zodpovídal přímo 

Henrichu Himmlerovi, říšskému vedoucímu SS (Schutzstaffel). Státní tajemník Karl 

Hermann Frank byl zároveň jmenován vyšším velitelem SS a policie v protektorátu. 

Němci měli také na území protektorátu svou vlastní německou justici. 

Na straně protektorátní pak zůstala zbylá ministerstva (bez ministerstva 

zahraničí a obrany)23 se svými podléhajícími úřady. Rozdělení se týkalo i 

obyvatelstva, od té chvíle rozlišovaného na protektorátní a říšské občany 

s rozdílnými právy. Dosavadní dvě politické strany (Strana národní jednoty a 

Národní strana práce) z období druhé republiky dobrovolně zanikly a se svolením 
                                            
21 Blíže dějiny správy v protektorátu viz Pavel MARŠÁLEK, Protektorát Čechy a Morava: státoprávní a 
politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939–1945, Praha 2002. 
22 1. oddělení mělo na starosti správu, soudnictví a výuku, 2. oddělení hospodářství a finance, 3. oddělení 
dopravu a 4. oddělení kulturní politiku. 
23 Která jsme přestali potřebovat „přijetím“ do třetí říše, pozůstatkem byla pozice vyslance v říši, jímž se stal 
bývalý ministr zahraničí František Chvalkovský. 
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okupantů vznikla jediná celospolečenská národní organizace – Národní 

souručenství (dále NS), jakákoliv jiná politická strana byla nezákonná. Politické 

možnosti realizace NS byly minimální, soustředilo se především na kulturní činnost 

a mimo jiné se v počátečních letech stalo i legální základnou pro odbojovou činnost, 

v pozdějším období protektorátu však podobně jako protektorátní vláda, získalo 

spíše nálepku kolaborující organizace. Nová vláda generála Aloise Eliáše vládla na 

základě zmocňovacího zákona prosazeného za druhé republiky vládou Rudolfa 

Berana, senát a poslanecká sněmovna byly v březnu 1939 rozpuštěny. Ve výnosu o 

zřízení protektorátu se sice pravilo, že „protektorát má být autonomní a sám se 

spravovat“,24 ale tato autonomie „musela být vedena v souladu s politickými, 

vojenskými a hospodářskými potřebami říše“.25 Citovaná formulace zajišťovala, že 

„každé rozhodnutí protektorátních institucí mohlo být zrušeno s odvoláním na 

říšské zájmy, anebo naopak se stejným odvoláním na tyto zájmy mohlo být 

vynuceno“.26 V uvedené citaci tkví jádro vztahu mezi protektorátními a okupačními 

úřady. Autonomní byl „nikoliv protektorát, jisté autonomie požívali jeho čeští 

obyvatelé“.27  

Ani v rámci okupační správy nebyly kompetence zcela vyjasněné a i mezi 

Němci v říši a v protektorátu se často projevovala vzájemná rivalita.28 Nevyjasněná 

hierarchie, tak typická pro celou třetí říši, jejíž hlavní funkcí bylo vzájemné hlídání 

jednotlivých říšských politických sil, popř. vzájemné denunciování u Hitlera, se 

projevovala i v protektorátu, kde často vytvářela nečekaný manévrovací prostor pro 

protektorátní úřady, které využívaly nejasností k podpoře českých zájmů a pasivní 

rezistenci.29 V oblasti kulturní spolu v říši např. neustále soupeřili Paul Joseph 

                                            
24 Jan GEBHART – Jan KUKLÍK, Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, Praha, Litomyšl 
2006, s. 178. (Dále jen Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945.) 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž, s. 179. 
27 Detlef BRANDES, Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, 
Praha 1999, s. 50. (Dále jen Detlef BRANDES.) 
28 V okupační správě protektorátu je třeba brát i v potaz vzájemnou nevraživost mezi Němci původem z říše a 
ze Sudet. 
29 Skvělým příkladem využívání formulačních skulin a kompetenčních nejasností byl pražský magistrát 
v prvních dvou letech protektorátu pod vedením primátora Otakara Klapky, který tím přiváděl k zuřivosti 
svého okupanty dosazeného náměstka Josefa Pfitznera. Blíže viz v úvodu zmiňovaná edice nebo např. 
Vojtěch ŠUSTEK, Josef Pfitzner a germanizace města Prahy, Documenta pragensia 21, Praha 2002, s. 167–
181. (Dále jen Vojtěch ŠUSTEK 2002.) 
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Goebbels, říšský ministr lidové osvěty a propagandy, a Alfred Rosenberg, stranický 

ideolog a později říšský ministr pro okupovaná východní území.30 

Vztah protektorátních úřadů vůči okupační správě vymezený výše zmíněnou 

citovanou formulací byl samozřejmě vztahem podřízeného k nadřízenému a spíše 

než o vyjasňování kompetencí mezi nimi se jednalo o hájení pozic a odvolávání se 

na slibovanou autonomii na straně protektorátní, na straně okupační pak šlo o 

svévolné zásahy, které se řídily tajnými kulturně politickými cíly okupantů. Mezi ně 

patřily především plány, jak vyřešit českou otázku. Návrhy různých řešení se 

pohybovaly na ose od úplné postupné genocidy českého národa až po germanizaci 

rasově vhodné části obyvatelstva.31 

V následujícím vývoji protektorátních událostí lze rozlišit určité etapy, které 

ovlivňovaly chování okupantů v protektorátu. V literatuře existuje několik 

ustálených pohledů na tyto dílčí vývojové fáze, zásadní je, zda časové úseky 

nahlížíme optikou protektorátu či říše, zda se nás tedy změny týkaly přímo či 

nepřímo. Ať tak či onak, obé se v kulturní politice projevilo. Období protektorátu 

lze rozdělit následujícím způsobem: 

1) Od 15. března do 15. dubna 1939 trvalo krátké období vojenské správy 

v duchu udržení dosavadního běhu všech hospodářských aktivit, klidu a pořádku. 

Veškeré vládní úkony byly kontrolovány, s vojskem přijelo i gestapo a došlo 

k první zatýkací vlně (přičemž většina zatčených byla tímto aktem především 

postrašena, a posléze s varováním propuštěna). Říšský protektor Konstantin von 

Neurath sice oficiálně nastoupil do úřadu již 5. dubna, ale fakticky převzal správu 

až 15. dubna. 

2) Od 15. dubna do 1. září 1939 se jednalo relativně o nejklidnější fázi, kdy 

se frustrace protektorátního obyvatelstva přetavila v naději na brzké ukončení 

okupace v případě, že vypukne válka (v Evropě byli Češi jediným národem, který 

očekával vypuknutí válečného konfliktu s nadějemi). Zároveň docházelo k častým 

projevům národního sebevědomí, od společných poutí po demonstrativní potlesky 
                                            
30 O jejich mocenských strkanicích, jež se projevily i u nás, více viz např. článek Volker MOHN, Kulturně 
politické zájmy úřadu Rosenberg v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu propagandistické výstavy 
Deutsche Größe, Marginalia historica 2, Praha 2010, s. 41–67.  
31 Blíže viz Detlef BRANDES, s. 148–164. 
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v divadlech. Kromě zatýkání s příchodem okupačních vojsk a postupného 

omezování svobody židovského obyvatelstva, nemělo české obyvatelstvo zatím 

žádnou přímou zkušenost s terorem nacistické zvůle. Okupanty zdržoval od 

přímých zásahů proti těmto projevům především ohled na zahraniční mínění, dosud 

bylo třeba hrát hru o dobrovolném přijetí německé ochranné ruky českým národem. 

3) Od 1. září do 28. října, resp. 17. listopadu 1939, kdy se naděje odvíjející se 

od počátku války vyhrotily až do známých studentských demonstrací a zároveň se 

okupantům uvolnily ruce v ohledech k zahraničním mocnostem, se kterými 

vstoupili do války. První střet s odbojem a především zásah proti vysokým školám a 

jejich studentům ukázal protektorátnímu obyvatelstvu široké možnosti okupační 

moci a zasel skutečný strach. 

4) Od 17. listopadu 1939 do 14. června 1940 po opatřeních proti studentům a 

s německou armádou postupující jistě za svým vítězstvím proti spojencům, které 

vyvrcholilo obsazením Francie, omezilo protektorátní obyvatelstvo své projevy 

odporu na různé dílčí bojkoty či mlčenlivou rezistenci. „Za hlavní tendenci lze spíš 

označit všeobecnou nechuť k otevřenému odporu. S francouzskou porážkou se 

osvobození odsouvalo do příliš velké dálky.“32 

5) Od 14. června 1940 do 22. června 1941 se jednalo o období postupně se 

zvyšující odbojové činnosti, pečlivého sledování nálad českého obyvatelstva 

německou SD a poslechu zahraničního rozhlasu, kdy informované obyvatelstvo 

reagovalo na naděje či zoufalství budící zahraniční válečný vývoj.   

6) Od 22. června 1941 do 27. září 1941. Vypuknutí německo-sovětského 

konfliktu povzbudilo další vlnu odboje a naděje na osvobození. Okupantům bylo 

z dílčích projevů odporu v protektorátu zřejmé, že je nutné změnit přístup v řízení 

protektorátních záležitostí. Zároveň vzhledem k postupující válce na ruské frontě 

potřebovali v zázemí především klid.  

7) Od 27. září 1941 do 27. května 1942, resp. 4. června 1942. S příchodem 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se v protektorátu vše 

radikálně změnilo. 28. září 1941 bylo vyhlášeno stanné právo, které trvalo až do 29. 

                                            
32 Blíže viz Detlef BRANDES, s. 238. 
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listopadu a umožnilo okupantům rychlý zásah do řad odboje. Během stanného práva 

mimo jiné také nehrála divadla (obnovila činnost 4. listopadu).33 Heydrich 

realizoval správní reformu34 a změnu vlády, kterou se mu po zatčení Aloise Eliáše 

podařilo svými požadavky v očích obyvatelstva i exilu definitivně zkompromitovat. 

Vývoj války se ovšem na konci roku začal pozvolna skutečně obracet, ruská fronta 

se v prosinci konečně zastavila a Američané vstoupili po útoku na Pearl Harbour 7. 

prosince 1941 do války. Pod vlivem těchto změn bylo třeba se i v protektorátním 

zázemí připravit na dlouhou válku (místo zamýšlené války bleskové). Heydrich 

rozšířil řady obyvatel, kterých se týkala pracovní povinnost v říši, zpřísnil ještě více 

hospodářskou politiku, ale ve stylu politiky „cukru a biče“ se zároveň snažil např. 

české dělníky motivovat různými výhodami. 

8) Od 27. května 1942 do 3. července 1942. Atentát na R. Heydricha spustil 

na území protektorátu rozsáhlé odvetné akce. Heydrichiáda35 trvala po celou dobu 

znovu vyhlášeného výjimečného stavu, vedla ke zdecimování odboje, hromadným 

popravám, zničení Lidic a Ležáků, a zastrašení obyvatelstva, které bylo zároveň 

nuceno v řadě akcí organizovaných protektorátní vládou deklamovat svou věrnost 

říši a odsouzení atentátu. Cílem protektorátní vlády bylo zabránit další perzekuci 

obyvatelstva. V této době opět nehrálo divadlo. Druhé stanné právo skončilo 3. 

července 1942 (kdy byla opět zahájena činnosti divadel).36 Na pozici stále ještě 

zastupujícího říšského protektora nastoupil Kurt Daluege, otěže skutečné moci však 

přebíral K. H. Frank. 

                                            
33 Bořivoj SRBA 1971, s. 226.  
34 Ve vládě si R. Heydrich prosadil prvního německého ministerského radu, zcela se přestalo scházet 
předsednictvo ministerské rady – vláda nemohla nadále postupovat jednotně. Správní reformy úřadů 
spočívaly v postupném odstraňování dvojkolejnosti správy, především přesunem německých úředníků ve 
vedoucích pozicích přímo do českých úřadů. Ministrem školství a národní osvěty se stal Emanuel Moravec, 
který zároveň vedl nově zřízený Úřad lidové osvěty. Blíže správní změny za R. Heydricha viz Detlef 
BRANDES, s. 259–268. Ministerstvo školství a národní osvěty prošlo během protektorátu několikerou 
změnou. Název MŠANO neslo ministerstvo právě do ledna roku 1942, kdy vznikl zmíněný Úřad lidové 
osvěty, od této chvíle se hovoří o Ministerstvu školství a lidové osvěty (MŠALO). V červnu 1942 je 
Moravcův úřad osamostatněn do vlastního ministerstva lidové osvěty (MLO), které převzalo od ministerstva 
školství veškeré kulturní záležitosti. Název ministerstva používám v práci podle jeho jména pro dané časové 
období. 
35 Blíže viz Jan GEBHART – Jan KUKLÍK, Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15b 1938–1945, Praha, 
Litomyšl 2006, s. 116–145. (Dále jen Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15b 1938–1945.) 
36 Bořivoj SRBA 1969, s. 166.  
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9) Od 3. července 1942 do 1. září 1944. Období po heydrichiádě lze 

charakterizovat dvěma liniemi v postupu okupantů. „Na jedné straně používali 

metody perzekuce a teroru proti českému obyvatelstvu, a na druhé straně 

pokračovala politika odpolitizování a maximální exploatace českomoravského 

prostoru.“37 Nadále byla realizována Heydrichem započatá správní reforma, která 

připravila protektorátní správu o „jakoukoliv faktickou autonomii, a to ve všech 

jejích stupních“.38 Protektorátní vláda i NS zůstaly prakticky bez politického vlivu a 

punc kolaborace, který si vláda i prezident získali, se v tomto období dále 

prohluboval.39 Emanuel Moravec se ujal „převýchovy“ českého národa, kterou chtěl 

realizovat mimo jiné i Kuratoriem pro výchovu mládeže. Pokusy o 

zkompromitování veřejně činných osobností pokračovaly např. založením Ligy 

proti bolševismu, do níž byly zvány i osoby umělecky činné. V srpnu 1943 se stal 

říšským protektorem Wilhelm Frick, v té době již však šlo pouze o formální funkci, 

faktickou moc držel v rukou K. H. Frank.  

Dějiny protektorátního divadla se přerušují již půl roku před koncem války, z 

důvodu totálního válečného nasazení. K zavření všech divadel došlo 1. září 1944 a 

většina umělců se musela postavit po bok ostatních protektorátních obyvatel v práci 

pro říši. Existovaly ovšem výjimky, někteří umělci či malé soubory mohli i nadále 

vykonávat divadelní činnost, která jim byla dovolena především kvůli pobavení 

pracující většiny obyvatelstva. 

  

                                            
37 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15b 1938–1945, s. 171. 
38 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15b 1938–1945, s. 176. 
39 Blíže viz Dušan TOMÁŠEK – Robert KVAČEK, Obžalována je vláda, Praha 1999 nebo Dušan 
TOMÁŠEK – Robert KVAČEK, Causa Emil Hácha, Praha 1995. 
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3 Kulturní politika v protektorátu 

S pojmem „kulturní politika“ pracují především historici zabývající se léty 

poválečnými, tedy obdobím komunistické totality. Kulturní politice v protektorátu 

se samozřejmě věnuje řada v úvodu zmiňovaných publikací a článků, ale spíše než 

teoretickým vymezením pojmu v daném historickém kontextu se zabývají 

konkrétními orgány, které kulturní politiku formulovaly a jejich ideologickému 

rámci. Např. Jiří Knapík definuje kulturní politiku jako „systém politických zásahů 

do života kulturních institucí, vytváření podmínek pro uměleckou tvůrčí činnost i 

chování společnosti, která odpovídá charakteru určitého režimu“.40 Během krátkých 

šesti let protektorátu se nedalo doslova hovořit o propracovaném systému řízení 

kulturního prostoru, jednoznačně však šlo o politické zásahy a určování podmínek, 

ve kterých bylo lze vykonávat uměleckou činnost, což bylo řízeno s určitým 

ideologickým cílem. V této kapitole se pokusím pojmenovat společná určující 

východiska pro oblast kultury, která přicházela ruku v ruce s novou politickou 

situací. Je zde opět nutný dvojí pohled, okupační a protektorátní, neboť obě strany 

do uměleckého snažení projektovaly své vlastní cíle.  

S ohledem na kulturní vývoj v protektorátu lze snad dokonce říci, že 

existovalo několik kulturních politik. Jednu vykonávala politická okupační síla, dále 

tu byla kulturní politika „autonomní“ protektorátní vlády balancující mezi nucenou 

podřízeností okupantům a snahou o vlastní pasivní rezistenci (mimo jiné právě i 

skrze kulturu), konečně můžeme hovořit i o kulturní politice aktivního odporu vůči 

okupantům, který neměl celistvou koncepci a spíše se realizoval v jednotlivých 

kulturně-rezistenčních počinech. „Kulturní a umělecké aktivity se v době té války 

totiž vyvíjely právě v ideologický nástroj různých protichůdných ideologií, chcete-li 

ve ‚zbraň‛, v politickou a propagandistickou ‚zbraň‛, a to z vůle nejen jedné, ale 

obou v onom světodějném zápase vzájemně zápasících stran.“41  

Nedílnou součástí uvedených tendencí se stali umělci samotní. V jejich 

konkrétních osudech můžeme sledovat, zda se politickým tlakům bránili, zda je 

podporovali nebo zda se snažili pokračovat ve své umělecké tvorbě nezávisle na 
                                            
40 Jiří KNAPÍK, Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948–1950, Praha 2004, s. 9. 
41 Bořivoj SRBA 2011, s. 294–295.  
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vlivech kulturní politiky (ať té či oné), i kdyby to znamenalo tvořit „do šuplíku“.42 

Byla tu i celá řada těch, kteří byli z umělecké činnosti vyřazeni pro svůj původ, 

smýšlení, nebo se dobrovolně rozhodli k veřejnému odmlčení. Nutné je zmínit i tu 

část umělců, která se rozhodla využít změněné poměry a kolaborací postrčit svou 

uměleckou kariéru. Jisté však je, že po celou dobu protektorátu se „nacistům 

nepodařilo zabránit, aby kultura nepodporovala rezistenci. A odboj naproti tomu 

nezamezil, aby ji nepřítel nezneužíval“.43 

3. 1 Nacistická kulturní politika 

Včleněním zbytku Čech a Moravy k třetí říši se i v protektorátu začal uplatňovat 

nacistický přístup k umění jako k ideálnímu prostředku propagandy. Okupanti 

viděli v umění možnost, jak v duchu idey germanizace části českého obyvatelstva 

úspěšně rozšířit tzv. „říšskou myšlenku“, tj. nacistickou ideologii. O její nastolení se 

však nesnažili hned, zpočátku do kulturního vývoje razantněji nezasahovali a 

ponechávali mu volnější vývoj, čekali, jak se protektorátní vláda vyrovná s novou 

situací a zda bude fungovat do jisté míry autocenzura a potřeba nejít s okupanty do 

konfliktu. Jejich pozornost se také zaměřovala zpočátku hlavně k hospodářským 

otázkám, uzurpaci majetku, nastolení okupační správy a vyhledání potenciálních 

nepřátel v protektorátu. 

Okupanti však museli reagovat na rezistenční snahy protektorátní vlády 

v letech 1939–1940, která především v rámci své kulturní politiky (viz níže) 

uplatňovala právo na autonomní vývoj zaručovaný Výnosem o zřízení protektorátu. 

Zprávy SD, které pravidelně mapovaly nálady českého obyvatelstva, upozorňovaly 

„na trvalou snahu posilovat národní vědomí pěstováním české kultury a českého 

jazyka prostřednictvím tisku, literatury, filmu, divadla a rozhlasu“.44 Výzva 

protektorátnímu obyvatelstvu k přijetí „říšské myšlenky“ se tak s příchodem „R. 

Heydricha do Prahy změnila v kategorický imperativ“45 a našla naplnění především 

                                            
42 Právě tuto možnost samozřejmě divadelní tvůrci neměli – museli se rozhodnout mezi činností či 
nečinností. 
43 Jiří DOLEŽAL, Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, Praha 1996, s. 11. 
(Dále jen Jiří DOLEŽAL.) 
44 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, s. 481. 
45 Jiří DOLEŽAL, s. 13. 
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v různých ideologických filmech, knihách či divadelních představeních, ale i 

v přísnější cenzuře. S postupujícím říši nepříznivým válečným vývojem ustoupila 

germanizační snaha do pozadí, okupanti rezignovali na nacistické vzdělávání 

českého obyvatelstva skrze umění a uchýlili se plně k podpoře té umělecké 

produkce, která by nejlépe plnila hlavně nezávažnou, oddechovou funkci, a 

napomáhala tak odpolitizování společnosti. „Podobně škodlivě působilo i 

vzmáhající se propagandistické zneužívání etnografických a folkloristických tradic 

a šířily se i projevy nekritické nacionalistické idealizace národní historie.“46 

Z hlediska důležitosti vlivu na obyvatelstvo stál na prvním místě film společně s 

tiskem (periodickým i neperiodickým) a rozhlasem, následovaný divadlem, 

výtvarným umění a hudbou. Podle této škály se odvíjela i míra pozornosti, kterou 

okupační úřady věnovaly danému odvětví přímo či zprostředkovaně (skrze 

protektorátní úřady) v oblasti cenzury.  

 Jak již bylo řečeno, kulturní otázky měla na starosti zpočátku skupina, 

posléze 4. oddělení ÚŘP sídlící v Černínském paláci.47 V čele oddělení stál Karl 

von Gregory, jehož zástupcem byl nejprve Hermann Glessgen. Ten byl však pro 

svůj neuspořádaný osobní život48 již 1. května 1940 nahrazen Antonínem Zanklem. 

Nakonec se ustálilo na oddělení následující rozdělení: „1. skupina pro obecné 

kulturní úkoly (obecné, divadlo, turismus), 2. skupina pro propagandu a 

národovectví (Volkstum) (propaganda, kulturně-politické otázky, film, písemnictví, 

hudba a výtvarné umění), 3. skupina pro tisk, 4. skupina pro rozhlas.“49 Karl von 

Gregory byl v roce 1942 vystřídán Martinem Paulem Wolfem.50 Na pomoc ÚŘP 

přibyl po správní reformě R. Heydricha v roce 1941 i protektorátní úřad Emanuela 

                                            
46 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, s. 482. 
47 Uspořádání a obsazení tohoto oddělení blíže viz Tim FAUTH, Deutsche Kulturpolitik im Protektorat 
Böhmen und Mähren 1939 bis 1941, Göttingen 2004, s. 14–23. (Dále jen Tim FAUTH.) 
48 V této souvislosti zmiňuje Glessgena ve svých pamětech i Adina Mandlová na rozdíl od zdrženlivého 
popisu Tima Fautha takto: „Jednoduše ho zabásli, protože prý zneužíval svého úřadu a špatně propagoval 
německou věc. To měli dost pravdu. Glesgen byl velký flamendr, utrácel peníze po barech, kde proseděl celé 
noci, a nakonec dlužil peníze každému, na koho se podíval, včetně mě.“ In: Adina MANDLOVÁ, Dneska už 
se tomu směju, Praha 1990, s. 90–91. 
49 Tim FAUTH, s. 19.  
50 Jan GEBHART a kol., Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2010, s. 8. 
(Dále jen Jan GEBHART a kol.) 
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Moravce, jehož ministerstvo školství, včetně úřadu lidové osvěty měl nadále na 

starosti všechny kulturně-politické a tiskové záležitosti. 

 Zásady pro kulturní politiku v říši neplatily automaticky i v protektorátu. 

Řada ideologických a tendenčních děl, především filmů,51 nebyla jednoduše 

přenositelná do českého prostoru a nepůsobila by převýchovným účinkem, spíše 

naopak.  

3. 2 Obrana národní kultury – kultura jako nové politikum 

Píše-li se o kultuře v protektorátu, často se zmiňuje nebývalý nárůst národní 

kulturní aktivity a s tím spojená zvýšená návštěvnost kulturních událostí. Tento jev, 

který započal již během druhé republiky, lze vysvětlit společným odporem vůči 

okupační moci a „širokou národní solidaritou, vyvolávanou bezprostředními 

obavami o uchování samotné národní existence“.52 Česká společnost našla v kultuře 

„náhradu za ztracený politický prostor“,53 a proto se v ní tak intenzivně realizovala. 

Zanedbatelné nejsou ani další důvody, které přispívaly ke kulturní konjunktuře. 

Zájem diváků mohl být motivován prostě i tím, že „lidé mohli vzhledem 

k nedostatku potravin a jiných věcí vydávat za lístky na kulturu víc než předtím“.54 

Zároveň se řada podprůměrných umělců či uměleckých podnikatelů na vzedmuté 

konjunktuře přiživovala, aniž by nabízela byť průměrnou uměleckou kvalitu.  

 V každém případě se však z kulturních akcí, především v prvních obdobích 

protektorátu, stávaly mimořádné události, při nichž vyjadřovali přítomní společné 

emoce a příslušnost k českému národu, a tím i „úsilí o záchranu jeho integrity a 

svébytnosti.“55  

 Kulturní politika protektorátní vlády se první dva roky ubírala v intencích 

společných se smýšlením zklamaného českého obyvatelstva, v rámci NS vznikla 

Kulturní rada v čele s Miloslavem Hýskem, pod jejíž záštitou se odehrály významné 

akce (Český hudební máj, Měsíc české knihy či Národ svým výtvarným 

                                            
51 Např. filmy G. P. U. (1942), nebo Die Goldene Stadt (1941). In: Lukáš KAŠPAR, Český hraný film a 
filmaři za protektorátu, Praha 2007, s. 94. 
52 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, s. 478. 
53 Jiří DOLEŽAL, s. 203. 
54 Peter DEMETZ, Praha ohrožená 1939–1945: politika, kultura, vzpomínky, Praha 2010, s. 230. 
55 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, s. 479. 
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umělcům).56 „Většina české protektorátní společnosti si sice nečinila přehnané iluze 

o oficiálním protektorátním establishmentu, ale […] pozitivně vnímala jednotlivé 

kroky protektorátních představitelů, pokud podporovaly rozmach národní kultury a 

směřovaly k záchraně českého národa.“57 Snaha o samostatnou kulturní politiku 

protektorátní vlády se proměnila, resp. zanikla především jmenováním Emanuela 

Moravce do čela nového úřadu lidové osvěty v lednu 1942. Pod jeho vedením se 

kulturní politika „odvrátila od šlechtění národní kultury k jejímu postupnému 

rozplynutí v nacistické ‚nové Evropě‛“.58 MLO přešlo od do té doby prosazovaného 

„českého“ programu „na program ‚německý‛, protinárodní a protielitární, směřující 

v první řadě proti reprezentativním uměleckým vrstvám […] kultury“.59 Od této 

chvíle, pokud se ještě podařilo prosadit v jakémkoliv uměleckém odvětví nějaký 

zašifrovaný protinacistický cíl, jednalo se spíše o osamocený a odvážný počin. 

Jak se konkrétně protektorátní kulturní politika projevovala? V návaznosti na 

kulturní směřování v druhé republice pokračovala tendence prosazovat vše, co nějak 

souviselo s českým národem a jeho dějinami. Historičnost prostupovala všemi 

složkami umění a česká původnost leckdy stála nad uměleckou kvalitou. Tato 

tendence šla proti snahám okupantů český prostor odpolitizovat a zbavit jej opory 

v národní minulosti, kterou se snažili přepisovat v duchu nové nacistické ideologie. 

Kromě příklonu k historii se především ve filmech a v nových divadelních hrách 

projevoval i další jev, a tím bylo určité nezařaditelné bezčasí znázorňovaného děje. 

Byl to způsob, jak se vyhnout případným „nežádoucím“ zobrazením protektorátní 

současnosti. Jednalo se asi i o reakci na nemožnost nadále v umění reflektovat a 

aktualizovat současné dění.60 

Prosazování politických cílů v rámci umělecké činnosti dále způsobilo, jak 

již bylo řečeno v úvodu, že hlavní estetická funkce umění byla vlivem těchto 

tendencí odsouvána. Z umění se v rukou okupační i protektorátní kulturní politiky 

                                            
56 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, s. 480. 
57 Tamtéž. 
58 Pavel JANÁČEK, Literární brak: operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951, Brno 2004, s. 122–
123. (Dále jen Pavel JANÁČEK.) 
59 Tamtéž. 
60 Možná i právě proto jsou dodnes filmy z období protektorátu tak často vysílány v televizi, díky své dobové 
nezakotvenosti mohou být blízké i současným divákům. Tento jev ale nelze zaměňovat s nadčasovostí umění. 
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stala politická a propagandistická „zbraň“.61 Právě tato nadřazená, dobově 

podmíněná funkce způsobila, že jen málo děl vzniknuvších v období protektorátu 

přežilo do současnosti, „z dnešního hlediska představují především ‚užitkovou‛ 

tvorbu svého druhu, jejíž životnost se vyčerpala spolu s účelem, k jehož naplnění 

sloužila – poslouživši v boji demokratických sil s fašistickým nepřítelem jako 

kulturněpolitická ‚zbraň‛, byla po jeho ukončení odložena právě jako již nepotřebná 

zbraň a dodneška zcela ‚zrezivěla‛“.62 Pokud vznikala díla s nadčasovou výpovědí, 

nemohla být často v letech 1939–1945 publikována, nebo existovala ve 

svobodnějším prostředí československého exilu.63 

 Ve složité situaci se ocitli všichni známější umělci. Dostali se totiž do 

hledáčku nacistického aparátu, který se snažil jejich jména využít jako symbolu 

spolupráce s říší, a pokud se jim nepodařilo umělce svést ke kolaboraci, snažili se 

jej zkompromitovat různými vyznamenáními,64 již zmiňovanou Ligou proti 

bolševismu (kde se řada veřejně činných osobností ocitla tak, že jim to bylo prostě 

oznámeno, často rovnou i veřejně v novinách apod.), pozvánkami a účastí na 

nacistických společenských akcích65 či přímo uměleckým angažmá v říši. 

Nejhorším projevem této snahy byly přikázané projevy věrnosti říši a odsouzení 

atentátu na R. Heydricha, které se nevyhnuly ani umělecké obci.66 Zároveň jako 

postavy všeobecně známé zosobňovali tito lidé pro český národ určitý vzor, čímž 

nesli chtě nechtě větší míru zodpovědnosti. Rozhodnutím nevystupovat z veřejného 

života ani za těchto podmínek na sebe vzali břemeno volby kompromisu, který 

většinou nevyhovoval ani nacistické, ani národní straně. Pokud zůstávali ve svém 

národním přesvědčení nekompromisní, většinou je z veřejného života okupanti 

dříve či později odstranili. „Stálé srážky individuálního charakteru se snahou 
                                            
61 Bořivoj SRBA 2011, s. 294–295.  
62 Bořivoj SRBA 2011, s. 299. 
63 Problematika čs. exilové kulturní politiky blíže viz Bořivoj SRBA 2011, s. 294–311. 
64 Kompromitovaly se nejen žijící osoby, ale i postavy z naší minulosti, někdy současně. Jako to bylo 
v případě „Svatováclavské orlice“ – jednalo se o vyznamenání, jehož udělením získal každý automaticky 
cejch kolaborace a odmítnutím riskoval, jak bude toto chování hodnoceno. Zároveň byla v názvu 
vyznamenání zneužita postava sv. Václava, který podle nacistické historické dezinterpretace příkladně 
zosobňoval vhodnou spolupráci českého a německého národa. 
65 Např. ve fondu Emanuela Moravce (karton 66) existuje celý soubor omluvných vzkazů, jimiž se umělci 
snažili přesvědčivě vymluvit z účasti na nějakém večírku. 
66 Mezi mnohé sliby věrnosti, které vynuceně probíhaly v této době v protektorátu, patřil i slib českých 
divadelníků německé říši, který proběhl 24. června 1942 v Národním divadle. In: Jan BRABEC et al., s. 461. 
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zachránit ústupkem mocenskému zlu existenci svou i svých nejbližších zanechaly 

v psychice mnoha českých lidí bolestné stopy, ale i umění orientovat se v dualismu 

soukromého a veřejného.“67  

 Možnosti manifestace národní rezistence se s proměňující situací 

v protektorátu i v zahraničí zužovaly (viz kapitola 2) a s rostoucím, opodstatněným 

strachem převažovala volba menšího zla. Přesto v pokračující kulturní činnosti 

viděli umělci i nadále smysl, kterým byla posila českého elementu, např. pouhou 

možností slyšet českou řeč bez německých ekvivalentů, jak tomu jinak bylo všude 

ve veřejném prostoru (dvojjazyčné vyhlášky, dvojjazyčné hlášení stanic tramvají či 

vlaků, apod.).  

  

                                            
67 František ČERVINKA, Česká kultura a okupace, Praha 2002, s. 51–52. (Dále jen František ČERVINKA.) 
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4 Problematika cenzury 

Před rozborem divadelní cenzury v protektorátu je třeba zorientovat se 

v problematice cenzury obecně. Kromě ujasnění samotného pojmu cenzury se 

stručně věnuji i její podobě u nás během první a druhé republiky a rozdílům, se 

kterými se musela potýkat v různých kontrolovaných odvětvích veřejné 

komunikace. Pro srovnání uvedu základní rysy cenzury v dalších uměleckých 

odvětvích, tj. tisku a filmu. 

4. 1 Charakteristika cenzury 

Definice pojmu cenzury není zdaleka tak jasná, jak by se mohlo zdát, a některé 

novější teorie význam termínu rozšiřují.68 U tradičně pojímané cenzury je 

„záměrem úřadů zabezpečit si svoji vlastní moc nad tím, co se děje ve veřejném 

prostoru, přičemž jejich motivace je vždy v konečném důsledku ideologické 

povahy, ať se již v konkrétním případě dostává do centra mravní, politická nebo 

etická dimenze věci.“ Většina historiků, kteří se cenzurou zabývají, vychází 

z tradičního vysvětlení pojmu cenzury, a ve svých pracích se pak zabývají 

„rekonstrukcí individuálních případů státní nebo církevní cenzury založené na 

studiu úředních dokumentů, dále popisy cenzurních institucí, norem a praxe 

v konkrétním dobovém kontextu nebo analýzou cenzurní politiky jedné historické 

éry.“69 Vzhledem k povaze období, v němž se divadelní cenzuře věnuji, budu termín 

„cenzury“ používat a chápat v tomto tradičním pojetí. 

V instituci cenzury se projevuje skutečný dosah moci. Obecně platí, že 

„cenzura funguje tím lépe, čím více se rozptyluje, tj. spolu s tím, jak se 

lokalizovatelný nátlak mění v něco nehmatatelného, co je sice všudypřítomné a 

funkční, ale nelze to v praxi vystopovat a změnit.“70 V krátkém období protektorátu 

se nestačil tento mocenský rys cenzury plně rozvinout (tak jako v období následující 

totality).71 Ale i během protektorátu se stačil projevit další příznak cenzury, kterou 

                                            
68 Blíže viz Beate MÜLLEROVÁ nebo Nebezpečná literatura? 
69 Beate MÜLLEROVÁ, s. 506. 
70 Michael WÖGERBAUER, Úvodem, in: Nebezpečná literatura?, s. 13. 
71 Z hlediska teorie fungování moci a cenzury vystihuje rozdíl mezi cenzurou v různých státních 
uspořádáních (např. u nás v době liberálního demokratického Československa, násilného okupačního režimu 
v protektorátu a následujícího dlouhého období komunistické totality) tato citace: „‚Moc‛ je tím větší, čím 
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nelze vnímat pouze jako činnost restriktivní a omezující, „snaha ucpat trhliny 

v hrázi zákazů může vyústit v diktující cenzuru, která svými zákony nejen zakazuje, 

ale také nařizuje. […] Diktující cenzura rozostřuje hranice mezi cenzurou jako 

institucí a autocenzurou.“72 Resp. cenzura jako součást nějakého mocenského 

ideologického konceptu představuje jeho restriktivní část, současně ale daná 

mocenská ideologie naplňuje svou představu o světě snahou o formování 

společnosti, pobízením k tvůrčí aktivitě v intencích hlavních ideologickým 

myšlenek, což samozřejmě platilo i během protektorátu (viz níže). 

K hlavním charakteristikám cenzury v jakékoliv době patří, že nikdy nemůže 

zcela uspět a ovládnout současný společenský diskurs. „Stále častěji se soudí, že 

[cenzoři] toho nemohou dosáhnout, protože jsou sami zajatci vyjednávání, interakce 

s díly, jež se snaží okleštit. Ačkoli cenzoři mohou sami sebe vidět jako tvůrce 

zákazů, i oni podléhají omezením svého prostředí: i cenzoři jsou cenzurováni. Spolu 

se svými oběťmi jsou omezováni tím, co jim umožňují společenské síly, jimiž je 

svázán (a současně přesahován) ekosystém, v němž se cenzura snaží uplatnit svou 

hegemonii nad diskursem.“73 

Pro cenzuru v totalitním politickém systému platí určité obecné 

charakteristiky, které se odráží mimo jiné i v podobné struktuře historických prací. 

Na prvním místě vždy stojí ideologie moci, která vůbec ke zřízení cenzury vedla, a 

líčí „cenzuru jako prostředek ochrany publika před údajnými zhoubnými vlivy“,74 

což je tradiční prostředek (sebe)legitimizace cenzury. Politické orgány zavádí 

cenzurní dohled, který „nevyhnutelně vyžaduje existenci autoritativní nebo 

přinejmenším hierarchické struktury, která toto monitorování bude provádět. 

Monitorování samo lze provádět mnohem snáze, jsou-li jednotlivé cenzurní kroky 
                                                                                                                                    
přitažlivější a četnější jsou alternativy jednání reálně se nabízející v okamžiku volby, ze kterých si však 
podřízený nemůže vybrat; jinými slovy: čím méně je pravděpodobné, že se přesto podaří zamýšlené či 
předpokládané selekce jednání předat. Převzetí jednání zvolených držitelem moci se děje se zřetelem k 
‚permanentně ustalovaným alternativám nepříjemným pro všechny zúčastněné‛. Tyto alternativy, například 
poruchy či zhroucení komunikace, se stávají předmětem hrozeb. Naproti tomu uplatnění fyzického násilí, 
tedy nutnost, aby jednal sám držitel moci (nebo jeho výkonné orgány), v důsledku toho, že se mu nepodařilo 
učinit vlastní rozhodnutí premisou volby jednání podřízených, pak znamená konec moci.“ Viz Armin 
BIERMANN, „Nebezpečná literatura“ – náčrt teorie literární cenzury, in: Nebezpečná literatura?, s. 186–
187. 
72 Michael HOLQUIST, Pokřivený originál: paradox cenzury, in: Nebezpečná literatura?, s. 105. 
73 Tamtéž, s. 107–108. 
74 Beate MÜLLEROVÁ, s. 513. 
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dokumentovány“.75 Díky tomuto principu má většinou v budoucnosti badatel 

(nezasáhla-li nějaká destruktivní moc) k dispozici bohatý archivní materiál o 

výkonu cenzury. 

Reakce umělců může být různorodá, často se ale v těchto situacích uchylují 

ke skryté kritice politické situace a využívají přitom širokých možností, které jim 

přirozená mnohoznačnost umělecké výpovědi nabízí. „Strach z vlastní arbitrárnosti 

přivádí cenzuru k tomu, že nenávidí vše, co je neurčité.“76 Umělci pracující 

s jazykem pak šifrují politickou kritiku do literárního textu, pro což se ustálil výraz 

„ezopský jazyk“ či spíše „ezopské prostředky“. Ty umožňují „interakci mezi 

autorem a čtenářem a zároveň ukrýv[ají] nepřípustné obsahy před cenzorem“.77 

Samozřejmě je otázkou, zda poté dokáže příjemce textu šifru rozluštit, resp. 

rozluštit přímo tak, jak to zamýšlel autor. Ezopskými prostředky a jejich klasifikací 

se zabývá ve své práci Lev Losev.78 Zavedl „dvojici pojmů clona (green) a značka 

(marker) pro takové literární prostředky, které – v případě clony – zakrývají, že 

povaha textu je ezopská, respektive na tuto skutečnost – v případě značky – naopak 

upozorňují.“79  

Ezopské prostředky jdou napříč všemi úrovněmi díla, jejich základním 

principem je „metonymie (nahrazení jednoho jiným)“80 a mohou být použity na 

úrovni žánru či zápletky, kdy „prostřednictvím řady formálních znaků, které 

představují clonu, si dílo nárokuje příslušnost k určitému žánru, zatímco ve 

skutečnosti náleží k jinému.“81 Např. zdánlivě může jít o dílo s historickou 

zápletkou, exotický či fantastický příběh atd., ale ve skutečnosti jde o podobenství. 

Dále může dojít k nahrazení na úrovni zamýšleného publika, kdy zdánlivým 

publikem mohou být např. děti, ve skutečnosti však text cílí na dospělého diváka. 

Konečně na úrovni umělecké promluvy samotné využívá ezopský jazyk veškerou 

                                            
75 Tamtéž. 
76 Michael HOLQUIST, Pokřivený originál: paradox cenzury, in: Nebezpečná literatura?, s. 111. 
77 Beate MÜLLEROVÁ, s. 520.  
78 Blíže viz Lev LOSEV, Ezopský jazyk jako literární systém, in: Nebezpečná literatura?, s. 251–284. 
79 Tamtéž, s. 251. 
80 Tamtéž, s. 252. 
81 Tamtéž, s. 253. 
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škálu poetických prostředků.82 Úřední cenzura má i další, těžko změřitelný efekt. 

Vede totiž ve velké míře k přísnější autocenzuře umělců, může ovlivnit zvolené 

médium přenosu uměleckého sdělení nebo vůbec samotné zveřejnění uměleckého 

záměru. A pokud se o těchto vnitřních procesech autoři přímo sami nezmíní (v 

memoárech, korespondenci, apod.), je pro historiky již těžko zjistitelná.   

4. 2 Nástin vývoje a struktury cenzury před zřízením protektorátu 

Cenzura existovala i v první republice, ačkoliv zasahovala až tehdy, pokud byl 

nějak překročen zákon, např. v tisku šlo tedy o cenzuru následnou. Nejednalo se o 

politicko-ideologickou cenzuru rozsahu totalitních režimů čtyřicátých a padesátých 

let 20. století, přesto bylo po zřízení první československé republiky pro část 

společnosti určitým zklamáním, že cenzury tisková (dle zákona z r. 1863), divadelní 

(dle zákona z r. 1850) a filmová (dle zákona z r. 1912) zůstaly v platnosti.83 Ačkoliv 

byly podmínky v první republice nastaveny liberálně, mohly být tyto zákony i 

nadále uplatňovány a v komplikovaném období třicátých let k tomu také docházelo, 

především v případech výrazně levicově či pravicově orientovaných uskupení a 

jejich produkce.84  

Z roku 1923 pochází první svobodu omezující zákon, Zákon na ochranu 

republiky, který byl později (3. února 1939) ještě doplněn a rozšířen.85 V roce 1933, 

v důsledku událostí v Německu, byly Národním shromážděním přijaty „dvě 

zákonné normy, které dovolovaly, aby v případě zvýšeného ohrožení republiky byla 

učiněna mimořádná opatření, omezující nebo rušící dočasné svobody zaručené 

ústavní listinou…“86 Konkrétní podoba zákona vznikla v roce 1936, jednalo se o 

„zákon číslo 13187 o mimořádných opatřeních, která v případě branné pohotovosti 

                                            
82 Tamtéž. 
83 Jan BRABEC et al., Dějiny českého divadla 4, Činoherní divadlo v Československé republice a za 
nacistické okupace, Praha 1983, s. 17. (Dále jen Jan BRABEC et al.) 
84 Ucelená publikace k cenzuře v první republice zatím nevyšla, existují dílčí, úzce zaměřené studie. 
85 Sbírka zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské, 9. února 1939, s. 89. 
86 Dušan TOMÁŠEK, s. 51.  
87 Po zřízení protektorátu došlo „k paradoxu, na jaké dějiny nebývají skoupé: nacistická okupační správa 
zpočátku pro své účely demagogicky zneužila i zákon na obranu republiky č. 131/1936, jehož vydání 
původně sledovalo opačný cíl, totiž nacistické agresi zabránit! Hitlerův zástupce v Čechách a na Moravě tzv. 
říšský protektor Konstantin von Neurath ještě 20. června platnost tohoto zákona prodloužil.“ In: Dušan 
TOMÁŠEK, s. 54. 
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státu, vyhlášené vládou, umožňovala zavést cenzuru včetně dalších mimořádných 

opatření“.88 

Vyhlášená mobilizace v září 1938 naplnila výše zmíněné zákonné podmínky 

a byla zavedena předběžná cenzura tisku. „Cenzuře ovšem podléhala i divadelní a 

filmová představení a dotýkala se i dalších občanských svobod, neboť jí podléhaly 

telegramy, telefonní hovory i provoz všech radiových a reprodukčních zařízení.“89 

Platnost mimořádných opatření trvajících až do 28. února 1939 byla znovu 

prodloužena, aby s jejich ukončením nezanikl důvod, proč dále udržovat cenzuru 

v chodu. „Předběžná tisková cenzura se stala součástí dohledu státního aparátu nad 

tiskem, a proto zůstala zachována“.90 Základy protektorátního cenzurního systému 

tak byly položeny již v období druhé republiky. 

Zatímco před Mnichovem směřovala pozornost cenzorů proti pokusům o 

rozvracení republiky, tedy proti fašizujícímu německému tisku či radikálním 

českým politickým stranám v republice (komunisté, čeští fašisté), po Mnichovu se 

začal i vlivem ministra zahraničních věcí, Františka Chvalkovského, „uplatňovat 

kurz vazalské spolupráce s Německem. […] Cenzoři se většinou snažili nedráždit 

nacisty, mnozí ale usilovali o to, aby tisk zachovával aspoň určitou objektivitu. Za 

přílišnou benevolenci však cenzorům hrozil postih.“91 Tento směr byl ovšem 

způsobený závislostí nově vzniklého státního celku na mínění sousedních států, 

především Německa, vedle něhož stála druhá republika již zcela bezbranná. 

Cenzurní úřady měly nelehkou pozici, protože musely svými zásahy vyvažovat dost 

protichůdné tendence. Jednak to byl zmíněný nekompromisní vliv nacistického 

Německa, jednak frustrace vlastního obyvatelstva, jehož mluvčí začali hledat viníka 

proběhnuvších událostí, dále hlasy radikalizovaných politických skupin 

obyvatelstva, které viděly v politicko-společenské krizi ideální podmínky pro svůj 

vlastní nástup k moci. „Avšak snaha vedení cenzurních orgánů vyhovět 

                                            
88 Dušan TOMÁŠEK, s. 51. 
89 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, s. 145. 
90 Tamtéž. 
91 Dušan TOMÁŠEK, s. 52–53. 
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požadavkům Berlína i vehementně se prosazujícím domácím fašistům o pacifikaci 

česko-slovenského tisku byla zbytečná.“92 

4. 3 Cenzura tisku  

Oblast tisku (periodického i neperiodického), jako hlavního dobového masmédia, 

stála na prvním místě cenzurně kontrolovaných oblastí v době před/pomnichovské i 

protektorátní a je také momentálně nejlépe zmapovaná v sekundární literatuře. Při 

kontrole periodického i neperiodického tisku využívá cenzura postupy předběžné 

(preventivní) a následné kontroly textu. Předběžná znamená, že „text je před tím, 

než získá povolení k tisku, změněn – například jsou vyškrtnuty problematické 

pasáže“.93 Následná cenzura směřuje „k tomu, aby již vytištěný text nemohl být 

(dále) rozšiřován“.94 

Předběžná cenzura tisku byla zavedena již dne 17. září 1938 nařízením, „jímž 

byla pro celé území státu po dobu tří měsíců vyhlášena platnost tzv. mimořádných 

opatření“.95 Dne 26. září 1938 pak byla na základě zmiňované mobilizace a dle 

zákona č. 131 zřízena Ústřední cenzurní komise (dále ÚCK) na ministerstvu 

vnitra.96 Dostávala v průběhu své činnosti podněty od patřičných ministerstev a 

tiskového odboru předsednictva ministerské rady (dále jen TO PMR), na jejich 

základě sama vydávala závazné tiskové pokyny, jejichž souhrn vytvářel síť 

pravidel, jimiž se museli vydavatelé veřejných tiskovin řídit.97 Komise nejprve 

zajišťovala „prostřednictvím prezenčních služeb denní i noční informační servis“.98 

Bílá místa v periodickém tisku vznikající odstraněním zpráv se doporučovalo 

vyplňovat, aby zbytečně nepoutala pozornost k prováděné cenzuře.99 Podle rozsahu 

tištěné publikace a periodicity jejího vydávání bylo povinností nakladatelů posílat 

v určitém předstihu (hodin až dnů) cenzurní výtisky ke kontrole před jejich 

                                            
92 Tamtéž, s. 53. 
93 Beate MÜLLEROVÁ, s. 516. 
94 Tamtéž, s. 517. 
95 Tomáš PAVLÍČEK, s. 263. 
96 K její činnosti blíže viz Tamtéž, s. 263–271. 
97 Tamtéž, s. 265. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž, s. 269. 



39 
 

zveřejněním.100 Od prosince 1938 docházelo k prohlídce „denních listů v prostorách 

velkých tiskových koncernů“,101 tento postup byl zaveden z důvodů časové úspory.  

Činnost ÚCK pokračovala v kompetenci tiskového odboru předsednictva 

ministerské rady v „ústředí tiskové dozorčí služby (dále ÚTDS), jež v období 

posledních měsíců existence druhé republiky fakticky v kontrole a koordinaci práce 

cenzury vystřídalo stávající centrální orgán“.102 I to je jeden z důvodů, proč nemůže 

být druhá republika považována za demokratickou, pokračováním v cenzuře 

projevovala spíše rysy  autoritativní demokracie. 

 Cenzura nejvíce postihovala levicově zaměřený periodický tisk, méně se 

zatím angažovala proti beletrii, ačkoliv byly na konci druhé republiky „prosazeny 

první návrhy na vyřazování vybraných titulů z fondů veřejných knihoven“.103 

 Po přechodném období okupační vojenské správy, kdy měly cenzuru 

provizorně na starosti německá bezpečnostní policie a bezpečnostní služba, zavedli 

okupanti i na základě různých hlášení OLR o nevhodných článcích v regionálním 

tisku104 trojstupňovou kontrolu českého tisku „v rukopise, ve stránkovém obtahu a 

ve vytištěném periodiku před jeho distribucí. Každou tuto fázi musel schválit 

cenzor“.105 Skupinu 3. pro dohled nad tiskem na kulturně-politickém oddělení ÚŘP 

vedl do roku 1943 Wolfgang Wolfram von Wolmar,106 poté Arthur Söhnel.107 

Protektorátní úřady organizovaly pravidelné tiskové konference, tj. setkání všech 

šéfredaktorů vycházejícího legálního tisku, na kterých měli však hlavní slovo 

úředníci z ÚŘP.108 „Model konání tiskových konferencí byl převzat z německé 

praxe, kde říšská vláda udělovala novinářům pro tisk své různé příkazy sahající od 

tematického zaměření obsahu listů přes jazyková nařízení po obrazové 

                                            
100 Tamtéž, s. 264. 
101 Tamtéž, s. 269. 
102 Tamtéž, s. 270–271. 
103 Tamtéž, s. 281. 
104 Blíže viz Tim FAUTH 29–34. 
105 Dušan TOMÁŠEK, s. 55. 
106 Protektorátní obyvatelstvo si udržovalo smysl pro humor, jak o tom svědčí některé vydané soupisy vtipů 
na konci nebo těsně po válce (např. Protektorát se směje z roku 1944, nebo Hlas lidu Jaroslava VOJTĚCHA 
z roku 1945). Peter Demetz vzpomíná, že von Wolmar byl se svým neobvykle složeným jménem tajně 
poctěn přezdívkou „Osram von Tungsram, tj. jménem zkombinovaným z názvů výrobců žárovek“. In: Peter 
DEMETZ, Praha ohrožená 1939–1945: politika, kultura, vzpomínky, Praha 2010, s. 230. 
107 Jan GEBHART a kol., s. 8. 
108 Přesné fungování tiskových konferencí blíže viz Tamtéž, s. 11–21. 
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zpravodajství.“109 Všichni novináři se organizovali v Národním svazu novinářů,110 

jehož počáteční pasivní rezistence nemohla zůstat bez pozornosti okupačních úřadů. 

S předáním vedení organizace do rukou jednoho z našich kolaborujících novinářů, 

Vladimíra Krychtálka, se Národní svaz novinářů přeměnil v instituci vedenou ryze 

v intencích okupačního režimu (včetně dokládání původu či novinářské činnosti).111 

Za protektorátní úřady se o tisk nadále staral TO PMR, od roku června 1942 

TO u ministerstva školství a lidové osvěty.112 V jeho čele stál nejprve Zdeněk 

Schmoranz, jehož zpravodajskou odbojovou síť rozkrylo a zatklo gestapo 25. srpna 

1939, následně byli zatčeni i Schmoranzovi nástupci Arnošt Bareš (12. září 1939) a 

František Hofmann (květen 1941).113 Do vedení TO při MLO nastoupil August von 

Hoop114 a měl nadále na starosti cenzuru neperiodického tisku. 

4. 4 Filmová cenzura 

Již od roku 1935 byl filmový obor organizován při ministerstvu průmyslu, obchodu 

a živností pomocí Filmového poradního sboru.115 Před zřízením protektorátu byla 

ve hře myšlenka na vznik filmové komory, ale nakonec se v květnu 1939 „ustavilo 

Ústředí filmového oboru (nazývané ‚filmová pětka‛)“,116 které centralizovalo 

dosavadní existující organizace související s výrobou filmu. Již pod vlivem 

okupantů byla tato organizace několikrát přetvořena, ustálila se na chvíli do podoby 

Filmového ústředí v Čechách a na Moravě, které se snažilo „hájit autonomii 

                                            
109 Jan GEBHART a kol., s. 13. 
110 Národní svaz novinářů blíže viz Tamtéž, s. 37–54. 
111 Tamtéž, s. 41. 
112 Tamtéž, s. 7. 
113 Dušan TOMÁŠEK, s. 57. 
114 August von Hoop (?), pražský Němec, který od zřízení protektorátu úspěšně stoupal úřední hierarchií, a 
jeho kariéra je příkladem infiltrace českých úřadů německými úředníky. Nejprve začal jako tiskový lektor na 
kulturním oddělení ÚŘP. Posléze se dostal do TO PMR, odkud po reformě v roce 1942 přešel do 
stejnojmenného oddělení u MLO jako vedoucí sekce starající se o písemnictví. Ze svých úředních pozic měl 
právo zasahovat i do divadelního života. Podle pamětníků se mu podle jeho příjmení přezdívalo „Skokan“ 
nebo „Klokan“ (viz Jaroslav POKORNÝ, Trampoty opozičních novinářů, in: Theater = Divadlo: vzpomínky 
českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku, František Černý [ed.], Praha 1965, s. 
55, [dále jen Theater = Divadlo], nebo Peter DEMETZ, Praha ohrožená 1939–1945: politika, kultura, 
vzpomínky, Praha 2010, s. 230.) 
115 Ivan KLIMEŠ, Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava, in: Přednášky z 49. běhu Letní školy 
slovanských studií, Praha 2006, s. 239. 
116 Tamtéž. 
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českého filmu“.117 Protože zde Němci neměli zastoupení, založil ÚŘP v roce 1941 

Českomoravské filmové ústředí (Böhmisch-mährische Filmzentrale) (dále jen 

ČMFÚ), kam byla „z ministerstva obchodu převedena veškerá kompetence v oboru 

kinematografie“,118 od ministerstva vnitra zase převzalo ČMFÚ právo rozhodovat o 

kinolicencích.119 Členství v této organizaci bylo povinné.  

Film byl oblíbeným médiem nacistické propagandy pro svůj nejsilnější vliv 

na obyvatelstvo, a proto „se stal prvním místem, kde byla plánovitě rozrušována 

přislíbená kulturní autonomie“120 v protektorátu. Nacisté si postupně zajistili 

vlastnictví filmových ateliérů na Barrandově a v Hostivaři i „kontrolu filmové 

distribuce centralizací půjčoven a získáváním kinolicencí“.121  

 Vliv okupačních úřadů na filmovou produkci v protektorátu byl 

nekompromisní.122 V ÚŘP, kde se kontrolou této oblasti zabýval filmový referát ve 

skupině 2. v čele nejprve s Hermannem Glessgenem, později Antonínem Zanklem, 

byla v září 1939 zřízena Filmová zkušebna (Filmprüfstelle), později Úřad pro 

schvalování filmů. Filmová zkušebna se „neomezovala jen na vyřazování 

obrovského množství filmů domácí a zahraniční produkce, ale též zabraňovala 

filmové kritice, aby vyslovovala svůj názor o dílech, která byla povolena“.123 

Ačkoliv měli být v této instituci zastoupeni rovným dílem tři němečtí a tři čeští 

členové, tím, že byli i ti čeští jmenováni protektorem, ztrácela protektorátní vláda na 

film jakýkoliv vliv.124 

 Produkce českých filmů se v průběhu protektorátu rapidně snižovala, což 

souviselo s německými plány její činnost po válce zcela ukončit. Ale vzhledem 

k tomu, že válka nekončila tak rychle, jak bylo v plánu, měly se prozatím „vyrábět 

                                            
117 Lukáš KAŠPAR, Český hraný film a filmaři za protektorátu, Praha 2007, s. 85. 
118 Tamtéž. 
119 Ivan KLIMEŠ, Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava, in: Přednášky z 49. běhu Letní školy 
slovanských studií, Praha 2006, s. 241. 
120 Jiří DOLEŽAL, s. 185. 
121 Tamtéž, s. 187. 
122 Blíže o historii filmu v protektorátu např.: Jiří DOLEŽAL, s. 169–231; Stanislav MOTL, Mraky nad 
Barrandovem, Praha 2006; Lukáš KAŠPAR, Český hraný film a filmaři za protektorátu, Praha 2007; Petr 
BEDNAŘÍK, Arizace české kinematografie, Praha 2003; Miloš HEYDUK, Barrandov pod vlajkou hákového 
kříže, Mnichovice 2007 nebo Ivan KLIMEŠ, Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava, in: Přednášky 
z 49. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2006, s. 239–250. 
123 Jiří DOLEŽAL, s. 185. 
124 Tamtéž, s. 193. 
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české filmy i nadále, protože česká společnost měla být odpolitizována i s jejich 

pomocí“.125  

4. 5 Specifika divadelní cenzury 

Rozdílnost uměleckých oblastí tisku, filmu a divadla vždy předpokládala i rozdílný 

přístup cenzury, nejinak tomu bylo za protektorátu. Zatímco tisková i filmová 

cenzura pracovala s již hotovým, zafixovaným dílem, které mohla buď zcela 

zakázat, nebo dle svých představ pomocí škrtů a změn přetvořit. Cenzura 

divadelních her představovala v tomto ohledu specifikum. Představení se totiž 

odehrávalo vždy hic et nunc, tedy znovu a znovu v reálném čase, a v tu chvíli už 

zůstávaly kontrolní úřady bez možnosti zásahu. Možná právě proto získala 

divadelní představení v období protektorátu takovou oblibu a jejich návštěvnost 

rapidně stoupala, neustále zde totiž mimo jiné existoval napínavý moment a 

možnost překvapení, vzájemného mimotextového dorozumění mezi jevištěm a 

hledištěm, které nemohl nikdo kontrolovat.  

 V terminologii divadelní cenzury si nevystačím s termíny tiskové cenzury 

předběžné a následné. Pouze v případě, kdy byl text divadelní hry vydáván a jeho 

cenzura pak probíhala stejně jako u ostatního tisku a spadala do pravomoci TO 

PMR (později u MLO). Při cenzuře divadelních her lze celý proces rozdělit do dvou 

fází: cenzura před nastudováním a cenzura po uvedení. Do první fáze patřily 

všechny kroky (níže podrobněji rozebrané), které musely výkonné úřady 

podniknout, než došlo k veřejnému provedení hry, to znamenalo cenzuru 

divadelního scénáře a ve vybraných případech i kontrolu scény a kostýmů či 

celkového provedení hry při generálních zkouškách. Ve druhé fázi již byla sice hra 

pravidelně uváděna v programu divadla, ale mohla svými částmi či celkovým 

působením zapříčinit takovou (nežádoucí) odezvu v publiku, že byla buď zcela 

zakázána, nebo ještě jednou upravována, a to v kterékoliv již kontrolované složce 

(od scénáře po scénu). 

                                            
125 Lukáš KAŠPAR, Český hraný film a filmaři za protektorátu, Praha 2007, s. 88. 
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 Rozdíly vyvstávají i v případě jinotajných vyjádření. Nejhůře se narážky 

vnášely do dobových filmů, protože obraz je významově mnohem určitější než 

literární text. Právě u tištěného textu, mluvím konkrétně např. o krásné literatuře, 

mohl autor pomocí tzv. ezopského jazyka (viz výše kapitola 4. 1) zašifrovat nějaký 

„dobově nevhodný“ obsah a myšlenky. Pokud text úspěšně prošel cenzurou, žádné 

velké nebezpečí z odhalení (vyjma umělecky zaměřeného česky rozumějícího 

nacisty) již nehrozilo. Předpokládalo se totiž, že příjemce si přečte text v soukromí 

svého obývacího pokoje, maximálně o něm pohovoří s důvěrným okruhem lidí, aby 

si pochopení šifry ověřil, a únik před cenzurou pak byl možný a relativně bezpečný. 

Ovšem v případě divadelních her probíhal přenos šifrovaného obsahu veřejně a 

velké skupině příjemců zároveň, k tomu pod stálým policejním dohledem (zjevným 

i tajným). Ve chvíli, kdy by dalo publikum pochopení šifry najevo, a na představení 

by byl přítomen někdo, kdo to dokáže patřičně vyhodnotit a nahlásit, mohla být 

veškerá práce na zamaskování tajného významu zmařena. Zde pravděpodobně tkví 

důvod onoho adrenalinu při divadelních představeních, o kterém řada pamětníků-

herců často hovoří. Kromě napětí inscenovaného na jevišti v rámci divadelního 

příběhu totiž ještě existovalo napětí z nebezpečí veřejného odkrytí šifry v divadle 

v nevhodnou chvíli (viz případ Olgy Scheinpflugové a její Hry na schovávanou 

kapitola 6. 2). Na druhou stranu poskytuje divadelní umění celou škálu prostředků 

v textu nezachycených, kterými mohli herci na jinotajné poselství odkazovat. 

Především při interpretaci textu pomocí intonace, zámlk, gest atd. (Blíže viz 

kapitola 9. 4. 2.) 

 Za porovnání stojí i rozdílný přístup a zapojování okupačních a 

protektorátních úřadů do jednotlivých cenzurovaných oblastí. Ve filmu byla 

kontrola přímo v okupačních rukou ÚŘP, kdežto v periodickém tisku byla využita 

existující úřední hierarchie dozorčích orgánů a ÚŘP ji centrálně řídil pomocí 

tiskových konferencí. Divadelní cenzura zůstala nejdéle „autonomní“ a její průběh 

ÚŘP zpočátku spíše korigoval a usměrňoval, později již zasahoval tvrději, nicméně 

nechával vykonávat své příkazy (jako v tisku) protektorátní úředníky.  
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5 Programové zaměření cenzury v protektorátu 

Programová náplň protektorátní cenzury byla totožná pro všechny zmiňované 

oblasti, ačkoliv se v nich různě projevovala. Protože nás bude v následujících 

kapitolách neustále provázet, je na místě věnovat se jí důkladněji. V této kapitole se 

neubráním určitým generalizacím, když se budu snažit postihnout základní 

ideologické směřování cenzury. Jsem si vědoma, že určité dílčí odchylky zde 

nebudou zmíněny. Nicméně v kapitole 8. se nastíněná témata konkretizují pomocí 

rozboru dochovaných cenzurovaných scénářů.  

Ideologický rámec určující, které myšlenky či témata propustí cenzura na 

veřejnost a které nikoliv, měl jako vše v protektorátu dvojí původ – okupační a 

protektorátní/český, v návaznosti na kapitolu 3. o kulturní politice zde zachovám 

stejné členění. Pozornost byla věnována sice především politické cenzuře, přesto 

nemohu ponechat stranou ani stále existující cenzuru osvětovou, která zde i nadále 

měla své poněkud rozporuplné místo. 

5. 1 Cenzura ve službách nacistické ideologie  

Hlavní pilíře nacistické ideologie zásadně určovaly kulturní politiku okupantů (a 

tudíž i kroky cenzury v protektorátu). Přestože jsou obecně známé, musím je v této 

souvislosti alespoň stručně zmínit. Jednalo se o následující základní teze nacismu: 

1) Antiliberalismus a antiparlamentarismus. Podle nacistické ideologie selhaly 

demokracie dvacátých a třicátých let proto, že nenaplňovaly základní přírodní zákon 

o právu silnějšího,126 „jemuž se platného politického ekvivalentu dostává toliko 

                                            
126 Legitimace sociokulturních norem NSDAP „tkvěla v sociálně darwinistickém názoru, že duchovní střety 
mezi lidmi jsou jen zdánlivě vedeny společenským zápasem o mravní pokrok, nýbrž ve skutečnosti jsou 
součástí boje o biologické přežití, v němž silnější a cennější jsou nuceni prosadit se vůči slabším a méně 
cenným a v němž vítězové diktují svoji morálku poraženým. Tím, že se vztah mezi subjektem a objektem řídí 
realitou interpretovanou jako boj o přežití, musí být sociokulturní normy vyvozované z tohoto náhledu přijaty 
za závazné, v opačném případě dojde k sociálnímu a biologickému vytlačení; konstitutivní charakter těchto 
norem vysvítá pak rovněž ze skutečnosti, že jsou formálně založeny na univerzalistickém principu. Kulturní 
politika NSDAP nezamlčovala, a to ani před převzetím moci nad Německem, že své normy chápe jako 
nezbytné pro přežití německého národa. Na výčitku politické nemravnosti nereagovala tak, že by se 
odvolávala na konstitutivní legitimitu utváření svých norem, nýbrž odkazem na ztroskotání údajných 
mravních norem výmarského systému, jejichž regulativní charakter prý umožnil rozšíření jakékoli formy 
umění, filozofie a politické morálky, a to bez ohledu na pozitivní nebo negativní dopad na sociálně 
integrativní národní vědomí. NSDAP se přitom mohla opírat o proměnu funkce norem, která probíhala i 
mimo nacistický světonázor, a to opět v důsledku narůstající disfunkčnosti sociopolitických struktur.“ Viz 
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uplatněním vůdcovského principu“.127 Kvůli „slabosti“ demokratického systému 

došlo k poválečnému versailleskému vyrovnání i velké hospodářské krizi. 

2) Antikomunismus a nacionalismus měly kromě jasného vyhranění vůči opačné 

nadnárodní ideologii za následek představu o jedinečnosti vlastního národa. 

Příslušnost k národu pak dávala jedinci právo na existenci podle hesla „Sám nejsi 

ničím, národ tvůj jest vším!“128 

3) Rasismus a antisemitismus šířil představu o nadřazenosti, resp. podřazenosti 

různých národů z hlediska příslušnosti k árijské rase na stupni nejvyšším v opozici 

vůči židům na stupni nejnižším, z nichž tak byli vytvořeni nepřátelé a viníci všech 

myslitelných potíží.  

4) Militarismus a imperialismus měly za následek vojenské uspořádání společnosti 

kvůli boji s „odvěkým nepřítelem“ a potřebě získání prostoru na východě. Sem 

spadá glorifikace příslušníků německé armády. 

 Podle výše uvedených tezí měl „nadřazený“ německý národ „přirozené“ 

právo životního prostoru (Lebensraum), čímž se legitimizovaly německé expanzivní 

snahy či se tak historicky odůvodňovala i myšlenka odvěké příslušnosti Čech a 

Moravy do německého prostoru třetí říše. Vedlejším, ale podstatným účinkem 

uplatnění těchto pohledů v nacistickém vnímání světa bylo potlačení vlastní 

individuality a „samozřejmý“ předpoklad oběti lidského života pro naplnění 

zmíněných idejí.129 

Šíření těchto idejí a restrikce myšlenek opačných či nepřátelských, bylo 

hlavní náplní nacistické propagandy a cenzury. „Česká protektorátní kultura musela 

být totiž zbavena všeho, co bylo v rozporu s ‚říšskou myšlenkou‛ a zároveň uváděna 

do souladu s ní.“130 Na jednu stranu tu tedy bylo předem dáno téma, které by mělo 

být co nejčastěji zobrazováno, uveřejňováno v tisku, dramaticky zpracováno pro 

                                                                                                                                    
Reinhard AULICH, Principy funkční diferenciace literární cenzury. Úvahy o formě a účinnosti cenzury jako 
záměrně adekvátní reakci vůči literární komunikaci, in: Nebezpečná literatura?, s. 157. 
127 Friedemann BEDÜRFTIG, Třetí říše a druhá světová válka: lexikon německého nacionálního socialismu 
1933–1945, Praha 2004, s. 283 (heslo: nacionální socialismus). (Dále jen Friedemann BEDÜRFTIG.) 
128 Tamtéž, s. 284, (heslo: nacionální socialismus). 
129 Zde se nemělo jednat jen o oběť „níže“ postavených příslušníků jiných národů, ale i oběti německých 
životů, jak se v extrémní podobě ukázalo na konci války při marném hájení Berlína vytvářením dětských 
domobran. 
130 Jiří DOLEŽAL, s. 19. 
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divadelní scény apod., na druhé straně cenzura musela vyškrtávat vše, co by 

zmiňované představy zpochybňovalo či přímo popíralo. Uplatnění první teze 

antiliberalismu a antiparlamentarismu v cenzuře mělo za následek škrtání všeho, co 

by v pozitivním duchu vzpomínalo na období demokracie a první republiky. 

Nechuť k demokratickým zřízením se projevovala celosvětově, nesměla se 

zobrazovat jako šťastná a fungující. Druhá teze antikomunismu stála za restrikcemi 

vůči levicovým autorům či levicově vyznívajícím uměleckým dílům, teze 

nacionalismu pak nemohla dovolit jakékoliv urážení či zesměšňování německého 

národa (přímé, či skryté). Rasismus a antisemitismus neznamenal automaticky, že 

by se o židech zcela přestalo psát či hrát. Mohli se však zobrazovat pouze 

v intencích zmíněné myšlenky, tedy negativně. Militarismus a imperialismus 

znamenal pro cenzuru zákaz zobrazování uniforem z první republiky. Celá 

legionářská historie se stala nevhodnou, protože z hlediska vojenské morálky se 

jednalo o zrádce.131 Jakákoliv témata vítězství mohla být nadále určená jen 

německému národu, proto se například téma husitských válek či jakýchkoliv jiných 

případů z historie, kde by německé vojsko bylo v historii poraženo, nemohlo nadále 

umělecky zpracovávat.  

Cenzura pomáhala zobrazovat realitu ani ne takovou, jakou se stala, ale jakou 

by ji okupanti chtěli mít. Zobrazit či popsat skutečnost takovou, jaká byla, totiž 

nešlo vůbec. Ukazovat jakékoliv problémy, které v ideální představě nacistické 

ideologie neměly existovat, se nesmělo. Z toho plyne nemožnost postavení 

uměleckých tvůrců, kteří tak byli připraveni o základní potřebu umění – aktualizaci. 

Veškerá terminologie náležící novému německému uspořádání mohla být nadále 

používána pouze v těchto, ne jiných souvislostech. O hlavní náboj a náplň tak přišla 

i politická satira, která se stala poněkud bezzubou, protože ve své plné síle již 

nebyla možná.132 

                                            
131 Je příznačné, že v duchu protilegionářské myšlenky se během protektorátu pokoušeli o očištění a přiznání 
zásluh někteří čeští příslušníci rakouské armády z první světové války. Viz Olga KUTHANOVÁ, Nacifikace 
města Prahy, Praha 2007, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, vedoucí práce doc. PhDr. Alena 
Míšková, Ph.D., s. 64–65. (Dále jen Olga KUTHANOVÁ.) 
132 Ačkoliv do atentátu na R. Heydricha lze v dobovém tisku příležitostně najít aktuální kreslené vtipy 
glosující některé novinky všedního života v protektorátu, např. v časopise Pestrý týden. Viz Olga 
KUTHANOVÁ, s. 199–200. 
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Propagandistické cíle prosazovali okupanti pomocí vnitřně diferenciovaného 

celku nařízení a restrikcí, v literatuře se hovoří o tzv. „rozptýlené cenzuře“ – o 

složitém systému různých institucí a cenzurních orgánů (viz níže kapitola 6), jejichž 

součástí byly jak okupační, tak protektorátní úřady.  

5. 2 Cenzura v rukou protektorátních úřadů a otázka osvěty 

Zatímco pro okupanty představovala cenzura především nástroj propagandy jejich 

nacistické idey o světě, kterou tímto chtěli protektorátnímu publiku podsunout,133 

protektorátní, tedy čeští úředníci se naopak snažili, pokud jim byla v dané oblasti 

ponechána možnost řízení cenzury, její pomocí zamezit konfliktu s okupační silou. 

Postupně se zvyšující perzekuční opatření okupační moci se přímo odrážela 

v přísnosti cenzury v protektorátních rukou. Obava z následků případného konfliktu 

nebyla neopodstatněná, jen představa o vážnosti případného zásahu proti českému 

národu se měnila podle zkušeností s okupanty (zásah proti vysokým školám, 

příchod R. Heydricha, heydrichiáda, atd.). Do nástupu E. Moravce (viz výše 

kapitola 3. 2) tedy česká cenzura odstraňovala spíše naprosto zjevná konfliktní 

místa, proto se také stávalo, že jí prošly skryté jinotaje. V kapitole 3. 2 uvedená 

změna kurzu protektorátní kulturní politiky a neustále postupující centralizace 

cenzury (viz kapitola 6) či nasazování německých úředníků na vedoucí místa 

přiblížila práci protektorátní cenzury záměrům cenzury okupační.  

 Další hlavní náplní české institucionálně rozptýlené134 cenzury byla 

především v počátcích protektorátu osvěta. Umělecké dílo mohlo být zakázáno 

z politických důvodů, nebo z důvodů osvětových. Otázka kvality a kýče či braku, 

jak se většinou označuje tvorba vykázaná dobovým diskursem vnímání umění na 

periferii, je dost složitá sama o sobě v jakékoliv době. V kontextu protektorátu však 

získává nové konotace. Kvalitu umění totiž řešili jak nacisté, tak čeští kritici 

různých uměleckých odvětví. Nacisté rozdělovali umění podle své ideologie na 

kvalitní, většinou klasicistně a konzervativně pojaté, srozumitelné, sloužící plně 

                                            
133 Jednalo se pouze o tu část obyvatelstva, která dle řešení české otázky zpracované K. H. Frankem a K. von 
Neurathem byla vhodná k poněmčení. Blíže viz Detlef BRANDES, s. 148–164. 
134 Pavel JANÁČEK, s. 122–123. 
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politickým cílům, a na „zvrhlé“, kam spadalo veškeré moderní umění 20. a 30. let 

pro svou nesrozumitelnost (či pro původ umělce). Nacisté pro ně v rámci své 

kampaně „v roce 1937 použili biologického pojmu degenerovanosti“,135 podle nich 

se jednalo o „choromyslné výplody“.136 Ačkoliv principiálně stáli okupanti i proti 

tzv. brakové produkci, z hlediska jejich kulturně politických záměrů odpolitizování 

české společnosti zde měli poněkud vyšší toleranci k přípustnosti umění, které 

plnilo především relaxační funkci.  

 Ovšem situace v českých řadách byla poněkud složitější. O pojetí braku 

v literatuře a kampaních proti němu, mimo jiné právě i v letech 1938–1940, píše 

Pavel Janáček. Cenzura podle „umělecké kvality“ se však projevovala právě i 

v divadelní oblasti (viz níže např. kapitola 6. 3. 2. 2) a i díky tomu lze vypozorovat 

určité obecné rysy společné pro český přístup k „nekvalitnímu“ umění 

v protektorátu.  

 Jeho složitý postoj vychází ze změny statutu umění ve vnímání české 

kulturní obce (viz výše kapitola 3. 2). Stalo se totiž především hlavním nástrojem 

zachování národní identity. Protože česká strana vnímala velmi čitelně záměry 

okupační kulturní politiky snažící se český národ vykořenit a ponížit, či dokonce 

asimilovat nebo hůře – zahubit, kladla velký důraz na kvalitu českého umění, české 

řeči a všeho českého vůbec. Pokud se kulturní dění stalo hlavní možnou realizací 

českého národa, pak se logicky projevovaly v umělecké kritice puristické snahy a 

vyhranění vůči okrajové tvorbě, která vznikala „pouze“ pro zábavu či finanční 

výnos, a tudíž neplnila nové, vyšší cíle českého umění. „Kulminace kritického 

zájmu o svět ‚nepravé‛ literatury souvisí podle nás vždy především s krizí hodnot 

nebo s pocity ohrožení, zakoušenými v elitních oblastech české literární kultury.“137 

Nejednalo se o jednotný postoj a z odborné obce se tento přístup zcela nedokázal 

přenést do úředního výkonu. Ovšem externí odborníci psali pro ministerstvo 

školství a národní osvěty (dále jen MŠANO) posudky, v nichž se toto pojetí často 

projevovalo. Pro protektorát je příznačné, že „nespokojenost s úřední – jak se to 

                                            
135 Friedemann BEDÜRFTIG, s. 80, (heslo: degenerované umění). 
136 Tamtéž. 
137 Pavel JANÁČEK, s. 56. 
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jevilo – nerozhodností a polovičatostí otevírala pole pro okraje politického spektra, 

pro extrémní skupiny zvenčí legálního národního hnutí, především fašistické, ale i 

odbojářské“.138 Zatímco první skupina byla pro autoritativní zásah, druhá apelovala 

na vlastní zodpovědný výběr kvalitního umění českého obyvatelstva,139 které by tím 

nejlépe hatilo úmysly okupantů.140 

 Změněný historický kontext, ohrožení republiky a praxe cenzury uvedené 

v život těsně před a během druhé republiky měly však za následek dvojznačný 

účinek těchto osvětových tendencí. V realitě svobodné demokratické společnosti by 

odborná komunita, až na výjimky, neměla potřebu umělecký prostor takto výrazně 

úředně omezovat (ačkoliv jak píše právě Pavel Janáček, existují tyto snahy neustále 

i v současnosti), resp. by to bylo téma pro úvahy a studie či diskusi, nikoliv pro 

autoritativní škrty a zákazy, či vznik Sboru pro posuzování tiskopisů ohrožující 

mládež141 (fakticky fungoval pouze přibližně rok). Dvojznačnost osvětové cenzury 

spočívala ve snadném zneužití okupační stranou – omezování české kulturní 

činnosti (ať už dobově vnímané jako „kvalitní“ či „okrajové“) z vlastních 

protektorátních řad mohlo příležitostně hrát do karet okupační kulturní politice 

omezování a restrikcí (je jedno, že z jiných důvodů) české kultury jako takové, jak 

se to projevilo např. u ochotnické divadelní činnosti (viz níže).142 Proto mohli 

někteří horliví osvětoví „pracovníci“ snadno, vědomě či nevědomě, překročit 

tenkou hranici mezi národním zájmem a kolaborací.143  

  

                                            
138 Tamtéž, s. 82–83. 
139 P. Janáček cituje odbojový časopis V boj. 
140 Dobové tažení proti braku dalo vzniknout i novým výrazům: morzakor (mor za korunu, míněna především 
dobrodružná četba v levném paperbackovém vydání, tj. Rodokaps apod.) a limzakor (limonáda za korunu, 
tedy dnešními slovy červená knihovna). Viz Pavel JANÁČEK, s. 75, poznámka pod čarou 25. 
141 Tamtéž, s. 112. 
142 Kulturní rada dokonce vyzývala v tisku „obyvatele mimopražských měst a obcí, aby zasílali do jejich 
pražské kanceláře ve Valentinské ulici stížnosti na skandální podniky. Čas od času se objevila v tisku 
prohlášení Kulturní rady, například proti poškozování dobrého divadla. Rozhořčení vyvolávaly zvláště ty 
zprávy, na nichž podle předběžné reklamy měly účinkovat slavné hvězdy. Ty, pokud se dostavily, zazpívaly 
jeden šlágr, odříkaly jeden monolog či jinak projevily svou úspornou přízeň publiku.“ In: František 
ČERVINKA, s. 95–96. 
143 František Červinka v této souvislosti zmiňuje mezi těmi, kteří svou osvětovou činností spíše kolaborovali, 
např. Fedora Soldana, jenž v roce 1941 napsal knihu O literárním braku. In: František ČERVINKA, s. 96. 
Pavel Janáček zase píše o kolaborujícím Emanuelu Vajtauerovi, který se snažil propojit snahy okupačního a 
českého postoje k brakové literatuře a podle něhož „přinášela nacistická idea zábavné knihy lék na problém 
‚rozlezlé laciné sešitové literatury dobrodružné‛“. In: Pavel JANÁČEK, s. 122–123. 
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6 Organizace divadelní cenzury v protektorátu 

Zorientovat se v organizaci divadelní cenzury není zcela jednoduché. Zapojení více 

než jednoho protektorátního úřadu způsobovalo časté nejasnosti a nutné 

překračování vzájemných kompetencí. Jak již bylo naznačeno, zpočátku ponechával 

ÚŘP řízení cenzury především v protektorátních, tedy českých rukou. Podle 

Bořivoje Srby zachovávám rozdělení protektorátních úřadů na dvě skupiny dle 

jejich pravomocí. Do první patřily úřady vytvářející koncepci a ideologický rámec, 

do druhé pak úřady cenzuru vykonávající.144 Tyto role ve skutečnosti nebyly tak 

jasně vyhraněny, protože ideologické výnosy nadřízených orgánů byly často 

inspirovány praktickými poznatky orgánů výkonných. Zároveň nadřízené úřady 

leckdy své podřízené obcházely a komunikovaly při řešení konkrétních divadelních 

her přímo s divadly. 

Do první skupiny počítáme MŠANO a TO PMR, částečně i ministerstvo 

obchodu. TO PMR v divadelní cenzuře figuroval pouze jako „inspirátor cenzurních 

opatření“145 a mohl cenzurovat ty divadelní hry, které měly být vydány knižně. 

Hlavní koncepci divadelní cenzury však vytvářelo MŠANO, které posuzovalo hry 

jednak z hlediska politického, jednak osvětového, přičemž prošla-li divadelní hra 

posudkem politickým, mohla být zakázána z důvodů osvětových a naopak. V 

MŠANO byly vytvářeny odborné posudky na divadelní hry,146 MŠANO posílalo 

svá doporučení MV, ale vstupovalo samostatně i do jednání s konkrétními 

divadly.147  

Do druhé skupiny patřilo ministerstvo vnitra (dále jen MV) a jemu podřízené 

úřady zemské a policejní, pověřené praktickým výkonem cenzury (tak jako v době 

první a druhé republiky). MV „především vystupovalo jako prostředník zajišťující 

výměnu informací mezi ústředními protektorátními úřady […] a staralo se, aby 

                                            
144 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 3.  
145 Tamtéž. 
146 Od 25. března 1941 byl na ministerstvu zřízen při IV. odboru referát pro dramaturgii, který se zabýval 
právě posuzováním divadelních her. Při psaní posudků byli ve velké míře využíváni externisté. Není bez 
zajímavosti, že nové cenzurní opatření přineslo těmto externím odborníkům zajímavé finanční ohodnocení. 
Za každý posudek mohli získat od 50 do 150 korun (podle rozsahu divadelní hry) a ministerstvo na rok 1941 
odhadlo náklady pro vyplácení těchto honorářů na 50.000 korun. In: Národní archiv v Praze (dále NA), fond 
ministerstva školství (dále MŠ), karton 3322, záznam ze dne 16. května 1941. 
147 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 4. 
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správní rozhodnutí, učiněná v jedné složce, stala se obecně platnými na celém 

území“.148 

Takto byly role rozděleny v prvním období protektorátu, kdy divadelní 

cenzura – nepočítám v to změnu ideologických východisek – organizačně 

navazovala na předchozí období. Reformy protektorátní správy započaté R. 

Heydrichem částečně zasáhly i dosavadní uspořádání divadelní cenzury, především 

jeho ideologickou část. PMR bylo zrušeno a tiskový odbor se přesunul na 

ministerstvo školství a úřad lidové osvěty Emanuela Moravce. Právě jeho později 

ustavené MLO převzalo 15. června 1942 od ministerstva školství společně 

s veškerými kulturními záležitostmi i divadelní cenzuru.149 Z cenzurních protokolů 

a dalších pramenů, které vznikly po této reformě, nevyplývá, že by Heydrichova 

správní reforma měla na praktický výkon a průběh cenzury velký vliv (dál ji 

vykonávaly zemské a policejní úřady viz kapitola 6. 3). Určitě ale přinesla svůj díl 

změn do divadelního života a divadelního repertoáru, protože Emanuel Moravec ve 

svých nových funkcích do obou zasahoval mnohem razantněji. „Nový ministr, typ 

mimořádně agilního quislinga, si umínil, že získá pro novou vládní politiku i českou 

kulturní obec. A tak nadešly zejména exponovaným českým kulturním 

pracovníkům těžké chvíle. Hrozbami i přemlouváním, úplatky i šikanováním, 

nejrůznějšími prostředky nátlaku snažil se Moravec se svými přívrženci vynutit si u 

těchto pracovníků změnu jejich rezistentního nebo pasívního postoje vůči 

okupantům a zapojit je do aktivní kolaborace.“150 Nemluvě o jeho vlivu na novou 

podobu ideologické koncepce cenzury. 

Činnost protektorátních úřadů samozřejmě probíhala pod bedlivým dozorem 

ÚŘP a jeho kulturně-politického oddělení 4. Zde měl na starosti divadelní referát 

Ernst Ludwig,151 po něm jej převzal Fritz Oehmke. Souběžně s ÚŘP sledovaly a 

hlídaly divadelní život mimo jiné i německá SD a gestapo. Jak vyplývá 
                                            
148 Tamtéž.  
149 NA, fond ministerstva vnitra – nová registratura (dále fond MV – NR), karton 5029, sign. D 2330, záznam 
ze dne 30. června 1942. 
150 Bořivoj SRBA 1969, s. 146. 
151 Dle studie Vladimíra Justa byl E. Ludwig z místa propuštěn a poslán na frontu kvůli tomu, že dopustil, 
aby se před protektorátní publikum dostala jinotajná hra Viléma Wernera Červený mlýn, která byla v dubnu 
1941 kvůli reakcím publika zakázána. In: Vladimír JUST, Případ Vilém Werner (Črty k jednomu portrétu), 
Divadelní revue 1, 2003, s. 10. (Dále jen Vladimír JUST.) Blíže viz kapitola 7. 2.  
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z korespondence mezi MŠANO a MV, vzešel dokonce od Karla von Gregoryho 

návrh, který by býval výrazně pozměnil chod cenzury. Byl by vycházel z říšského 

vzoru, kde existoval post říšského dramaturga, bez jehož svolení nesměl být žádný 

divadelní kus provozován.152 Tento návrh MV odmítlo s tím, že podobná pozice by 

jednak neměla oporu v našem právním řádu, ale hlavně byla podle něj celá 

záležitost cenzury dostatečně ošetřena dosavadním systémem.153 

Ačkoliv do cenzury mohlo mluvit takové množství nadřízených úřadů, 

praktický výkon cenzury ležel na bedrech zemských a policejních úřadů, které měly 

alespoň do roku 1941 určitou míru manipulačního prostoru a samostatnosti. Protože 

se totiž různé instance zabývaly různými divadelními podnikateli (rozdíl 

v profesionálních, ochotnických a kočovných divadlech viz níže), lišily se výrazně i 

v přístupu (co nadřízená instance profesionálnímu divadlu zakázala, mohla 

podřízená instance ochotníkům povolit) a tento „systém zachovával značný prostor 

pro vyjednávání“154 konkrétních divadelníků s konkrétními úředníky. Okupanti 

ovšem postupně celý systém směřovali k říšskému centralizovanému vzoru, ve 

kterém nižší úřady pouze vykonávaly to, co jim bylo shora nařízeno a výše zmíněná 

variabilita tak zanikala.155  

Skutečnost, že „svoboda“ protektorátních úřadů byla omezována postupně a 

ne najednou, byla způsobena ohledy okupantů na již zmiňované zdání české 

„autonomie“. Tlak okupačních úřadů se zpočátku projevoval skrze tzv. „přání 

říšského protektora“,156 kterým se samozřejmě neodporovalo. Okupanti také nejprve 

sledovali, do jaké míry bude fungovat autocenzura protektorátních úřadů i 

divadelníků samotných. Pokud chtěli změnit či zakázat např. konkrétní autory, 

vyjádřil říšský protektor přání a MŠANO či PMR je musely vyplnit.157 Na to, jak 

přistupovali k autocenzuře na MŠANO, vzpomíná Rudolf Stránský: „Pro divadla 

měl ministr Kapras důvěrníka v dr. V. Maulem, který jistě s vědomím Jaroslava 
                                            
152 NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 30. dubna 1940. 
153 Tamtéž. 
154 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 5. 
155 Tamtéž, s. 5–8. 
156 Tamtéž, s. 6. 
157 Dá se říci, že v prvních dvou letech okupace se nejednalo o pokorné a okamžité plnění protektorových 
přání a české úřady se v rámci možností snažily jeho nejostřejší požadavky alespoň otupit nebo zmírnit, ač 
často marně nebo pouze dočasně. Od roku 1941 se již s ÚŘP příliš nediskutovalo, nebyl na to prostor. 
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Kvapila vykonával jakýsi dozor nad uměleckým odborem ministerstva školství. 

Kapras souhlasil s Maulem, že je třeba předcházet zlu a nedovolit nacistům, aby 

měli příčinu k zákrokům. […] Jistě to byl také dr. Maule, kdo rozmluvil Janu 

Borovi, aby se na Národním divadle uvedl Dykovým Poslem, ať už měl na mysli 

protiněmeckost Dykovu nebo hru samu. Postupně pak sňal Maule z repertoáru ještě 

Smetanovu Libuši a Jiráskovu Lucernu, při nichž docházelo v sezóně 1938–1939 

k vášnivým projevům odporu proti okupaci. Maule se bál následků, které na sebe 

nedaly dlouho čekat a které by se stejně objevily, kdyby nebylo došlo k žádným 

projevům ze strany obecenstva.“158  

Z přání protektora se od jara 1940 (v souvislosti se zahájením válečných 

operací německé armády na západě) staly příkazy, když Konstantin von Neurath 

v dopise z 13. dubna 1940 určenému PMR vyjádřil „rozhořčeně svou nespokojenost 

se stavem české kultury. Zvláště české divadlo prý rozněcuje v obyvatelstvu 

rezistentní nálady“,159 PMR si nedovolilo Neurathovi vzdorovat a ihned učinilo 

patřičné změny v organizaci cenzury. Od této chvíle se dohled ÚŘP utužil a 

divadelní cenzura se v rámci protektorátních úřadů více centralizovala, většina 

rozhodnutí přešla přímo do rukou MV.160 Úřadům nižší instance byla odebrána 

možnost rozhodovat samostatně o provedení hry, měly především provádět příkazy 

jim nadřazených úřadů (zemského a MV). Do cenzury začaly v rámci krajů 

zasahovat s požehnáním protektora i OLR, které se o to mimochodem snažily i bez 

jeho svolení prakticky od svého zřízení. „Tím fakticky byly kulturně-politické 

oddělení ÚŘP a příslušné OLR nadřazeny všem českým cenzurním úřadům a 

vytvořily společně špičku organizační struktury české cenzury.“161 

ÚŘP měl právo vyžádat si úplný překlad některé z cenzurovaných her. 

Podnikatel pak musel takový překlad opatřit (což nebyla levná záležitost) a pouze 

v případě, že by to pro něj bylo právě z finančního hlediska neúnosné, zajistil za něj 

překlad ZÚ. Z archivních materiálů však vyplývá, že říšský protektor tuto možnost 

příliš často nevyužíval, protože vycházel z obsahů her uvedených v dvojjazyčných 
                                            
158 Rudolf STRÁNSKÝ, Očima svědka, in: Theater = Divadlo, s. 23.  
159 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 6. 
160 Tamtéž, s. 7. 
161 Tamtéž, s. 8. 
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seznamech povolených her,162 ale podle všeho využívaly častěji tuto možnost 

jednotlivé OLR.163 Od dubna 1942 si nechal ÚŘP zasílat ze ZÚ opisy povolovacích 

výměrů každé hry, kterou ZÚ povolil,164 a kontroloval tak vlastně téměř všechny 

kroky ve výkonu cenzury. 

Množství úřadů, které mohly do divadelní cenzury ideově zasahovat, 

způsoboval řadu kompetenčních nesrovnalostí a sporů. Ty vznikaly samozřejmě 

mezi protektorátními a okupačními úřady (alespoň v období do roku 1941, viz 

kapitola 6. 2), ale mohly nastat i v rámci protektorátních úřadů, obzvláště pokud 

v některém z nich již pracoval německý úředník ve vedoucí pozici či český 

aktivista, nebo mezi okupačními a říšskými úřady (viz výše zmiňovaná 

problematika nevyjasněné hierarchie). 

6. 1 Seznamy povolených, resp. zakázaných her 

V řízení divadelní cenzury v protektorátu hrály důležitou roli seznamy povolených 

divadelních her (již z dob obou republik). Ještě na počátku okupace si je tradičně 

vedly jednotlivé „cenzurní útvary na základě společného vzoru zcela 

individuálně“.165 Tyto seznamy povolených divadelních her posílaly zemské úřady 

MV a MŠANO, jež tím měla možnost zpětné kontroly. Se změnou organizace 

z dubna 1940 se však proces obrátil a význam seznamů se zásadně změnil, staly se 

z nich totiž direktivní směrnice z MV pro úřady nižší instance.166 

 MV vydávalo tzv. Seznamy povolených her na popud říšského protektora 

jako přílohu svého věstníku již od roku 1939, od srpna 1940 pak vycházely 

seznamy samostatně.167 Obsahovaly dvojjazyčně nejenom seznam povolených her, 

ale i jejich stručné obsahy a jméno autora hry s důležitými daty o jeho osobě.168 

                                            
162 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 6. července 1940. 
163 Ty původně vyžadovaly překlady již na podzim 1939, ale „české úřady bombardované protesty českých 
divadelníků [se] proti takovému vměšování okupantů do sféry své pravomoci dosti důrazně ohradily“. In: 
Bořivoj SRBA 1998, s. 8. 
164 NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 10. dubna 1942. 
165 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 5. 
166 Tamtéž, s. 7 
167 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 7. srpna 1940. 
168 Protože potřeboval ÚŘP, aby byly seznamy dvojjazyčné, vznikl tím problém překladu obsahů her. 
Překladatelna ministerstva vnitra se k překládání uměleckých děl necítila dostatečně povolána. Proto byla 
v červenci uzavřena smlouva s bývalým redaktorem Prager Presse Juliem Madrem, který byl německé 
národnosti a byl zběhlý v kulturní oblasti. Jen pro zajímavost, Julius Mader si účtoval za každý překlad 



55 
 

Definitivní podoba seznamů vznikala následujícím způsobem. V předem daných 

termínech posílaly úřady nejnižší instance přehledy her, které povolily/zakázaly i 

s odůvodněním a provedenými škrty zemským úřadům. ZÚ spojily tyto přehledy se 

svými cenzurními rozhodnutími a vše zaslaly včas MV. MV na základě hlášení 

podřízených úřadů a návrhů MŠANO a TO PMR vydalo definitivní a závaznou 

podobu seznamů,169 které zároveň pravidelně zasílaly ÚŘP, jenž měl celý cenzurní 

proces pod svou přímou kontrolou. 

Do konce roku 1941 vycházely seznamy jednou měsíčně, od roku 1942 mělo 

MV v úmyslu četnost vydávání omezit (jednak kvůli úspoře papíru, jednak kvůli 

tomu, že počet dosud nezcenzurovaných her se neustále snižoval), ale chtělo, aby 

seznam vycházel alespoň čtyřikrát ročně.170 Ovšem při přechodu cenzurní agendy 

pod nové Moravcovo MLO se vydávání seznamů zcela zastavilo171 a dále se 

vytvářely seznamy pouze interně mezi úřady. 

 Seznamy hrály důležitou roli při volbě repertoáru divadel a patřily 

k nezbytné pomůcce každého divadelního ředitele.172 Jejich obsah se však neustále 

proměňoval. Nová omezení a zákazy, které přicházely v závislosti na měnící se 

politické a válečné situaci, často nutily ZÚ znovu cenzurovat už prověřené hry a 

leckteré povolené hry z minulých let ze seznamů vyřazovat.173 Kvůli již zcela 

nepřehledné situaci různých množících se zákazů ze dvou ministerstev a ÚŘP byl 

v listopadu 1941 (v souvislosti s nacistickou invazí do Sovětského svazu) vytvořen 

velký seznam povolených a zakázaných her, který se v zásadních věcech již do 

konce okupace příliš nezměnil. MŠANO přišlo s iniciativou vytvoření části s vůbec 

nepřípustnými autory. „Stávalo se totiž – naposled se tak stalo právě v létě 1941 – 

že divadla nasazovala na repertoár provokativně cenzurou dotud nepostihnutá díla 

                                                                                                                                    
obsahu hry nejprve 10, o rok později 15 korun a jen v období od srpna 1940 do dubna 1941 si tak vydělal 
5716 korun. In: NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 7. dubna 1941. 
169 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 7. 
170 NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 14. dubna 1942. 
171 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 30. června 1942. 
172 Navzdory množství výtisků, které musely být zasílány všem úřadům zabývajícím se cenzurou, je nyní 
poměrně obtížné všechna čísla do roku 1941 sehnat. Jsou ve věstníku MV, který ovšem není v knihovnách 
kompletní, dále už jako samostatné sešity ve fondu MV či fondu Zemského úřadu v Praze (dále ZÚ) – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, ročník 1940 a 1941 je také k dispozici v knihovně Divadelního ústavu 
v Praze (sig. M50 198/r. 1940, r. 1941). 
173 Blíže viz přiložené seznamy povolených a zakázaných divadelních her. 
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autorů, jejichž jiná díla byla na indexu, aby alespoň tak manifestovala odpor proti 

cenzuře.“174 Zároveň se vzdalo myšlenky umístit na seznam zakázaných autorů i 

díla nevyhovující z osvětového hlediska a uznalo „oprávněnost názoru cenzorů 

z MV, že k zákazu kterékoliv hry lze v zájmu jistoty instituce cenzurních seznamů 

přikročit jen tehdy, vedou-li k tomu opravdu naléhavé politické důvody“. 175 

Soupis z  listopadu 1941 chtělo MV původně uveřejnit, ale v ÚŘP „zásadně 

zamítli uveřejnění Seznamu zakázaných her v tzv. Divadelních přehledech, 

informativním zpravodajském oběžníku, distribuovaném volně všem českým 

profesionálním divadlům, poněvadž by se prý touto cestou mohl dostat do 

‚nepovolaných rukou‛“.176 Nakonec byl vydán se svolením ÚŘP přímo do rukou 

odpovědným ředitelům a divadelním podnikatelům naproti prohlášení, že jsou si 

vědomi „přísně důvěrné povahy seznamu“177 a případných následků, pokud by jeho 

obsah nevhodně rozšiřovali. Ještě v lednu 1942 zamýšlelo MV vydat další seznam 

zakázaných divadelních her pouze pro vnitřní úřední potřebu, ale od věci upustilo, 

k čemuž dal popud August von Hoop. Zdůvodnil věc tím, že jeho oddělení (TO 

nyní již u MLO) vydávalo celkový seznam nežádoucího písemnictví a vydáním 

odděleného seznamu pouze pro divadlo by se celá záležitost zbytečně tříštila.178 

Právě soupis z konce listopadu 1941 obsahuje největší seznam zakázaných 

her, čímž je poměrně jedinečný. Seznamy zakázaných her se totiž jinak v archivu 

vyskytují spíše kuse, někdy bez datace, a tudíž neexistuje jistota o jejich celistvosti 

– z tohoto neúplného materiálu vycházím ve svých přílohách. Nejde o to, že by 

neexistovaly, protože je mezi sebou musely cenzurní orgány v interní a přísně tajné 

komunikaci používat. Výše zmiňovaný zásah ÚŘP proti uveřejnění listopadového 

seznamu (především zakázaných her) je pro logiku cenzury totalitního systému 

příznačný (nedochovaný archivní materiál v této oblasti to i potvrzuje). Nemožností 
                                            
174 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 10. Je pravděpodobné, ačkoliv v citaci je uvedeno léto 1941 
(kdy jsou ovšem v divadle prázdniny), že autorem, jehož hry byly takto uváděny, byl míněn především Karel 
Čapek. V září 1941 měla totiž premiéru jeho hra Loupežník v Divadle Anny Sedláčkové (rok předtím tamtéž 
uvedli Věc Makropulos) a novinářská kampaň, která se kolem události zdvihla v aktivistickém tisku, měla za 
přímý následek veškerý zákaz jeho díla 4. října 1941, a nepřímo možná právě vytvoření seznamu autorů 
vůbec nepřípustných o měsíc později. Blíže o celé události viz kapitola 10. 5. 
175 Tamtéž, s. 10–11. 
176 Tamtéž. 
177 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 13. listopadu 1941. 
178 NA, fond MV – NR, karton 5029, záznam ze dne 22. ledna 1942. 
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byť jen číst o zakázaných dílech na veřejnosti se tím spíš urychlil i jejich zánik 

v obecném povědomí. Cenzura také neměla vystupovat tak zjevně (viz výše 

zaplňování zpráv v tisku narychlo zprávami jinými, aby nevznikala bílá místa), 

nepřipadal tedy již nadále v úvahu společný seznam povolených a zakázaných her 

tak jako v roce 1939 ve zmiňovaných Divadelních přehledech. 

Množství příkazů, zákazů a změn se čas od času tak nahromadila, že bylo 

nutné provést revizi seznamů. První revize proběhla v květnu 1941 tak, že byla 

stanovena časová hranice – 15. dubna 1941 – a veškerá povolení vydaná ZÚ před 

tímto datem přestala platit, totéž se týkalo i her uveřejněných před tímto datem v 

seznamech.179 Od té chvíle, pokud bylo zažádáno o cenzuru hry někdy před 

hraničním termínem již povolené, úřady se k ní chovaly jako ke hře ještě 

necenzurované a znovu ji prověřily. Podobná situace se opakovala v květnu 1943,180 

kdy se platnost povolovacích doložek vydaných do 1. ledna 1943 omezila do 31. 

srpna (pro profesionální divadla). Pokud tedy chtělo divadlo hrát hru spadající do 

této kategorie i nadále, opět muselo požádat o povolení ZÚ. V březnu roku 1944 

vydal pro interní úřední potřeby ZÚ seznam, který obsahoval „vhodné“ divadelní 

hry přípustné beze změn181 a byl doplněn nejprve v květnu182 a posléze 

v červenci,183 což už vzhledem k divadelním prázdninám a uzavření divadel v září 

1944 asi nestihli úředníci využít. (Viz příloha Seznamy povolených divadelních 

her.) 

6. 2 Kompetenční spory 

V předchozích kapitolách jsem již zmínila, že vzhledem k množství orgánů 

zapojených do divadelní cenzury (jak v koncepční, tak ve výkonné úrovni) a k 

jejich nejasně vymezené působnosti docházelo čas od času ke kompetenčním 

sporům. Kvůli rozdvojenosti správy na autonomní a okupační se pak celá věc ještě 

více komplikovala. Zatímco české protektorátní úřady hledaly, jak v nebezpečných 

                                            
179 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, záznam ze dne 30. dubna 1943. 
180 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, záznam ze dne 16. května 1943. 
181 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, záznam ze dne 13. března 1944. 
182 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1247, záznam ze dne 4. května 1944. 
183 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1247, záznam ze dne 6. července 1944. 
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vodách co nejlépe manévrovat, okupační se snažily dosáhnout svého, aniž by 

(alespoň zpočátku) otevřeně porušily kulturní autonomii protektorátu. Zároveň ale 

infiltrovaly české protektorátní úřady německou pracovní silou, obzvlášť ve 

vedoucích pozicích, a tím se zbavily poměrně brzy tzv. pasivní rezistence českých 

úředníků a ovládaly úřady zevnitř. Do sporu se mohly dostat kterékoliv z výše 

uvedených úřadů protektorátní a okupační správy, jež měly co do činění s cenzurou 

a kulturní politikou. Některé zajímavé případy, které odhalují postoje zúčastněných 

orgánů ve věci cenzury, uvádím v této kapitole.  

K jednomu ze střetů došlo v prosinci roku 1940, kdy muselo Národní 

divadlo184 hájit českou příslušnost Františka Škroupa. Ve svém programu totiž 

uvádělo jeho zpěvohru Kolumbus a dostalo od TO PMR, resp. Augusta von Hoopa 

(viz výše) pokyn, aby na plakátech stálo: „Kolumbus, německá zpěvohra od 

Františka Škroupa, na text (zde je uvésti jeho autora v německém znění), přeloženo 

do češtiny (zde je uvésti jméno překladatele a přesné datum překladu)“.185 

Ředitelství divadla se proti pokynu odvolávalo k MŠANO, protože „nemohlo by 

s dobrým svědomím tvrditi, že František Škroup, byť i byl po dobu třiceti let 

druhým a později prvním kapelníkem Stavovského divadla, byl Němec, [a] pokud 

se týče Kolumba, že je to německá zpěvohra“.186 K hlavním protiargumentům 

divadla patřil fakt, že zpěvohra byla sice komponována na původně německou 

předlohu, ale to byla např. Smetanova opera Libuše či Dalibor také, a neznamenalo 

to, že by se jednalo o německé opery. Zvykem ani nebylo uvádět na plakátech 

národnost autora.  

Dr. Maule z MŠANO nejenže dal Národnímu divadlu v jeho argumentaci za 

pravdu, ale především se bál, že by mohlo jít o nebezpečný precedens, „protože 

                                            
184 Národní divadlo v Praze přišlo na počátku okupace o budovu Stavovského divadla a náhradou získalo 
karlínské Varieté, které se přejmenovalo na Prozatímní divadlo – zde působila činohra. Dne 15. března 1944 
se činohra přesunula do budovy vinohradského divadla (mezitím přejmenované na Divadlo J. K. Tyla), 
zatímco tamní soubor se přestěhoval do Karlína. Od září 1944, kdy byla přerušena veškerá divadelní činnost, 
nehrálo ani Národní divadlo. Ale 1. dubna 1945 byl provoz obnoven (opět v Karlíně), zahájení provozu 
v historické budově před koncem války bylo zabráněno fingovanou rekonstrukcí hlediště. Za okupace byli 
řediteli Karel Neumann (1939–1942) a Ladislav Šíp (1942–1945). In: Česká divadla. Encyklopedie 
divadelních souborů, Praha 2000, s. 319–337. (Dále jen Česká divadla.) 
185 Růžena HLUŠIČKOVÁ et al., Z historie Národního divadla 1883–1983, Praha 1983, Edice dokumentů 
z fondů Státního ústředního archivu v Praze, s. 226–227. (Dále jen Růžena HLUŠIČKOVÁ et al.) 
186 Tamtéž. 
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podle tohoto hlediska by se opravdu mohlo státi, že by každá opera, komponovaná 

na libreto německého autora nebo komponistou starším, žijícím v době teprve se 

probouzejícího národního vědomí, mohla býti označena za německou“.187 Dokonce 

se domníval, že pokud by se jim společně nepodařilo Škroupovu národní identitu 

obhájit, bylo by lepší stáhnout hru z programu. Především byl ale popuzen jednáním 

TO PMR, protože výkon divadelní cenzury spadal pod MV. Samotná otázka o tom, 

zda byl Škroup Němec či Čech, ale podle Mauleho nenáležela ani MŠANO, ani 

PMR, protože v tomto případě šlo hlavně o státně politickou záležitost. Maule si 

nemyslel, že bylo „v zájmu klidu a konsolidace národnostních poměrů, aby 

veřejnost, pro kterou je Škroup skladatelem národní hymny, byla drážděna zcela 

zbytečně nápadným konstatováním, že Škroup byl komponistou německým“.188 

Jako jediné východisko viděl ponechání české národnosti, na plakátu by tedy stálo 

„František Škroup, Kolumbus. Historicko-romantická zpěvohra o třech dějstvích. 

Text J. C. Hickela přeložil Ferdinand Pujman“,189 nebo stažení hry z programu. 

Zatímco z předchozího sporu vyšlo ještě MŠANO vítězně, v tom 

následujícím, který trval od 1. listopadu 1940 do 30. ledna 1941, již muselo ustoupit 

TO PMR, tzn. Augustu von Hoopovi. Národní divadlo se chystalo uvést divadelní 

hru Okénko Olgy Scheinpflugové. Hra byla uveřejněna v Seznamu povolených her 

a i ZÚ ji po vykonané cenzuře povolil k veřejnému provedení. V této době sice ještě 

neplatil pro Karla Čapka a jeho vdovu generální zákaz vydávání a produkce 

veškerého jejich díla, ovšem některé Čapkovy divadelní hry již byly na seznamu 

zakázaných her (např. Matka a Bílá nemoc190). K. Čapka, známého svým 

protifašistickým postojem, se snažili okupanti pomocí různých propagandistických 

kampaní z repertoárů zcela odstranit (navazovali zde bohužel na nepěknou sérii 

novinových článků z druhé republiky). „Cílem těchto kampaní bylo zastrašit 

nakladatele, redaktory, dramaturgy, režiséry a kritiky, a kromě toho i vyprovokovat 

protektorátní úřady k rozhodnému vystoupení vůči všem ‚pozůstatkům starého 

                                            
187 Tamtéž, s. 227. 
188 Tamtéž. 
189 Tamtéž. 
190 Bořivoj SRBA 1969, s. 146.  
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režimu‛.“191 Sama Olga Scheinpflugová byla s K. Čapkem spojována nejenom 

svým osobním životem, ale i svým dílem a smýšlením. Byla pod neustálým 

dohledem gestapa a na Národní divadlo byl vyvíjen zatím nepřímý tlak, aby se 

omezila i její herecká činnost.192 Mimo jiné právě i K. Čapek a O. Scheinpflugová 

byli pravděpodobně jedním z důvodů, proč MŠANO ve svém velkém seznamu 

povolených a zakázaných her z listopadu 1941 prosadilo oddíl autorů vůbec 

nepřípustných (viz výše kapitola 6. 1). Již Hra na schovávanou O. Scheinpflugové, 

kterou mělo Národní divadlo na programu od listopadu 1939 do února 1940,193 

musela být náhle stažena kvůli odhaleným jinotajům (viz dále kapitola 7. 2), a její 

hry byly nadále podrobovány pečlivému úřednímu dohledu.  

U Okénka již k premiéře nedošlo. Snaživý zaměstnanec TO PMR, Celestin 

Rypl194 kontaktoval přímo ředitele Národního divadla a upozornil ho na nevhodnost 

zvolené hry, přičemž doporučil její stažení z repertoáru. Proti tomuto zásahu se 

ihned ohradilo MV, protože krok C. Rypla vnímalo nejen jako zásah do svých 

cenzurních kompetencí, ale došlo podle něj navíc ke snížení vážnosti ZÚ.195 

V kapitole 4. 5 jsem vylíčila, proč se v oblasti divadelní cenzury pole působnosti 

mezi oběma úřady mírně překrývala. A. von Hoop se proti nařknutí ohradil s tím, že 

jeho „úřad má právo a povinnost podrobovat cenzuře také veškeré divadelní hry, 

neboť jest ústředním cenzurním dozorčím místem pro všechny neperiodické 

tiskoviny, hudebniny a gramofonové desky“.196 Mimo to poznamenal, že „celá řada 

divadelních her jest sice volná, avšak jejich provozování je toho času nežádoucí“.197 

Pokud by byla uvedena hra Olgy Scheinpflugové, mohla by podle Hoopa vyvolat 

množství nevhodných reminiscencí, protože „1) Olga Scheinpflugová patřila 

k nejprominentnějším benešovským levicovým intelektuálům; 2) její protiněmecky 

zaujatý svazek básní u příležitosti úmrtí jejího manžela je velmi známý a 3) hlavní 

                                            
191 Tamtéž, s. 145.  
192 Viz blíže její vzpomínky Olga SCHEINPFLUGOVÁ, Byla jsem na světě, Praha 1988. 
193 Soupis repertoáru Národního divadla od roku 1883 [online]. Dostupné z: http://archiv.narodni-divadlo.cz/ 
194 Celestin Rypl (?), hudební a divadelní referent u TO PMR, který se stával i nepřímým poslem ÚŘP při 
tlumočení různých „přání“ okupačního ÚŘP úřadům protektorátním, např. jeho úloha při zákazu anglických 
a francouzských autorů v červnu 1940 viz blíže Bořivoj SRBA 1998, s. 17. 
195 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 21. listopadu 1940. 
196 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 30. ledna 1941. 
197 Tamtéž. 
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úlohu ve zfilmované hře hrál Žid Hugo Haas“.198 Jako jindy v podobných případech 

i zde se nakonec A. von Hoop dovolával ospravedlnění u ÚŘP a jeho vyhlášky o 

předběžné cenzuře tisku, rozhlasu, filmu a písemnictví. Ta sice náležela přímo ÚŘP, 

ale „při provádění této cenzury používá též součinnosti protektorátních úřadů, a to 

jednotlivých složek tiskového odboru předsednictva ministerské rady“.199 Z toho 

mělo být zřejmé, že zásah pana Rypla se mohl vysvětlit jako předběžná cenzura 

tisku (ne pouze divadelní) a jako taková byla oprávněná (zatímco MV ani ZÚ právo 

na předběžnou cenzuru neměly).  

V kapitole 4. 5 o specifikách divadelní cenzury jsem již naznačila 

problematiku terminologie, která je z cenzury tisku nepřenositelná. Ve vylíčeném 

případu samozřejmě nešlo o věc předběžné cenzury (vždyť hru Okénko nikdo 

k tisku nechystal, měla být uvedena v divadle) a z hlediska tehdejších pravidel 

bychom i nyní zpětně museli dát za pravdu MV, jednalo se především o 

nekompromisní vymezení kompetencí A. von Hoopa, resp. ÚŘP (který Hoop 

nepřímo představoval). Jestliže hra prošla koloběhem kontrol protektorátních 

cenzurních úřadů, ale ideologickým cílům ÚŘP nevyhovovala, dokonce jim 

potencionálně mohla bránit, zasáhl prostě ÚŘP nehledě na momentálně platná 

pravidla. 

 Na schůzce, které se účastnili zástupci všech zmíněných úřadů 3. března 

1941, sice Hoop uznal rozdíl mezi tiskovou cenzurou, jak ji vykonával jeho úřad, a 

specifikem divadelní cenzury ZÚ. Ale ZÚ bylo jasně sděleno, že „Dr. Hoop 

vystupuje v tomto směru, pokud jde o divadelní cenzuru více jako prostředník pana 

říšského protektora, který má se starati o to, aby divadelní repertoár vyhovoval 

potřebám doby a přání vedoucích míst“.200 Nakonec, aby nebyla narušena vážnost 

úřadů, došlo k následující dohodě. Oba úřady se měly do budoucna navzájem 

informovat – ZÚ v Praze a Brně posílaly tiskovému odboru své cenzurní výměry a 

TO PMR jim nazpátek zasílal veškeré pokyny v tiskových záležitostech. „Tak měla 

být definitivně vyloučena možnost, že tím nebo oním cenzurním orgánem bude 

                                            
198 Tamtéž. 
199 Tamtéž. 
200 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 12. března 1941. 
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připuštěna na veřejnost hra, z týchž nebo oných důvodů ‚závadná‛ a zaručena nad 

celou oblastí cenzurního řízení jednotná, totální kontrola.“201 Z jednání Celestina 

Rypla se stal pro příště precedens, protože TO PMR si vyhradil a ponechal možnost 

přímo informovat divadelního podnikatele, pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení 

(než by se navzájem úřady dohodly, hra by se již objevila na divadelních prknech).  

 O jiný zásah do kompetence cenzurních úřadů se postaral Josef Pfitzner, 

náměstek pražského primátora.202 Právě za ním totiž dorazila na podzim roku 1940 

delegace sólistů pražského divadla na Královských Vinohradech,203 aby jej 

požádala o čestný patronát nad slavnostním večerem v jejich provedení, které se 

mělo jmenovat Město vidím veliké. Nutno poznamenat, že sólisté patrně žádali o 

patronát především samotného primátora Aloise Říhu,204 ale jeho účast byla 

podmíněna i souhlasem a účastí náměstka (jako ostatně všechna jeho rozhodnutí a 

činy). J. Pfitzner s pečlivostí sobě vlastní před souhlasem prostudoval 

stejnojmennou knižní předlohu celého večera, aby zjistil, že kniha „obsahuje úvod o 

dějinách Prahy od Vojtíška,205 který obsahuje dějinné pojetí nám Němcům docela 

nepřátelské a nenávistné. Také jsou v této knize vytištěny výroky Čechů, které 

nejsou pro nás Němce vůbec lichotivé. Z pozvání jmenovaných sólistů jsem 

vyrozuměl, že základní tendence knihy bude zachována, neboť vychází jednoznačně 

                                            
201 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 9. 
202 Josef Pfitzner (1901–1945), historik a profesor pražské německé univerzity, byl jmenován náměstkem 
primátora již 16. března 1939. Měl být informován o veškeré činnosti magistrátu a při rozhodnutích 
primátora měl právo spolupodpisu. In: Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Praha, Praha 2000, s. 602; blíže 
k životní dráze Josefa Pfitznera protektorátu in: Alena MÍŠKOVÁ – Vojtěch ŠUSTEK, Josef Pfitzner a 
protektorátní Praha v letech 1939–1945, sv. I, Deník Josefa Pfitznera. Úřední korespondence Josefa 
Pfitznera s Karlem Hermannem Frankem, Praha 2000, s. 12–33. (Dále jen Alena MÍŠKOVÁ – Vojtěch 
ŠUSTEK 2000.) 
203 Městské divadlo na Královských Vinohradech bylo pod záminkou (protože městská divadla převzala 
soubor divadla D 41 po zatčení E. F. Buriana) vyhoštěno z domovské scény na Vinohradech v listopadu 1941 
a budova divadla byla poskytnuta německým filmařům, až v únoru 1943 byl činoherní provoz v divadle 
obnoven, zajišťoval jej soubor divadla Uranie a městských divadel. Blíže viz Česká divadla, s. 111–115. 
K otázce vyhoštění souboru blíže viz Bořivoj SRBA 1971, s. 199–202 a s. 224–226. 
204 Primátor Otakar Klapka byl zatčen 9. července 1940 a hned dva dny na to byl k velkému Pfitznerovu 
zklamání jmenován jeho nástupcem JUDr. Alois Říha. Blíže viz Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Praha, 
Praha 2000, s. 607. 
205 Proti historikovi Václavu Vojtíškovi byl Pfitzner obzvlášť zaměřen. Postaral se o jeho penzionování 
z ředitelského místa archivu města Prahy a nedovolil vydání jeho brožur o pražské radnici „dokud se 
nerozhodne uznat německé činy v historii města“. Blíže viz Vojtěch ŠUSTEK, Josef Pfitzner a protektorátní 
Praha v letech 1939–1945, sv. II, Měsíční situační zprávy Josefa Pfitznera, Praha 2001, s. 98 a 14. (Dále jen 
Vojtěch ŠUSTEK 2001.) 
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z doprovodného textu, že Praha má být oslavena jako středobod českých dějin a 

‚památník české slávy‛“.206  

J. Pfitzner viděl, že „během tohoto slavnostního večera bude Praha 

oslavována jako město Čechů, navzdory Rilkovi, Karlu Egonu Ebertovi, Alfredu 

Meissnerovi a mnoha, mnoha dalším“,207 což jej, věčného propagátora Prahy jako 

německého města, muselo značně popudit. Sám se proto rozhodl zasáhnout a pozval 

si zástupce městských divadel pražských, aby je upozornil na „pro Němce zcela 

nepřijatelného ducha“208 tohoto představení. Kvůli jeho „domluvě“ je pak samo 

divadlo stáhlo z programu. K zásahu jsem v dobových materiálech nenašla žádné 

námitky ze strany českých úřadů. Ačkoliv bylo zřejmé, že je J. Pfitzner očekával, 

jak podotkl na konci svého dopisu ÚŘP, který o svém postupu hned informoval, 

aby těmto námitkám předešel. 

6. 3 Výkon divadelní cenzury na ministerstvu vnitra a jemu podřízených 

úřadech 

Organizační změny se odehrávaly také ve výkonu divadelní cenzury, tedy v oblasti 

spadající pod dohled MV. Dosavadní uspořádání se proměnilo nedlouho po zřízení 

protektorátu, 4. dubna 1939.209 Zatímco do této doby vykonávalo divadelní cenzuru 

policejní ředitelství v Praze spolu s okresními policejními úřady (takto fungovala již 

od roku 1867), nyní se stal hlavním výkonným cenzurním úřadem přímo jim 

nadřízený ZÚ.210 ZÚ sídlil v Praze a v Brně, první řečený hrál samozřejmě centrální 

úlohu.  

Rozdílně se přistupovalo k divadlům profesionálním a amatérským. Zatímco 

ta první, kam patřila divadla stálá a kočovná, spadala nově právě již pod ZÚ, 

policejnímu úřadu byla ponechána ke kontrole „už jen“ ochotnická představení 

amatérských souborů. Zvláštní postavení měla divadla loutková, která podle 

                                            
206 NA, fond Úřadu říšského protektora (dále ÚŘP), karton 1134, záznam ze dne 12. listopadu 1940. 
207 Tamtéž. 
208 Tamtéž. 
209 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1042, kmen. č. 5025/1939, záznam ze dne 24. 
dubna 1939. 
210 B. Srba se o této změně ve svém článku nezmiňuje, pozici ZÚ už jen konstatuje. Jde pravděpodobně 
pouze o formalitu, protože tato událost odpovídá jeho líčení postupné centralizace divadelní cenzury. 
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platných právních předpisů nebyla „v technickém slova smyslu“211 považována za 

divadla, a proto pro ně neplatil stejný předpis o divadelní cenzuře. Loutková divadla 

totiž fungovala pouze na základě licence (nikoliv koncese) jako jakýkoliv potulný 

kolotočář či komediant, nespadala tedy pod dohled všech zmiňovaných divadelních 

cenzurních úřadů a „cenzurní dohlídka na jejich činnost byla jen minimální“.212 

Často tak mohla uvádět bez překážek hry, které by byly v provedení s živými herci 

nepřípustné.213 

Policejní úřady se však částečně na cenzuře profesionálních divadel stále 

podílely. Zaprvé směly představení povolené úředníky ze ZÚ ve svém okrsku 

zakázat či pozměnit, pokud by z určitých lokálních důvodů pokládaly jeho uvedení 

za nevhodné (což nemusel ZÚ bez patřičných znalostí místních podmínek vědět). 

Za druhé musely policejní úřady nadále vysílat na každé představení svého 

zástupce, který tam měl „bdíti podle § 6 divadelního řádu nad udržováním pokoje, 

pořádku a slušnosti při představení a zabrániti všelikému rušení zábavy veřejné“.214 

Jednalo se o tzv. „asistenční službu“.215 Pokud seznal hlídkující policejní komisař, 

že v daném představení byla nějaká nesrovnalost, publikum reagovalo na 

neobvyklých místech či že se herec nedržel cenzurou schváleného textu – tj. 

dopustil se extempore – musel sepsat hlášení, které ovšem nezasílal jen svým 

nadřízeným, ale i ZÚ. Ten pak mohl již povolený text znovu podrobit cenzuře, aby 

konkrétní hru buď pozměnil či úplně zakázal.216 

6. 3. 1 Povinnosti divadel vůči cenzurním úřadům  

Jak probíhala cenzura z pohledu divadel? Divadelní podnikatelé posílali pravidelně 

ke kontrole nejprve své dramaturgické plány na další sezónu. A až po jejich 

schválení zasílaly jednotlivé texty k cenzuře ve dvojím exempláři – jeden text byl 

                                            
211 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1042, kmen. č. 5025/1939, záznam ze dne 24. 
dubna 1939. 
212 Bořivoj SRBA, České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945, Otázky divadla a filmu 
3, 1999, s. 111. 
213 Blíže viz článek Bořivoje SRBY o českém loutkářství v protektorátu. 
214 Archiv hlavního města Prahy (dále AHMP), fond Magistrátu hlavního města Prahy (dále MHMP) II. – 
referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 2. června 1939. 
215 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1080, záznam ze dne 26. května 1939. 
216 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 2. června 1939. 
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opatřen povolovacím výměrem a byl jim i s případnými změnami v textu zaslán 

nazpět, zatímco druhý exemplář zůstával v úřadě, čímž byla hra i s cenzurním 

protokolem evidována. Kromě samotného textu hry musel divadelní podnikatel 

zaslat úřadu jak datum předpokládané premiéry, tak rozpis hlavních zkoušek, 

protože úředník ZÚ měl právo být na těchto zkouškách přítomen, aby mohl 

pozměnit, co ve scénáři zachyceno není, tedy scéna, kostýmy, interpretace apod. Na 

zkoušky mohl přijít úředník neohlášen. ZÚ při cenzuře vycházel z divadelního řádu, 

který byl převzat z říšského zákoníku.217  

Aby se předešlo případným nedorozuměním ze strany divadelního 

podnikatele či úřadu, musely být scénáře překládány v originálním vydání a pokud 

tam podnikatel něco změnil, musel se pod každou změnu v textu podepsat, aby bylo 

zřejmé, že ji učinil on a že ji chce do provedení zahrnout.218 Profesionální divadla 

měla většinou scénáře tištěné, ale ochotnická využívala pro svá představení různé 

ručně psané scénáře, které se mohly od originálu uvedeného v seznamu povolených 

her lišit.  

Přechod výkonu cenzury do rukou úředníků ZÚ a změny v politickém 

uspořádání vedly k tomu, že dosud povolené hry musely být na jaře 1939 znovu 

podrobeny cenzuře, tentokrát tedy již v ZÚ a podle nových pravidel. To se 

samozřejmě týkalo i her, které měla divadla právě v repertoáru. Divadla se nové 

situaci rychle přizpůsobovala, o čemž vypovídá i činorodost Svazu divadelních 

ředitelů, který reagoval praktickým požadavkem o index cenzurovaných textů, aby 

se zamezilo podávání jednoho textu z různých divadel dvakrát.219 Na ZÚ takový 

seznam existoval a divadelníci z něj mohli získávat od úředníků informace nejprve 

telefonicky či osobně,220 později měli k dispozici již zmiňovaný seznam povolených 

her.  

                                            
217 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 24. dubna 1939. 
218 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 26. května 
1939. 
219 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 10. května 
1939. 
220 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 6. prosince 
1939. 
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Celá cenzurní procedura, již tak dost časově náročná, se jistě ještě více 

zdržela po 2. listopadu 1943. Od této chvíle totiž musel podnikatel poslat scénář 

nejprve na MLO, kde byla hra přezkoumána z kulturně-politického hlediska. Teprve 

po uvolnění daného divadelního kusu ministerstvem mohl divadelník oslovit ZÚ, 

který provedl cenzuru. Ovšem změna se týkala pouze nových, popř. v posledních 

dvou letech v protektorátu neuváděných her.221 Návrh na tuto úpravu vzešel ze ZÚ 

v Praze a mělo se jím předcházet protichůdným rozhodnutím zemských úřadů, 

protože by jednotné hledisko zaručovalo právě MLO. Ovšem již v dubnu 1944 ZÚ 

v Praze řešil nefunkčnost výše uvedeného nařízení. Docházelo totiž k tomu, že 

MLO sdělilo divadelnímu podnikateli (z časových důvodů často pouze telefonicky), 

že hru lze uvést, aby divadlo mohlo včas připravit plakáty a oznámení. Samotnému 

ZÚ byla hra k cenzuře doručena příliš pozdě, někdy i den před premiérou, což na 

pečlivou cenzuru textu nestačilo. Zároveň byla hra uváděna do programu bez 

povolovacího výměru. Z nalezených dokumentů není jasné, jak byl tento praktický 

nedostatek vyřešen a zda se vůbec stihl odstranit do uzavření divadel 1. září 1944. 

Jedním z řešení, která ZÚ ve své stížnosti na MLO navrhoval, bylo určení 

minimální časové lhůty odevzdávání scénáře divadelním podnikatelům, a dále i 

urychlení práce na samotném ministerstvu.222 

6. 3. 2 Ochotnická divadla 

Ve své práci se zabývám především cenzurou profesionálních divadel. Aby byl 

obraz divadelní cenzury kompletní, nastíním i její zásahy na ochotnické scéně.223 

Během období protektorátu lze sledovat tendenci úřadů zasahovat do běhu 

ochotnických společností více než kdy jindy. Zásahy se týkaly především počtu 

samotných ochotnických spolků, četnosti jejich představení a samozřejmě i 

samotného repertoáru. Na počátku protektorátu působilo v zemi kolem 7000 

ochotnických spolků, jejichž počet omezili okupanti především rozpuštěním těch, 

které se organizovaly v rámci bývalých politických stran či hnutí spojených 

                                            
221 NA, fond ZÚ – církevní záležitosti, karton 792, záznam ze dne 15. listopadu 1943. 
222 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1243, záznam ze dne 17. dubna 1944. 
223 Blíže viz Bořivoj SRBA, České ochotnické divadelní hnutí, s. 151–172.  
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s potencionálním odporem (v roce 1941 rozpuštěný Sokol apod.).224 Takže do 

poloviny roku 1941 bylo z činnosti „vyřazeno více než 4000 českých ochotnických 

kolektivů, tj. zhruba 60 %“.225 Pro ty spolky, které prošly přísným sítem okupačních 

úřadů, pak nachystali úředníci celou řadu stupňujících se omezení. 

6. 3. 2. 1 Cenzura ochotnických představení 

Jak již bylo řečeno výše, jejím výkonem se zabývaly okresní policejní úřady. Kvůli 

tomu, alespoň z počátku, byla v povolování ochotnických představení region od 

regionu větší variabilita – názorově se na tu kterou hru mohlo rozcházet mnohem 

více úředníků než v rámci dvou ZÚ. Stávalo se, že zatímco v jednom okrese byla 

divadelní hra povolena, v druhém byla zakázána, aniž by šlo rozpor vysvětlit 

rozdíly v místních poměrech. 

Kvůli vše prostupující centralizační tendenci v divadelní cenzuře se proto 

jednotností cenzury ochotnických představení zabýval ZÚ v Praze již v dubnu 1940 

(pravděpodobně v souvislosti s rozhořčeným dopisem K. von Neuratha, viz výše 

kapitola 6) a řešením problému mělo být zavedení následující praxe: okresní 

policejní úřady měly sledovat seznamy povolených her, které vydávalo MV, a 

pokud byla daná hra v seznamu uvedena, vyžádaly si od ZÚ opis povolení, jež jim 

mělo sloužit jako vodítko k vlastní cenzuře – nemělo ji však suplovat, okresní úřady 

hru vždy musely cenzurovat znovu s ohledem na místní podmínky. Úředníci si také 

museli dávat pozor, aby se v daném případě shodovalo vydání textu hry, podle 

kterého ZÚ cenzuru provedl. Pokud by ochotníci nepřistoupili na navrhované 

změny nebo by dokonce úřad uznal za vhodnější hru zakázat z cenzurních důvodů 

(tedy z jakýchkoliv dalších důvodů nesouvisejících s obsahem hry, např. osoba 

autora, jeho smýšlení apod.), posílal dokumentaci ke konečnému rozhodnutí ZÚ. 

Okresní policejní úřady totiž mohly hru ochotníkům prostě zakázat, aniž by se 

dovolávaly důvodů vyplývajících z obsahu hry.226 „Jen v těch případech, kdy mu 

byla k cenzurnímu posouzení předložena hra dosud neprověřená […], mohl 

[policejní úřad] přikročit k samostatnému cenzurnímu řízení a hru z politického a 
                                            
224 Jan BRABEC et al., s. 540. 
225 Bořivoj SRBA 1998, České ochotnické divadelní hnutí, s. 153. 
226 NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 30. dubna 1940. 
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osvětového hlediska přezkoumat.“227 Před vydáním oficiálního rozhodnutí si však 

museli „vyžádat souhlas nadřízeného zemského úřadu“.228  

Výkon cenzury na této nejnižší úřední instanci se tak omezoval především na 

bedlivé sledování neustále se měnících úředních seznamů povolených a zakázaných 

her. Cenzoři těchto úřadů museli „nezřídka předložené texty slovo od slova 

kontrolovat, srovnávat je s texty, jež byly vyššími orgány již posouzeny, aby zjistili, 

zda si texty v zásadě odpovídají. Nadto se museli i postarat, aby do textů byly 

zaneseny všechny shora předepsané cenzurní úpravy a škrty. To všechno 

vyžadovalo pochopitelně i značnou námahu, a tak není divu, že se schvalování i 

vyššími orgány prověřených textů tehdy proměnilo v zdlouhavý administrativní 

proces“.229  

Z vylíčené procedury vyplývá, že sehnat si povolení k pořádání ochotnického 

představení, pokud by se spolek rozhodl hrát hru zatím v protektorátu neuváděnou, 

mohlo trvat výrazně déle než u profesionálních divadel. I to byl pravděpodobně 

jeden z důvodů, proč „repertoáry většiny ochotnických souborů Ústřední matice 

divadelního ochotnictva českého (ÚMDOČ) čerpaly své tituly převážně z repertoáru 

velkých profesionálních scén. Rovněž jejich základem byla většinou česká klasika. 

Ze světové klasiky se k těmto hrám přiřazovaly některé hojně frekventované hry 

německé, italské a španělské, které prošly předními scénami. Zmíněné soubory 

horlivě uváděly též původní novinky – někdy dokonce ihned po pražských 

premiérách. Jen málokde však hrály novinky místních autorů“.230  

K problematice cenzury ochotnických představení se nám v archivu 

zachovala i zajímavá stížnost Josefa Freye, který zastupoval řadu českých 

dramatických spisovatelů. Těm podle jeho slov z důvodů zavedené cenzurní praxe 

unikal zisk (patřili totiž dosud k běžně hraným autorům na ochotnické scéně). Jeho 

oprávněná stížnost mohla v této době těžko padnout na úrodnou půdu, z jeho dopisu 

adresovanému MV 2. prosince 1940 se však můžeme dozvědět, jak cenzura 

ochotnických představení skutečně vypadala. Podle J. Freye „četné okresní úřady 
                                            
227 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 8. 
228 Tamtéž, s. 7. 
229 Tamtéž, s. 8. 
230 Jan BRABEC et al., s. 542. 
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[…] zamítají žádosti spolků o povolení divadelních představení jedině proto, že 

dotyčná hra není dosud v seznamu povolených divadelních her, tj. v Divadelních 

přehledech z přílohy k Věstníku ministerstva vnitra“.231 Podle pisatele se zamítaly 

„i hry povolené ještě ve věstníku z roku 1939 a prvních 4 čísel roku 1940“232 (což 

lze vysvětlit novými zákazy z roku 1940, kvůli kterým už nemohla být řada 

uvedených divadelních her znovu povolena, viz dále kapitola 7), ale také hry, které 

bez problému v té době hrála pražská divadla. J. Frey také přímo poukazoval na 

nesmyslnost úředního šimla, když říká: „Kdyby tato praxe měla býti všeobecnou a 

závaznou, pak by celý povolený repertoár zúžil se najednou na jen několik her a 

nebylo by možno vydávati žádné další nové hry, když by se jejich sehrání bránilo 

jen proto, že dosud nejsou v Přehledech.“233 Ve svém dopisu komentoval i případy, 

kdy byly hry zakázány z jiných než cenzurních důvodů: „Okresní úřady pak 

nepovolují divadelní představení s odůvodněním, že jedná se o hru ‚bez zvláštní 

etické neb estetické hodnoty‛“.234 Tento důvod často úřady využívaly prostě jen 

proto, aby omezily množství ochotnických představení.  

Mimo to upozorňoval také na nejednotnost v požadavcích různých okresních 

úřadů: „Některé okresní úřady žádají na spolcích německo-české žádosti o povolení, 

jiné pak i německo-česká data o spisovateli hry a německo-české stručné obsahy 

hry. Požadavek německo-českých obsahů hry působí spolkům značné potíže, neboť 

není pro funkcionáře v malých obcích snadné, udělati z hry přiléhavý obsah hry a 

k tomu ještě německý překlad obsahu.“235 

Anabáze, kterou prožívali ochotníci s tolik dodržovanými seznamy 

povolených divadelních her, nabrala paradoxního rozměru v květnu 1941, kdy 

proběhla jejich první revize236 (viz výše kapitola 6. 1).  

Seznamy ovšem přestaly vycházet v červnu 1942, když přešla agenda 

divadelní cenzury pod MLO. Poté posílaly okresní úřady každou ochotnickou hru 

před vlastní cenzurou ke schválení na ZÚ zvlášť. Protože to byla procedura 
                                            
231 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1258, záznam ze dne 2. prosince 1940. 
232 Tamtéž. 
233 Tamtéž. 
234 Tamtéž. 
235 Tamtéž. 
236 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, záznam ze dne 9. května 1941. 
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zdlouhavá, některé okresní úřady žádaly v roce 1943 o opětovné vydávání a zasílání 

seznamů povolených, ale i zakázaných her.237 To už ovšem ZÚ odmítl nejen kvůli 

velké spotřebě papíru (v této době již nepřípustné), ale také proto, že zatímco by 

seznam obsahoval všechny měsíčně povolené hry v protektorátu a musel by být 

rozesílán cca 60 úřadovnám, okresní úřady by si z něj vzaly doporučení pouze pro 

několik her.238 V tomto roce také došlo ke druhé revizi a zrušení všech vydaných 

povolovacích doložek, které ochotníci získali před 1. lednem roku 1943. K 1. 

červenci přestaly platit239 a ochotníci museli o cenzuru téže divadelní hry žádat 

znovu.240 

Od poloviny roku 1943 se úřední dozor nad činností ochotníků ještě více 

zpřísnil. Na příkaz okupantů musela být na území protektorátu omezena činnost 

všech válečně nedůležitých podniků. „V souvislosti s tím dalo ministerstvo vnitra 

policejním ředitelstvím a okresním úřadům pokyn, aby všemožně bránily 

ochotnické činnosti. Ochotnická divadelní představení měla být nadále povolována 

jen na základě předběžného doporučení okresního vedoucího moravcovské Veřejné 

osvětové služby (VOS).241 Výchozí předpoklad k získání takového doporučení VOS 

tvořila politická spolehlivost a údajně také umělecká vyspělost všech členů spolku, 

který o povolení her žádal. Obojí muselo být úředně přezkoušeno a o výsledcích 

tohoto přezkoušení byly úřady povinny informovat přímo Moravcovo 

ministerstvo.“242  

Od poloviny roku 1943 tedy vypadala procedura schvalování ochotnických 

představení takto: okresní úřad rozhodl na základě posudku z VOS, zda je hra 

z hlediska omezení válečně nedůležitých představení povolená či nikoliv. Teprve 

poté poslal hru k cenzurnímu posudku ZÚ, aby ji následně podrobil i vlastní 
                                            
237 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, místní zpráva okresního úřadu Praha-
sever pro období 1. ledna až 31. března 1943.  
238 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, záznam z června 1943. 
239 Jedná se o stejné nařízení jako u profesionálních divadel, jejichž povolení vydaná před 1. lednem 1943 
skutečně platila déle, až do 31. srpna (viz kapitola 6. 1). 
240 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, záznam ze dne 16. května 1943. 
241 Veřejně osvětová služba vznikla nařízením vlády 11. května 1943 z iniciativy Emanuela Moravce. Jejím 
posláním měla být kulturně-politická výchova českého národa v duchu říšské ideje a jeho ochrana před 
rušivými vlivy. Na území protektorátu existovalo 12 oblastí VOS, jimž velel hlavní pověřenec na Moravcově 
MLO Hugo Tuskány, později Rudolf Dominik. In: Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15b 1938–1945, s. 
187. 
242 Jan BRABEC et al., s. 541. 
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cenzuře z hlediska místních podmínek.243 Zatímco seznamy povolených divadelních 

her nebyly v rámci ZÚ a jeho podřízených úřadoven již dále vydávány či 

rozesílány, MLO pro své služebny VOS určitý orientační seznam nezávadných her 

vydávalo, aniž by jej ovšem poskytovalo ZÚ (alespoň do dubna 1944, kdy ZÚ o 

tyto seznamy požádal, z pramenů však již nevyplývá, zda je také získal).244 

Ještě před konečným zavřením všech divadel v září 1944 byla oběžníkem 

z 23. srpna 1944245 o pozastavení všech válečně nedůležitých představení nadále 

ochotnická představení zcela zakázána.246 

6. 3. 2. 2 Další překážky ochotnické činnosti 

Kromě cenzurních omezení si osobovaly úřady i právo dohledu především nad 

kvalitou ochotnických představení. Jednalo se o osvětovou tendenci (viz výše 

kapitola 5. 2), jejíž problematika měla v této době odezvu a souhlas velké části 

odborné veřejnosti. Sem spadá i snaha MŠANO z července 1941, kterému byl 

největším trnem v oku pokleslý soudobý operetní repertoár. Právě z důvodů 

umělecké kvality (která hrála roli i v dopise J. Freye) neměla být v budoucnu vůbec 

povolována ochotnická operetní představení.  

Ministerstvo si vyžádalo mimo jiné odborný výklad k operetám na 

ochotnických scénách od Jaroslava Kvapila. J. Kvapil byl v roce 1940 až 1941, kdy 

ze zdravotních důvodů odešel, pověřen funkcí inspektora nad stálými divadly,247 

v níž psal především „obšírné referáty o venkovských divadlech“.248 Ve svém 

poměrně dlouhém rozboru mimo jiné pracuje i se zprávami ZÚ v Praze a Brně o 

této problematice: „Naprosto nesouhlasím se stanoviskem, naznačeným v rozkladu 

zemského úřadu v Praze, že by bylo vhodno povolovati divadlům ochotnickým 

                                            
243 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1199, nedatovaná odpověď na místní zprávu 
z Nového Bydžova za období 1. října až 31. července 1943. 
244 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1243, záznam ze dne 14. dubna 1944. 
245 Mimo jiné byly tímto výnosem zakázány i výstavy všeho druhu, literární večery a čtení básní, dále taneční 
večery (což je s podivem, vzhledem k tomu, že taneční zábavy byly již dávno zakázány). Okresní úřady byly 
i nabádány k omezování koncertní činnosti, hlavně kvůli šetření proudem, kterým se osvětlovaly koncertní 
sály. 
246 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1257, záznam ze dne 23. srpna 1944. 
247 O této funkci jsem nenašla bližší informace, zmiňuje se o ní pouze Rudolf DEYL, v životopisných 
medailoncích Jaroslava Kvapila jsem žádné zmínky nenašla. 
248 Rudolf DEYL, O čem vím já. Vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle, Praha 1971, 
s. 280. 
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představení operetní: jestliže tu a tam jest u divadla ochotnického nějaký jeho člen, 

jenž je s to, aby slušně zahrál a zazpíval operetní či dokonce operní úlohu, a jestliže 

by se dal u některých takových divadel sestavit i slušný orchestr nelze z těchto 

výjimečných případů dělati zásadu a dopouštěti, aby se ochotnická divadla v svém 

celku pokoušela o genr jejich vlastnímu poslání přec jen odlehlý a ve svých 

důsledcích škodlivý. […] České ochotnictvo může trvati jenom tím, z čeho jeho 

činnost vznikla – platí to ostatně o českém divadle vůbec! – a to stálou snahou o 

vkus a ušlechtilou zábavu obecenstva, čehož jest ovšem současná opereta na hony 

vzdálena.“249  

Zdá se, že právě jeho posudek, který se lišil od úředního názoru ZÚ, rozhodl. 

Jeho zdůvodnění bylo rozesláno na oba ZÚ i s novým oběžníkem ministerstva stran 

nepovolování operetních představení ochotnickým souborům. Těžko říci, zda si byl 

J. Kvapil vědom, že jeho posudek bude zdůvodněním pro další cenzurní omezení 

ochotnickým spolkům, nebo zda jeho odpor vůči současné operetní tvorbě byl tak 

velký, že byl ochoten v této věci repertoár cenzurovat. Jeho pozice vůči okupantům 

byla jistě zcela rezistentní, byl konec konců později sám gestapem zatčen a vězněn 

kvůli účasti v odboji.250 

Zvýšený zájem obyvatelstva o divadelní představení vedl nejen ke vzniku 

nových profesionálních divadel, ale i k horečné činnosti zbývajících (okupanty 

dosud nezakázaných) ochotnických spolků. Divadelní konjunktura však vedla 

obecně i k větší konkurenci divadel. V archivech lze nalézt řadu dokladů o dílčích 

sporech mezi stálými a kočovnými profesionálními divadly, kdy stálá divadla na 

svých zájezdech nevhodně zvoleným termínem konkurovala těm kočovným (k 

zájezdu mimo své stálé působiště samozřejmě museli mít podnikatelé také povolení 

ZÚ, a proto se případné spory snažili vyřešit jeho prostřednictvím). Jako konkurenci 

však začala tato profesionální divadla společně vnímat i samotné ochotníky.  

V únoru 1942 si na větší divadelní ochotnickou aktivitu například stěžoval 

Svaz českých stálých subvencovaných divadel, který viděl v jejich činnosti dokonce 

existenční ohrožení. Vedle tlaku, který vyvíjely na ochotnickou činnost samotné 
                                            
249 NA, fond MŠ, karton 3319, záznam ze dne 7. července 1941. 
250 František GÖTZ, Jaroslav Kvapil, Praha 1948, s. 80. 
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úřady, tak musely spolky čelit i prosté vzájemné divadelní rivalitě. Je zřejmé, že 

v případě konkrétních sporů by měla přednost profesionální divadla, která své herce 

zaměstnávala. Ve své stížnosti se Svaz mimo jiné zmiňuje o „kvalitě“ ochotnického 

repertoáru: „Ochotnické spolky opustily své původní poslání kulturně výchovné 

činnosti v místě své působnosti, opustily zásadu pěstování dobrého divadla, sahají 

po laciné, byť atraktivní literatuře ba dokonce i po operetě, čímž kazí vkus 

obecenstva, místo aby je vychovávali. S takovýmito bezcennými ‚šlágry‛ pak 

zajíždějí zcela řemeslně do řady míst i velmi vzdálených od svého působiště a 

zasahují bezohledně do rayonů stálých divadel, která pak při svých existenčně 

nezbytných zájezdech do těchže míst pozbývají obecenstva, jehož kupní síla byla 

vyčerpána návštěvou představení ochotnických. Pro větší přitažlivost svých 

pohostinských vystoupení najímají si ochotnické spolky dokonce herce z povolání, 

jejichž jmény vyzdvihují závažnost své činnosti. Dnešní práce ochotníků má tedy 

všechny znaky výdělečné činnosti, která jest původnímu poslání ochotnického 

divadla velmi vzdálena a ochotníkům dokonce zakázána.“251 Svaz pak navrhuje ZÚ 

řešení v „rozumném okleštění rozbujelé“252 ochotnické činnosti.  

Ještě v září téhož roku se k této problematice vyjádřil i Svaz divadelních 

ředitelů. Ten vidí právo na straně profesionálních divadel především proto, že 

divadla „v sezoně 1941/1942 po dvakráte byla mimo provoz, ale nesla celou tíhu 

svého rozpočtu“253 a jsou poškozována nadbytečnou ochotnickou konkurencí.  

Problémem konkurence se proto musel zabývat ZÚ a 4. března 1943 předešel 

případným sporům následujícím opatřením: „Jestliže v místě hraje profesionální 

divadlo, nesmí být žádné ochotnické představení povoleno, s výjimkou případu, kdy 

se obě divadla dohodnou, nebo dojde úřad k názoru, že může z důvodů veřejných 

poměrů nechat ochotnické divadlo současně zahrát.“254 Zájezdy ochotníků měly být 

povolovány pouze ve výjimečných případech a s doporučením ÚMDOČ. Kontrola 

ochotnické činnosti pokročila dále i proto, že od této chvíle se jí mohly věnovat 

pouze spolky organizované v ÚMDOČ. Vedoucí každého konkrétního spolku musel 
                                            
251 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1115, záznam ze dne 6. února 1942. 
252 Tamtéž. 
253 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1115, záznam ze dne 30. září 1942. 
254 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1157, záznam ze dne 4. března 1943. 
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totiž absolvovat kurzy pořádané maticí. Spolky, jimž byla představení povolena, 

musely mít „k divadelnímu umění bližší vztah“255 a musela zaručovat 

„přinejmenším průměrnou úroveň představení v mravním a uměleckém smyslu“.256 

Touto vágní charakteristikou bylo rozhodnutí o povolení či nepovolení zcela na 

libovůli daného úřadu – jak je v dokumentu přímo uvedeno: „jde o to, aby spolky, 

které nemají s kulturním životem žádné bližší spojení, byly z divadelní činnosti 

zcela vyřazeny“.257 

Od července 1943 byla na základě pokynů Moravcova ministerstva 

ochotnická výjezdní představení zcela zakázána, protože „dopravní prostředky musí 

dnes sloužit úkolům doby a nesmí s nimi být plýtváno na nepotřebné cesty“.258 

Pokud by nějaký zaměstnavatel seznal, že jeho zaměstnanec-ochotník je 

ochotnickou činností příliš vyčerpáván, mohl i podnět z jeho strany činnost 

ochotníků v určitém místě omezit, protože „činnost ochotnických spolků musí být 

řízena s ohledem na obecné pracovní nasazení, aby se účinkující neunavovali pro 

své zaměstnání častými zkouškami“.259  

6. 4 Potíže s německým jazykem 

Dvojjazyčnost, která s příchodem okupantů prostupovala postupně všechny oblasti 

protektorátního všedního života, se nevyhnula ani divadelnímu světu. Řada 

pamětníků vzpomíná na tento aspekt s úsměvem na tváři, protože vedl k mnoha 

vtipným situacím, které zapříčinil neobratný překlad ulice, tramvajové zastávky či 

divadelní hry do německého jazyka. Koneckonců řada protektorátních vtipů této 

situace využívá. Na divadelních plakátech se muselo uvést nejen dvojjazyčné 

německo-české provedení, ale od července 1941 i původní originální název 

divadelní hry (byl-li jiný než německý).260  

K omylům v překladu asi docházelo poměrně často. Např. Lidové noviny si 

ještě v únoru 1940 dovolily komentovat jeden nepovedený překlad české divadelní 

                                            
255 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1157, záznam ze dne 4. března 1943. 
256 Tamtéž. 
257 Tamtéž. 
258 NA, fond MŠ, karton 3318, záznam ze dne 3. července 1943. 
259 Tamtéž. 
260 NA, fond MV – NR, karton 5029, záznam ze dne 21. července 1941. 
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hry do němčiny v Prager deutsche Blatt takto: „Pozor na češtinu. Pražský německý 

list měl minulou sobotu oznámení: Nationaltheater 15 Uhr Des Starrkopfs Tochter. 

Ta Paličákova dcera sice není od Tyla, ale s jeho Paličovou dcerou bude asi nějak 

příbuzná.“261  

ZÚ neobratnosti podobného typu nakonec vyřešil nařízením ze dne 18. 

prosince 1942. Od této chvíle museli ZÚ v povolovací klausuli uvádět i správný 

německý překlad a pro jistotu i správný cizojazyčný originální název.262 Ještě v roce 

1943 se problematikou překladu ZÚ zabýval, když komentoval obtížnost překladu 

některých českých názvů. V následujících případech doporučil úředníkům používat 

volnějšího překladu, aby názvy neztratily alespoň v rámci možností své kouzlo. 

Jako příklad obtížných českých názvů byly uváděny např. tyto: „Podskaláček, Na 

Sojkovském pivovaře, Habrovičky, Láska nehněvaná-není milovaná, Brázdou 

kráčejíce, Bumbrlíček, Jak kašpárek o hladu – vyhnal čerty ze hradu, Sedávej 

panenko v koutě, Křivdy napravovati, atd.“263 Situace, do kterých se zemští úředníci 

při provádění cenzury dostávali, musely být leckdy paradoxní. 

  

                                            
261 NA, fond ÚŘP, karton 1134, novinové výstřižky kulturně-politického oddělení ze dne 12. února 1940. 
262 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1144, záznam ze dne 18. prosince 1942. 
263 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1144, záznam ze dne 26. ledna 1943. 
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7 Zakázané divadelní hry 

Kromě dílčích úprav v cenzurovaných scénářích mohly úřady samozřejmě hru zcela 

zakázat, nebo dát na index kompletní dílo některých dramatiků. Je známo, že 

s proměňující se politikou říše a vstupem dalších zemí do válečného stavu se 

rejstřík zákazů neustále rozšiřoval. Autoři divadelních her ale nemuseli splňovat 

pouze kritérium původu z nepřátelské země či „nepřátelského“ smýšlení, aby se na 

seznam nežádoucích umělců dostali. Někdy bylo odůvodnění zřejmé, jindy nebylo 

možné zjistit, proč byl některý autor zakázán. Úřady byly v tomto ohledu ve své 

dokumentaci poněkud skoupé a zákaz otevřeně vysvětlovaly spíše výjimečně.  

V této kapitole vycházím hlavně z jednotlivých vnitřních oběžníků a příkazů, 

které vydával ZÚ a zmíněná ministerstva po celou dobu protektorátu. Úřady 

vydávaly tzv. skupinové či generální zákazy, kterými zakazovaly celé dílo jednoho 

autora nebo národa, a dílčí zákazy týkající se konkrétní hry. V první podkapitole se 

proto věnuji generálním zákazům, v druhé podkapitole pojednávám pouze o těch 

divadelních hrách, ke kterým se mi podařilo zjistit i odůvodnění jejich zákazu. Řadu 

her by nejraději zakázalo MŠANO i z důvodu osvětových, tzn. kvůli nízké 

umělecké úrovni (viz výše kapitola 5. 2). Protože však her zakázaných z politických 

z důvodů stále přibývalo, rozhodli úředníci MŠANO a ZÚ při vytváření velkého 

seznamu povolených a zakázaných her v listopadu 1941 (viz výše kapitola 6. 1), že 

pokud byla v dřívějších seznamech povolených her uveřejněna nějaká méně 

umělecky kvalitní hra, nebyl to ještě důvod k jejímu zákazu. Rozhodli se tak 

především proto, že by se už tak značně pošramocená pověst seznamů povolených 

her ještě více snižovala. O těchto diskutabilních divadelních hrách měly úřady 

rozhodovat vždy individuálně.264 Celkový abecední seznam zakázaných her a 

autorů, tak jak se mi jej podařilo rekonstruovat, je obsažen v příloze. 

7. 1 Generální zákazy autorů 

Mezi první nechtěné autory patřili dramatici, kteří byli známí svým marxistickým, 

demokratickým či prostě protifašistickým smýšlením, ať už byli českého, 

                                            
264 NA, fond MV – NR, karton 5029, záznam ze dne 13. listopadu 1941. 
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německého, rakouského či jiného původu. Jednalo se především o současné 

autory.265 Bohužel se tito tvůrci dostali na index již po Mnichovu, během druhé 

republiky (diskriminaci zažili jak známo Voskovec a Werich, ale i Karel Čapek, ze 

zahraničních tvůrců hlavně exulanti z nacistického Německa, popř. Rakouska).266 

„Na rozdíl od obdobných opatření cenzury z časů okupace bylo toto opatření 

uvedeno do života toliko tichou cestou. Cenzurní úřady nižších stupňů […] 

převážnou část těchto děl odstranily z repertoárů v dohodě s podnikateli při 

projednávání dramaturgických plánů, jen menší část dodatečně z nich vyloučily 

individuálními výnosy.“267 V protektorátu se na daný stav pouze navazovalo, 

nebylo třeba vydávat žádné všeobecné stanovisko týkající se her nacismu 

nepřátelsky zaměřených autorů, protože cenzura sama i nadále „zcela automaticky 

vyřazovala všechny hry z hlediska režimu ‚závadné‛“.268 Pokud se již stalo, že 

cenzurou prošel nějaký „nevhodný“ autor spadající do zmíněné kategorie, pak na 

situaci upozornil většinou ochotně český fašistický tisk.269  

Při nastolování protižidovské politiky v protektorátu nepostupovali okupanti 

zpočátku tak razantně jako v říši. Prvního půl roku „s ohledem na světové veřejné 

mínění i mínění českého obyvatelstva, které se ve své většině chovalo k židovským 

spoluobčanům jako k spoludruhům v utrpení“270 mohla divadla ještě tyto divadelní 

hry hrát bez omezení (pomineme-li útoky ultrapravicového českého tisku). Až v létě 

1939 donutil ÚŘP vládu formou „přání říšského protektora“, „aby totálním 

zákazem vyřadila z veřejnosti bez výjimky všechny hry vytipovaných ‚neárijců‛“.271 

Nejednalo se o přímý zákaz, výnosem z MŠANO 30. srpna a MV 12. října 1939 

bylo „zařízeno, aby všechna divadla v Protektorátu Čechy a Morava při sestavování 

repertoiru pokud možno upustila od uvádění dramatických děl nearijských 

autorů“.272 Zároveň měly na dodržování tohoto „doporučení“ dohlížet na krajské 

                                            
265 Jan BRABEC et al., s. 442. 
266 Tamtéž. 
267 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 11. 
268 Tamtéž. 
269 Tamtéž, s. 12. 
270 Tamtéž, s. 13. 
271 Tamtéž. 
272 NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 1. února 1940. 
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úrovni OLR.273 Navenek tak měla mít „‚arizace‛ repertoáru z roku 1939 

‚dobrovolný‛ ráz. Teoreticky měli divadelníci […] možnost se samostatně 

rozhodnout […], ve skutečnosti však sotva mohli udělat něco jiného, než takovým 

‚doporučením‛ vyhovět.“274 Nesouhlasem by totiž poutali pozornost i ke zbytku 

svého repertoáru či k samotné koncesi, jejíž vydání by podobným přístupem 

ohrožovali. 

Zjišťování „rasového původu“ podle norimberských zákonů nebyla snadná 

záležitost. Obzvláště u autorů vzdálených v čase či prostoru překonávaly úřady řadu 

obtíží. U zahraničních autorů se někdy o židovském původu dozvěděly až později, 

do té doby byly jejich hry bez úhony hrány (ať vědomě či nevědomě ze strany 

podnikatele). Například v případě maďarského dramatika Ference Molnára přišlo na 

tuto skutečnost MŠANO až dotazem u maďarského konzulátu v květnu 1941, ale to 

už byly hry zmíněného autora uvedeny v seznamech povolených her. Pro podobné 

případy měli dokonce úředníci k dispozici tzv. Příručku k židovské otázce od 

Theodora Fritsche275 nebo Stengel-Gerigkův Lexikon nearijského původu.276 Autoři 

židovského původu se samozřejmě také často skrývali pod pseudonymem (stejně 

jako v jiných uměleckých odvětvích) či je mohl krýt svým jménem jiný žijící autor.  

Většina restrikcí v oblasti divadelního repertoáru se objevila až s vypuknutím 

války. Do té doby se kromě výše zmíněných zákazů na českých jevištích běžně 

hrály divadelní hry anglické, francouzské či polské provenience, na rozdíl od říše, 

kde se „již od poloviny třicátých let pod tlakem nacistické cenzury i propagandy 

z německých scén zvolna vytrácela díla tehdejší dramatické produkce států a 

národů, v nichž nacisté spatřovali své potencionální nepřátele“.277 Nutno 

poznamenat, že zpočátku se protektorátní cenzurní úřady intervencím a snahám 

okupantů šmahem vyloučit všechny hry „znepřátelených“ národů poměrně bránily, 

„proto také hodnotili nacisté z okolí říšského protektora a gestapa postup české 

                                            
273 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 13. 
274 Tamtéž, s. 14. 
275 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 9. října 1941, knihu samotnou lze nalézt ve dvou 
exemplářích v Národní knihovně. 
276 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 23. ledna 1944. 
277 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 16. 
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cenzury v tomto směru velmi nevlídně a jednání některých českých cenzorů 

považovali za provokaci“.278  

ZÚ nečekal, až se dotčená ministerstva vyjádří k válečné situaci v oblasti 

divadelní cenzury. Sám se 27. září 1939 MV zeptal, jaký postoj by měl nově 

zaujmout k divadelním hrám cizích autorů, kteří byli příslušní do nepřátelských 

států. V odpovědi, kterou dostal, se zatím nejednalo o všeobecný zákaz a cenzorům 

byla ponechána dosti volná ruka. Proti klasikům z nepřátelských zemí nemělo MV 

(samozřejmě jednalo na základě požadavků kulturně-politického oddělení ÚŘP) 

žádné námitky a i moderní autoři mohli být dál uváděni, pokud se v jejich hře 

nevyskytovala „nejmenší tendence, jež by se nesrovnávala s potřebou nynější 

doby.“279 Tato relativní svoboda ve výběru repertoáru překvapivě trvala poměrně 

dlouho, vlastně celou divadelní sezónu 1939/1940 a souvisela s opatrností kvůli 

mírovým jednáním Německa se západními mocnostmi.280 

„Při osnování […] generálních zákazů [anglických a francouzských, pozn. O. 

K.] vycházeli nacisté z analýzy českých repertoárů z doby první republiky. Podle 

názorů pracovníků kulturně politického oddělení úřadu říšského protektora, jakož i 

velitelství služby SS, bylo v minulosti české obecenstvo ‚přesycováno‛ hrami 

anglického a francouzského původu.“281 Totální zákaz všech anglických a 

francouzských autorů přišel „tři dny po kapitulaci Francie“,282 24. června 1940283 z 

TO PMR a jeho vydání se odvolávalo na praxi, která v té době panovala i v celé říši. 

Jedinou výjimku mezi těmito autory tvořili William Shakespeare, George Bernard 

Shaw a Georges Bizet. „Na protektorátních úřadech vzbudil tento nový zásah 

okupantů pobouření i zděšení.“284 MV se ovšem nevzdávalo bez boje a vzneslo 

k ÚŘP několik připomínek k požadovanému nařízení. Je charakteristické, jak se obě 

strany, tedy okupační i okupovaná, v příhodné chvíli odvolávaly k tomu, co se může 

či nemůže v říši. Tak jako vzešlo toto omezení z běžně uplatňovaného nařízení 
                                            
278 Tamtéž. 
279 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 27. září 1939. 
280 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 16. 
281 Jan BRABEC et al., s. 442–443. 
282 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 17. 
283 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, nedatovaná zpráva. 
284 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 17, kde je blíže popsána i role již zmiňovaného Celestina 
Rypla při předávání tohoto požadavku ÚŘP na MV. 
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v říši, tak se MV pokusilo rozšířit rejstřík povolených klasiků anglického a 

francouzského původu a odvolávalo se při tom právě na praxi v říši, kde se po 

uzavření příměří s Francií, chystal film podle předlohy Honoré de Balzaca. Mimo to 

se pokusilo rozšířit výjimku i na Molièra a Johna Heywooda, žádné výhody však 

nevymohlo.  

Zmíněné nařízení z června 1940 se také zabývalo podstatným detailem, totiž 

zda se příslušnost autora k nepřátelské zemi posuzovala podle národnostního 

původu či podle jazyka, ve kterém hru sepsal. Ministerstvo se v této věci přiklonilo 

rozlišování podle národnostního původu. Další problém vznikl například u oper, 

kde většinou existovali tvůrci dva (skladatel a libretista), pak se rozhodovalo o 

zákazu podle původu libretisty. Roli hrál dokonce i původní námět libreta, jehož 

autorem mohl být nežádoucí cizinec. Např. Mozartova Figarova svatba ale uváděna 

byla i přesto, že libretista Lorenzo Da Ponte (italského původu) převzal námět od 

Francouze, Pierra-Augustina de Beaumarchais. Situace se vyřešila tím, že libretista 

nebyl na cedulích uváděn, a tudíž nebylo nijak upozorněno na spojitost s 

francouzským autorem opěvujícím ideje Velké francouzské revoluce.285 

 Pro celý divadelní vývoj v protektorátu je typické, že nařízení, která takovým 

zásadním způsobem zasahovala do běžného programu divadel, přicházela ze dne na 

den. Probíhající divadelní realita se jim prostě musela přizpůsobit, což se dařilo 

někdy s menšími, jindy s většími obtížemi. Z pohledu běžného divadelního provozu 

přišel vlastně červnový zákaz v docela „vhodnou“ chvíli. Divadelní sezóna 

1939/1940 prakticky končila, divadla měla za celý rok nazkoušený poměrně 

rozsáhlý repertoár, takže mohla inkriminované hry snadno vyřadit z programu. 

„Téměř každé pražské divadlo mělo v přítomné chvíli nastudovánu hru, jejíž 

originál byl napsán anglicky nebo francouzsky“,286 ale náhodou nebyli původci 

Angličané a Francouzi, nýbrž Irové či Belgičané. Opatření se bezprostředně týkalo 

vlastně pouze jediného divadla, Divadla Anny Sedláčkové,287 které hrálo aktuálně 

                                            
285 Milan KUNA, Václav Talich. Šťastný i hořký úděl dirigenta, Praha 2009, s. 828. 
286 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 17. 
287 Divadlo Anny Sedláčkové (1938–1945) založila Anna Sedláčková, nejpopulárnější ženská hvězda 
českého divadla 20. a 30. let, v roce 1938, když po konfliktech s Národním divadlem a Městským divadlem 
na Královských Vinohradech nenacházela dostatek hereckých příležitostí. Divadlo sídlilo v sále Mozartea 
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hru Leonie od Augustina Eugène Scribeho (autor francouzského původu) a podle 

pokynu ZÚ ji hned v den vydání nařízení stáhlo (viz dále kapitola 10. 4).  

 V souvislosti se „zahájením Hitlerovy válečné kampaně na Balkáně a 

s přípravami útoku proti Sovětskému svazu“288 se 11. dubna 1941289 dále rozšířil 

rejstřík zakázaných autorů o všechny dramatiky polské, řecké (s výjimkou řeckých 

klasiků), jugoslávské a ruské komunistické, „což od uzavření paktu o neutočení 

mezi SSSR a Německem formulovali okupanti veřejně poprvé“.290 Komunističtí 

autoři se však beztak na českých jevištích již dávno neuváděli.  Přesto ještě před 

útokem proti SSSR, v květnu 1941, dostala protektorátní vláda od ÚŘP pokyn, aby 

z divadelních prken vyřadila i všechny ruské klasiky. Mělo se tím „předcházet 

těžkostem, které přináší individuální posuzování“291 her z hlediska komunistického. 

Tato dvě opatření „byla koncipována tak, aby se po zahájení útoku proti 

Sovětskému svazu nemuselo na nich již nic měnit“.292 S dubnovým výnosem se 

však změnilo i hledisko určování původu hry: zatímco dosud se při rozhodování, 

zda lze hru připustit, řídily úřady národnostním původem autora, nyní měl 

rozhodovat jazyk textového originálu hry. To znamenalo, že např. belgická hra 

sepsaná v jazyce francouzském se rázem ocitla na indexu. Zákaz dále obsahoval 

upozornění, že se nesmějí dávat ani hry takové, které líčí anglické či francouzské 

prostředí „v duchu příznivém (např. anglofilském)“.293 Např. v srpnu byla zakázána 

i opereta Polská krev Oskara Nedbala, protože byla „sympatická polskému 

prostředí“.294 

V roce 1941 se obecně cenzurní tlak dost zvyšoval. A tak na jaře 1941 

zaznamenáváme celou řadu všeobecných i dílčích zákazů, které se týkaly her 

původem českých i zahraničních. Mezi ně patřil zákaz všech her i hudebních děl E. 
                                                                                                                                    
v Jungmannově ulici. Po uvedení několika Čapkových her, které způsobilo protikampaň ve fašistickém tisku, 
a poté, co A. Sedláčková odmítla účast na manifestaci Slibu českých divadelníků říši, bylo divadlo od 
července do listopadu 1942 uzavřeno. Po opětovném otevření se již divadlo drželo konvečního repertoáru 
s převahou bulvárních salonních komedií a detektivek německých, italských a maďarských autorů. In: Česká 
divadla, s. 53–54. 
288 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 20. 
289 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 11. dubna 1941. 
290 Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 20. 
291 Tamtéž. 
292 Tamtéž. 
293 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 11. dubna 1941. 
294 NA, fond MV – NR, karton 5036, záznam ze dne 2. srpna 1941. 
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F. Buriana (v červnu 1941).295 S vypuknutím invaze do SSSR nesměla být veškerá 

díla ruského původu nadále provozována (zákaz se týkal hlavně ostatních 

uměleckých oblastí, tj. písemnictví, hudby, atd., protože v divadle již byli ruští 

autoři zakázáni od května 1941).296 V srpnu 1941 přestala chránit výjimka W. 

Shakespeara a G. B. Shawa, kteří se octli na seznamu mezi ostatními anglicky 

píšícími autory.297 (Výjimka byla ale opět obnovena s rozšířením o Molièra a 

Alfreda de Musseta na konci roku 1943.)298  

S příchodem R. Heydricha v září 1941 byly zákazům podrobeny další 

kompletní díla některých autorů, bylo vyhlášeno stanné právo a v divadlech se po 

šest týdnů nehrálo. „Tehdy úředníci protektorátní správy, vyděšení represáliemi, 

které tentokrát postihly i politické špičky, pochopili, že českému divadlu hrozí 

vážné nebezpečí. Ve snaze toto nebezpečí odvrátit, počali urychleně odstraňovat 

z repertoárů všechno, co by bylo podle jejich názoru mohlo zavdat nacistům příčinu 

k zákrokům.“299 Všechny divadelní hry Karla Čapka300 byly zakázány 4. října 

1941.301 Dne 17. prosince 1941 pak zakázalo MV všechna (nejen dramatická) díla 

těchto autorů: Tóňa Labuťa, Felix Bartoš, Antonie Fischerová, Josef Liška 

Doudlebský, Josef František Karas a Jaroslav Průcha.302 Jejich hry přitom byly do 

této chvíle běžně hrány a uveřejňovány v seznamech povolených divadelních her. 

Vstup Ameriky do války zapříčinil, že se od 7. ledna 1942 nemohly nadále 

hrát ani žádné hry od autorů angloamerického původu.303 Konečně čtyři a půl 

měsíce po zákazu her Karla Čapka, tj. 25. února 1942 byly postiženy i veškeré hry a 

knihy Olgy Scheinpflugové.304 Hlavním neskrývaným důvodem bylo její manželství 

                                            
295 NA, fond MV – NR, karton 5032, záznam ze dne 13. června 1941. 
296 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 4. července 1941. 
297 Růžena HLUŠIČKOVÁ et al., s. 231–232. 
298 Jan BRABEC et al., s. 442–443. 
299 Bořivoj SRBA 1971, s. 220. 
300 Na zákaz měla vliv negativní novinová kampaň kolem premiéry Čapkova Loupežníka v Divadle Anny 
Sedláčkové (viz kapitola 10. 5), ale i v Horáckém divadle Antonína Kurše. Srovnej Bořivoj SRBA 1969, s. 
145–159. 
301 Písemný zákaz všem podřízeným úřadům byl datován dnem 4. října 1941 (viz NA, fond MV – NR, karton 
5029, sign. D 2330). Bořivoj Srba uvádí jako datum zákazu již 3. října, kdy byla žádost zákazu tlumočena 
z MŠANO telefonicky na MV. Viz Bořivoj SRBA 1969, s. 159.  
302 NA, fond MV – NR, karton 5032, záznam ze dne 17. prosince 1941. 
303 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 7. ledna 1942. 
304 Srovnej Bořivoj SRBA 1969, s. 160–164. 
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s Karlem Čapkem305 (viz kapitola 6. 2) a především možnost narušování „veřejného 

klidu a pořádku“ pouhým uvedením i jejích politicky „nezávadných“ her, jako to 

dokázala aféra kolem Čapkova Loupežníka v září 1941. „Také v tomto případě šlo o 

hru obsahem nezávadnou z hlediska kulturně politického a osvětového, přes to však 

její provozování vzhledem k osobě autorově vyvolalo nežádoucí odezvu v tisku i 

oprávněnou obavu, že by její provozování mohlo ohroziti veřejný klid a 

pořádek.“306 (Podrobněji viz níže kapitola 10. 5.) Ačkoliv o osudu díla O. 

Scheinpflugové bylo rozhodnuto již 3. října 1941 společně s hrami jejího manžela, 

oficiální zákaz se opozdil a vešel v platnost až po schůzce O. Scheinpflugové s E. 

Moravcem, který si jí pozval na své ministerstvo a „zahrnul ji urážkami za její 

postoj. Dal jí jednoznačně na vybranou: napsat prohlášení, že podporuje vládu 

nacistů v naší zemi a souhlasí s novým režimem, nebo zapomenout, že kdy hrála 

divadlo a psala divadelní hry. Scheinpflugová si samozřejmě vybrala to druhé.“307  

K omylu došlo u všeobecného zákazu her Jaroslava Vrchlického, které byly 

v dubnu 1942 také zakázány, protože existovala domněnka, že český klasik je 

židovského původu. Už v červnu však bylo jeho dílo opět povoleno, protože se 

našel dostatek matričních důkazů, které hovořily o opaku.308 Podobně byl 

prověřován neárijský původ i u Julia Zeyera. Ačkoliv jeho jméno přímo mezi 

nepřípustnými autory nefiguruje (kromě dílčího zákazu divadelní hry Neklan viz 

Zakázané hry v roce 1939), na rozdíl od Jaroslava Vrchlického, který byl povolován 

soustavně až do roku 1944 (kromě zmiňované dvouměsíční výjimky), se Julius 

Zeyer v seznamech povolených her od roku 1942 již vůbec nevyskytuje.309 V říjnu 

                                            
305 NA, fond MV – NR, karton 5032, záznam ze dne 13. února 1942. 
306 Bořivoj SRBA 1969, s. 163. 
307 Tamtéž, s. 164. 
308 NA, fond ÚŘP, karton 1134, záznam ze dne 4. června 1942. 
309 Srovnej Jan BRABEC et al., s. 442–443 a Bořivoj SRBA 1998, Divadelní cenzura, s. 14–15, kde se 
shodně uvádí, že u Vrchlického i Zeyera se jednalo o mylný předpoklad, který byl i v době protektorátu 
vyvrácen. Naopak František ČERVINKA, s. 29 se podle všeho domnívá, že oba spisovatelé židovského 
původu byli („V době, kdy každý český občánek byl nucen pátrat po svém rodokmenu a dokazovat árijskou 
čistotu […] byli ve ‚vládním‛ protektorátním tisku velebeni Jaroslav Vrchlický a Julius Zeyer jako největší 
čeští básníci.“) V dostupných vydaných životopisech Jaroslava Vrchlického skutečně není žádná zmínka o 
židovském původu některého z rodičů, ovšem v případě Julia Zeyera se opakovaně uvádí, že jeho maminka 
Eleonora Zeyerová, roz. Weisselesová pocházela z významné židovsko-německé rodiny (ač židovskou víru 
nepraktikovala, naopak byla katolického vyznání). Viz Drahomíra VLAŠÍNOVÁ, Julius Zeyer, Brno 2003, s. 
10–11, nebo Josef FRYŠ, Dvanáct osudů dvou staletí, Příbram 2006, s. 10. (Ve druhé jmenované publikaci 
se nachází i medailon Jaroslava Vrchlického.) Vzhledem k tomu, že od roku 1942 se skutečně Zeyerovy hry 
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téhož roku postihl všeobecný zákaz rumunského autora Ion Sân-Giorgiu,310 

pravděpodobně z důvodu jeho národnosti.311 Poté, co sovětská armáda zaútočila na 

Rumunsko, byl svržen v Bukurešti dosavadní proněmecký režim diktátora 

Antonesca, Rumuni pak uzavřeli se Sověty mír a Německu vyhlásili válku. Otázkou 

je, proč byl však zakázán pouze Sân-Giorgiu, obzvlášť když plně podporoval 

Antonescův režim a fašistické myšlenky a po uzavřeném míru musel ze země 

uprchnout. 

Podle studie Případ Vilém Werner Vladimíra Justa se dostalo někdy v roce 

1942 „na index“ také dílo Viléma Wernera.312 V článku se bohužel u daného údaje 

neuvádí žádný odkaz ke zdroji této informace. V archivním materiálu, který jsem 

měla k dispozici, se totiž dokumentace o generálním zákazu jeho díla nevyskytuje. 

Rozporuplnost vzbuzuje také fakt, že se v seznamech povolených her některé 

Wernerovy hry objevují nepřetržitě až do roku 1944, zároveň byly některé jeho hry 

zakázané (např. Červený mlýn nebo Noví lidé). Nabízela by se možnost, že byla 

Wernerova dramata vypuzena z protektorátních scén tichou cestou, nemohly by jim 

však být následně dávány povolovací doložky (viz seznamy povolených her v 

příloze). Z poznámek pod čarou zmíněného článku313 lze vyvodit, že informaci o 

zákazu uvedl sám Werner při svém odvolání proti nepřijetí do Syndikátu českých 

spisovatelů. Z řečeného vyplývá, že formulace „na indexu“ zde pravděpodobně 

neznamenala úplný zákaz, ale spíše zákaz dílčích her či zákaz dramatické činnosti 

(ovšem hra Život je samý zázrak byla hrána i vyšla v roce 1944). 

V roce 1943 a 1944 vydávaly úřady především dílčí zákazy, koneckonců 

světový i český repertoár už touto dobou generálními zákazy značně prořídl. 

Pravděpodobně v souvislosti s italskou kapitulací 8. září 1943 byl z MLO zaslán 9. 

                                                                                                                                    
nedostávaly do seznamů povolených her, kloním se k domněnce, jež se nepodařilo nijak ověřit, že bylo dílo 
Julia Zeyera z tohoto důvodu odstraněno z protektorátních divadel tzv. tichou cestou (viz výše kapitola 6). 
310 Ion Sân-Giorgiu (1893–1950) byl rumunský básník, dramatik, esejista a fašistický politik. Studoval 
v Německu, navzdory původnímu zájmu o moderní literaturu a odporu k antisemitským názorům, u něj došlo 
k úplné proměně. Vrátil se k tradičním literárním postupům, stal se členem fašistické strany a psal 
antisemitské články. Po uzavření příměří Rumunska a SSSR na podzim 1944 uprchl do zahraničí, ve své 
nepřítomnosti byl v Rumunsku odsouzen k smrti, ale zemřel v exilu. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sangiorgiu 
311 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1144, záznam ze dne 12. října 1942. 
312 Vladimír JUST, s. 4. 
313 Tamtéž, s. 13, poznámka 30. 
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září 1943 fonogram, kterým MLO uvalilo všeobecný zákaz na veškeré divadelní hry 

a opery všech italských autorů. Již za necelou tři čtvrtě hodinu jej ministerstvo 

dalším fonogramem opět zrušilo.314 V březnu 1944 byl vydán poslední všeobecný 

zákaz. Týkal se divadelních her dosud velmi hraného a oblíbeného autora 

divadelních her i prózy, Františka Kožíka.315 Kožík odmítl „vstoupit do Ligy proti 

bolševismu, a proto mu byla zakázána literární činnost“.316 

7. 2 Dílčí zákazy divadelních her 

Zákazy postihující skupiny spisovatelů či komplexní díla, jak jsem je vylíčila v 

předchozí kapitole, se většinou týkaly národnosti či protinacistického smýšlení 

vyjádřeného v dílech daného autora. Zbývají nám tedy hry, které vyvolaly svou 

interpretací výraznou a okupanty „nežádoucí“ reakci publika, hry nevhodné 

z osvětového hlediska, hry, „které by bylo možno chápat jako projev nespokojenosti 

s danými poměry, ale dokonce i takové, které jen vzdáleně svým demokratickým 

vyzněním vyjadřovaly pocity a touhy lidu. Podezřelou jí [cenzuře, pozn. O. K.] byla 

každá hra, v níž se objevil byť jen náznak pokusu vyslovit se k nějakému 

významnějšímu sociálnímu problému“.317 V této podkapitole přiblížím různorodé 

důvody vedoucí k dílčím zákazům konkrétních divadelních her. 

 Mezi první zakázané hry Olgy Scheinpflugové patřila Hra na schovávanou, 

kterou hrálo Národní divadlo v sezóně 1939/1940, ale na doporučení ZÚ v Praze ji 

stáhlo z repertoáru (srovnej kapitola 6. 2). Hra musela projít na popud ÚŘP novým 

posuzováním, z něhož zjistíme, že „byla zhruba napsána už v sezóně 1938/1939 a 

ačkoliv byla psána ještě před 15. březnem 1939, jasně se ukazuje, že spisovatelka 

neměla vůbec odstup, aby do ní nevložila symbolické významy, naopak člověk ve 

hře najde skutečně různá místa, která mohou být publikem velmi snadno přijata jako 

narážky na politické události před nedávnou dobou. […] Mimo to je zřejmé, že 

nesympatičtí příbuzní, kteří usilují o fabrikantův majetek, nesou německá jména 

                                            
314 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1166, fonogramy ze dne 9. září 1943. 
315 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1166, karton 1239, záznam ze dne 27. března 
1944. 
316 Jeho manželka Zdenka Švabíková nesměla vystupovat na jevišti. V rozhlase sice byl nadále zaměstnán, 
ale víceméně načerno. Viz Josef HRABÁK, František Kožík, Praha 1984, s. 77.  
317 Jan BRABEC et al., s. 443. 
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(Schneider) a hlavní viník je v českém textu neustále označován německým 

křestním jménem (Fritz)“.318 Olga Scheinpflugová na událost vzpomíná ve své 

knize a odkrývá zajímavé detaily celého případu, v nichž vystihuje poměrně 

odvážný přístup charakteristický pro první dva roky protektorátu. „S naivní 

odvahou jsem rozdělila rodinný spor v této hře mezi Friče a Schneidry, politické 

podobenství musil prohlédnout každý sebetupější primitiv.“319 Její jinotaj nakonec 

odhalil a na gestapo nahlásil hejtman po pohostinském představení v Českých 

Budějovicích. Gestapo posléze hledalo O. Scheinpflugovou v Národním divadle, 

která líčí, jak se „schovala […] až u půdy a po dlouhé hodiny […] bez jídla čekala 

na výsledek jednání“.320 Použití německy znějících jmen vysvětlil Jan Bor321 

připravenou historkou o existenci těchto jmen v příbuzenstvu autorky. Přesto raději 

známí poradili O. Scheinpflugové, aby se na nějaký čas pod záminkou svého 

slabého srdce (kterou využívala v podobných případech častěji a vycházela z jejího 

skutečného zdravotního stavu) uchýlila do nemocnice, protože Němci si vyžádali, 

„aby jim bylo přiděleno na příští představení […] hry velké množství lístků. 

Veselohra musí být zahrána v původním znění a oni prý v hledišti sami posoudí, 

jaký dojem tato komedie dělá na české obecenstvo a na jaké narážky v ní 

reaguje“.322 Aby nedošlo k představení a odhalení běžné reakce publika na 

zmiňovaný jinotaj, zůstala O. Scheinpflugová v nemocnici tak dlouho, dokud se hra 

nestáhla z repertoiru. K vlastnímu zákazu hry došlo až v dubnu 1941.323 

 Specifickým případem českého dramatu byl již v době první republiky 

František Zavřel, dramatik a v době protektorátu civilním zaměstnáním odborový 

rada ministerstva obchodu.324 Jeho hry (pomineme-li vcelku dobře přijímané 

komedie325), v nichž otevřeně sympatizoval s myšlenkou „nadčlověka“ a tématem 

                                            
318 NA, fond ÚŘP, karton 1134, záznam ze dne 23. srpna 1940. 
319 Olga SCHEINPFLUGOVÁ, Byla jsem na světě, Praha 1988, s. 276–277. 
320 Tamtéž. 
321 Jan Bor (1886–1943) byl šéf činohry Národního divadla od ledna 1939 do března 1942 (o rok později 
zemřel). In: Jan BRABEC et al., s. 462. 
322 Olga SCHEINPFLUGOVÁ, Byla jsem na světě, Praha 1988, s. 276–277. 
323 Bořivoj SRBA 1969, s. 161. 
324 Jeho životem se ve své disertaci zabývá podrobně Eduard Burget. Blíže viz jeho studie Nejen 
protektorátní léta dramatika Františka Zavřela, in: O protektorátu v sociokulturních souvislostech, Dagmar 
Magincová (ed.), Červený Kostelec 2011, s. 201–224. (Dále jen Eduard BURGET.) 
325 Např. Boxerský zápas či Dědečkem proti své vůli. 
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se mu často stávaly výrazné historické osobnosti, budily již v době prvorepublikové 

rozporuplné reakce, jak kritiků, tak veřejnosti. Ovšem psát podobné hry „i po 

březnu 1939, ba co víc, ještě tuto zjevnou tendenčnost ve svých hrách posilovat, se 

musí jevit z dnešního pohledu ne-li jako projev kolaborantství, tedy minimálně jako 

vědomé prospěchářství“.326 Přesto však jeho interpretace nadčlověčenství nebyly 

vždy vhod ani samotným okupantům, pod jejichž křídly chtěl konečně dosíci 

uměleckého uznání. Zavřel si totiž volil i osobnosti z české historie, čímž se logicky 

dostával na stranu historicky často nepřátelskou vůči německému národu, takže se 

ani jeho tendenční hry cenzuře nevyhnuly. Cenzurní zákazy jeho her mimo jiné také 

provází jeho intenzivní korespondence s nejvyššími úřady (od MV po ÚŘP).  

Například zákaz jeho hry Král Přemysl Otakar II.327 odůvodnil ZÚ úvahou, 

že „hra o středověkých mocensko-dynastických zápasech středoevropských mohla 

by za nynějších poměrů ohroziti veřejný klid a pořádek“.328 F. Zavřel také usiloval o 

uvedení své hry Valdštýn (jedna z her dramatické pentalogie Polobozi329) na 

prknech Národního divadla, které ovšem neoslovil řádnou cestou, protože scénář 

zaslal na začátku roku 1940 přímo řediteli Janu Borovi s oslovením „Bývalému 

příteli a nepochopitelnému nynějšímu nepříteli“330 a s přáním všeho nejlepšího do 

nového roku. I kdyby pominul J. Bor Zavřelovo ukřivděné oslovení, hra se 

nenavrhovala do programu Národního divadla formálně touto cestou. Když nebyla 

hra Valdštýn uvedena, předpokládal F. Zavřel, že byla také zakázána cenzurou, proti 

čemuž se opět písemně ohradil na MŠANO (hra ale zatím vůbec ZÚ k cenzuře 

nedošla ze zmíněných důvodů). Divadelní hru Valdštýn nakonec Národním divadlo 

uvedlo v témže roce, stejně jako Zavřelovu hru Caesar o dva roky později. Při 

posílání svých nespokojených dopisů protektorátním úřadům a své snaze prosadit se 

                                            
326 Eduard BURGET, s. 218. 
327 Hra pocházela z roku 1921, kdy se jí nedostalo kladného přijetí z řad kritiků (jako ovšem většině 
Zavřelova díla) a nebyla pravděpodobně kvůli posudku Karla Čapka, v té době dramaturga divadla na 
Vinohradech, na této scéně uvedena. Blíže viz Eduard BURGET, s. 209–210. 
328 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 12. února 1940. 
329 Jednalo se o pětici těchto her: Caesar, Kristus, Hus, Valdštýn a Napoleon. 
330 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 25. ledna 1940. 
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za každou cenu si ovšem Zavřel neuvědomoval, že podobné „stížnosti“ by mohly 

„posloužit jako kompromitující materiál proti vedení českých divadel“.331 

Na začátku roku 1941 bylo opět MV na vážkách, zda zakázat či nezakázat 

další Zavřelovu hru Friedrich Nietzsche. Podle dostupných informací totiž nebyla 

hra žádoucí v říši, proto ji chtělo MV zakázat i na území protektorátu. Autor se 

nebál hájit a sdělil úřadu, že zákaz hry by měl být odvolán, protože „hru 

v německém překladu četl Vůdce a Říšský kancléř Adolf Hitler, v italském Duce, že 

o hře se velmi pochvalně vyslovil Gerhart Hauptmann a Richard Strauss“.332 V říši 

podle něj nebyla hra uvedena pouze proto, že český originál zatím vůbec nebyl 

nikde proveden. MV se proto raději obrátilo na ÚŘP, který „vyslovil přání, aby bylo 

od provedení hry raději upuštěno“.333  

Před cenzurou mohla také jen těžko obstát další Zavřelova hra Jan Žižka 

z Trocnova,334 kterou cenzuroval ZÚ v březnu 1943. V jeho posudku se dočteme o 

hlavní myšlence hry: „národní vojsko, které bojuje o svobodu svého lidu a své víry, 

musí být jednotné a silné. Všechny malověrné a rozkladné elementy musí být 

vyvráceny.“335 Podle úřadu je zřejmé, že by měla hra „působit na posílení branné 

síly bývalé československé (sic!) republiky, což vyplývá z věnování hry 

československé armádě a vychází z motta Nietzscheho Antikrista. Ve hře je Žižka 

líčen jako nepřekonatelný velitel českého vojska, během ležení proti císaři 

Zikmundovi, který stojí v čele německého vojska. To může být mnoha divadelními 

návštěvníky špatně vyloženo.“336 V neposlední řadě byla nežádoucí i husitská 

tématika (viz výše kapitola 5. 1). 

 Napsal-li hru německý autor, ještě zdaleka jí to nezaručovalo snadný přístup 

na česká jeviště. V úvahu vůbec nepřipadaly hry německých exulantů, kteří se 

otevřeně postavili nacistickému režimu, nebo díla „marxistických autorů 
                                            
331 Eduard BURGET, s. 217. 
332 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 31. ledna 1941. 
333 NA, fond MV – NR, karton 5035, záznam ze dne 15. února 1941. 
334 Hra pocházela z roku 1935 a byla tehdy psána v době vrcholící obrany státu a příprav na vybudování 
pohraničního opevnění kvůli situaci v Německu. Autor proto věnoval divadelní hru přímo československé 
branné moci. Tehdejší rozporuplné přijetí kritiků i veřejnosti mimo jiné spočívalo v tom, že zatímco příznivci 
se s pojetím českého vojevůdce v době ohrožení republiky dokázali ztotožnit, druzí naopak v kresbě Žižkova 
charakteru rozpoznávali spíše „přestrojeného Hitlera“. Blíže viz Eduard BURGET, s. 215. 
335 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1151, záznam ze dne 10. března 1943. 
336 Tamtéž. 
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demokratického poválečného Německa“337 (např. němečtí autoři Rudolf Bernauer a 

Rudolph Oesterreicher, kteří napsali hru Der Garten Eden [Rajská zahrada]). 

Takové autory ale nesměla uvádět ani říšská divadla. Mohlo se však stát, že hra, 

která se běžně v říši provozovala, nebyla pro české scény z nějakého důvodu 

vhodná.  Tak tomu bylo i u hry od Leo Lenze Galantní vyslanec, kterou ve svém 

posudku z listopadu 1941 detailně rozebírá MŠANO a uvádí, proč se na naši scénu 

nehodí: „Ačkoliv jde o veselohru z hlediska osvětového zcela vyhovující, která je 

na německých jevištích hojně provozována, přece se jeví v ohledu kulturně-

politickém žádoucím, aby provozovací povolení nebylo udělováno. […] Pro české 

divadlo nutno uvážiti ruské prostředí s francouzskou hlavní postavou. Účel hlavní 

diplomatické zápletky je protipruský. Francouzi se spojili s Rakušany a hledí získat 

Rusy proti Friedrichovi II. Alžběta sama je v historii známa jako nepřítelka 

němectví, jež se obklopila rádci, kteří stejně nenáviděli vše německé. Alžběta a její 

vláda připravila Prusku porážky a jen carevnina smrt učinila konec usilování o 

zhoubu Pruska. Rusko je tu sice líčeno v ironizujícím tónu, je zde zdůrazněna 

volnost alžbětinských mravů, na Anglii je tu několik persifláží. Razumovskij praví 

také na str. 105: ‚Friedrich II. je genius a je s to, aby sám zničil celý svět nepřátel.‛ 

Připouští též porážku Ruska. Nicméně se spolek Francie, Rakouska a Ruska 

uskuteční.“338  

Na našich scénách ale občas nemohli být uváděni ani němečtí klasici. 

Především proto, že myšlenky obsažené v jejich hrách odporovaly svou podstatou 

nacistické ideologii, což mohla česká divadla využít a zdůraznit. Patřil sem např. 

Friedrich Schiller, jehož divadelní hra Don Carlos, infant španělský byla v únoru 

1942 zakázána „vzhledem k nynějším výjimečným poměrům, jež jsou způsobené 

válkou“,339 jak vágně uvádí MŠALO. Existuje i stejnojmenná opera od Giuseppe 

Verdiho s libretem téměř shodným se zmíněnou divadelní hrou, která byla v době 

protektorátu také provozována. Úřady ale její nejkritičtější místa proškrtaly a shodly 

se na tom (samozřejmě se souhlasem ÚŘP), že operu není třeba zakazovat, protože 

                                            
337 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, fonogram ze dne 25. června 1940. 
338 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 25. listopadu 1941. 
339 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 9. února 1942. 
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„celý účin věci je menší než u činohry“.340 Tento rozdílný přístup k různým 

inscenacím jednoho námětu vykresluje pečlivost cenzury, která si všímá celé šíře 

divadelní inscenace.341 

 Někdy byla motivace zákazu na hranici osvětových a kulturně-politických 

důvodů. Následující zdůvodnění se zachovalo k divadelní hře Richarda Branalda 

Má z pekla štěstí, Nanynka (Annerl hat das Teufelglück),342 která byla zakázána 

v lednu 1944. Podle posudku byla hlavním důvodem tzv. „lupičská 

sentimentalita“,343 která se samozřejmě rozcházela s dokonalou nacistickou 

interpretací světa. Ve hře jsou totiž „antisociální elementy (zloději apod.) líčeni 

[sic!] jako dobří a ‚veselí‛ lidé“,344 což by jako takové mohlo být pouze nevhodné, 

ale z vyznění hry vyplývalo, že tito lidé měli „také právo na svoje živobytí, ano, 

dokonce na lepší budoucnost“.345 Tato myšlenka už byla zcela v rozporu s dobou, 

kdy musel být každý zapojený do pracovního vypětí pro říši. Nezanedbatelným 

důvodem k zákazu hry byl však ještě jeden detail, který si nechal recenzent až na 

samý závěr, když napsal: „kromě toho je policejní komisař líčen jako idiot“.346  

 U dalších příkladů byli posuzovatelé ve svých zdůvodněních poněkud strozí, 

přesto stojí za to zmínit. Z ÚŘP přišla 25. června 1940 žádost o zákaz následujících 

her. Pohádková loutková hra Proti draku od Bohumila Schweigstilla byla zakázána, 

protože líčí „osvobozovací boj českého národa proti černému dravému ptáku – 

rakouský orel“347 a zazní v ní píseň Marseillaisa a Hej Slované. Pohádková hra 

Jiříkovy housle od Františka Kňourka zase měla „tendenci popuzovati proti 
                                            
340 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 25. února 1942. 
341 Podobně přistoupila cenzura i k opeře Lucerna Vítězslava Nováka. Zatímco činohra Aloise Jiráska byla 
v roce 1943 zakázána, opera z ní vycházející se mohla hrát nadále i v roce 1944. Viz Seznamy povolených 
her v příloze. 
342 Posudek je psán v němčině a i název hry je zde tedy přeložen do němčiny (viz výše), po pročtení scénáře 
lze potvrdit, že se skutečně jedná o hru Má z pekla štěstí, Nanynka. Děj se odehrává v rodině žebráka 
Vincence Herynka, který si žebráním obstojně vydělává a každý den se „z práce“ navrací do honosného bytu, 
kde mění žebrácké hadry za kvalitní oblek, aby předstíral, že je vrchním radou. Hlavní zápletka a komické 
situace vyplývají z konfliktu dvou prostředí, protože žebrákova dcera Nanynka je již vychovávána ve slušné 
společnosti (rodina si drží i služebnou) a podle toho se má taky vdát. Z tanečních hodin si však přivádí jako 
svého snoubence policejního komisaře, který pak Nanynku pravidelně navštěvuje, aniž by měl tušení, že se 
chce přiženit do „zločinecké“ rodiny (dědeček je vysloužilý kasař v penzi). Blíže viz scénář uložený v 
knihovně Divadelního ústavu, sig. D 1022. 
343 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1182, záznam ze dne 7. ledna 1944. 
344 Tamtéž. 
345 Tamtéž. 
346 Tamtéž. 
347 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, fonogram ze dne 25. června 1940. 
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vrchnosti“.348 Ve hře Břetislava Kavana Byli tři se projevovala „socialistická 

protiněmecká tendence“ a operetní veselohry Lidé v zeleném Vladimíra Válka byla 

nevhodná, protože „zesměšňuje Němce a líčí je jako zbabělce.“349  

7. 2. 1 Hry zakázané kvůli reakcím publika 

Existuje několik divadelních her, na které shodně vzpomínají různí herci a herečky. 

Většinou to jsou hry, které díky dvojznačné interpretaci divadla vzbuzovaly takový 

ohlas u publika, že musely být zařazeny do seznamu zakázaných her. Díky 

memoárům, ale i případným hlášením a protokolům víme, který prvek ze hry u 

diváků „nežádoucí“ chování způsobil. 

 Patří sem například Červený mlýn Viléma Wernera. ZÚ zdůvodnil zákaz hry 

z dubna 1941 tím, že „ve hře oživuje se Švejkova postava (boží muzikant Švejda), 

což je nadále nepřípustné“.350 Mnohem konkrétnější je ve svých vzpomínkách herec 

Národního divadla v Praze, Jan Pivec: „Studujeme s Borem Wernerův Červený 

mlýn, takovou alegorii; abych to řekl stručně: mlýn vyhoří a naši lidé si společně 

zase postaví nový. Obecenstvo pochopilo skrytý význam a my jsme si s chutí 

zahráli. […] Hlavní roli, postavu mlynářky, vytvořila Míla Pačová. Já hrál 

muzikanta ‚z boží milosti‛, Švejda se jmenoval. Němci ovšem brzy jinotaj hry 

prohlédli i živé reagování obecenstva, a Červený mlýn prostě zakázali. Karel Höger 

vzpomínal, že po představení této hry v Brně se po celém městě vyprávělo, s jakým 

důrazem Jarmila Urbánková v roli mlynářky říkala: ‚Červenej mlejn bude zase stát! 

Červenej mlejn bude zase mlít!‛“351 Kvůli skrytému poselství hry, kde „mlýnem je 

myšlena naše republika, zabraná a ohrožená. Ne za mlýn, ale za tu republiku se rve 

ta statečná mlynářka […]”352 byl V. Werner vyslýchán na gestapu (již po 

několikáté). 

 V dubnu téhož roku zakázalo MŠANO divadelní hru Ta naše písnička česká 

Jaroslava Maria Veselského, oblíbenou především mezi ochotnickými soubory. 

                                            
348 Tamtéž. 
349 Tamtéž. 
350 NA, fond MV – NR, karton 5029, sign. D 2330, záznam ze dne 11. dubna 1941. 
351 Bohumil BEZOUŠKA – Věra PIVCOVÁ – Jaroslav ŠVEHLA (eds.): Thespidova kára Jana Pivce, Praha 
1985, s. 114. 
352 Vladimír JUST, s. 10. 
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Podle ministerstva sice „obsahu hry nelze nic vytknout, ale v jejím průběhu jsou 

zpívány mnohé české lidové písně, jejichž přednes strhává lidové obecenstvo 

k mimořádným, takřka demonstrativním potleskům“.353 Ke hře byl na témže 

ministerstvu vypracován i dost nelichotivý posudek. Hru, kterou si tak oblíbila 

většina protektorátního obyvatelstva, nekompromisně rozebírá Dr. Jan Sajíc:354 

„Řeč nesnesitelná, zhusta omílá nejotřepanější vulgarismy. Situace za vlasy 

přitažené, nemožně uvozované i rozvlékané. Vloženy na mnoha místech národní 

nebo znárodnělé písničky české na způsob kvodlibetů při dialogických narážkách. 

Tyto písňové vložky jsou skoro vždy násilné, nemají přímý dosah v ději; naopak 

bývají dějem znehodnocovány. Jenom primitivové by mohli nalézati zalíbení ve hře 

tohoto druhu.“355 Stejný osud potkal patrně z podobných důvodů v témže roce 

divadelní hru Jaroslava Sadílka Čechy krásné, Čechy mé, která byla za protektorátu 

velmi oblíbená (opět především v ochotnických a kočovných divadlech).356  

Zcela výjimečně nepřicházel z ÚŘP zákaz, nýbrž povolení pro hru, jež už 

byla podle obecných nařízení na indexu. Ale takových příkladů jsem zatím 

nenalezla mnoho.357 

  

                                            
353 NA, fond MV – NR, karton 5036, opis ze dne 7. dubna 1941. 
354 Jan Sajíc (?), člen Dramatického svazu, divadelní kritik a publicista se za okupace etabloval „jako stálý 
spolupracovník cenzury – vlastně v roli hlavního cenzora“. In: Bořivoj SRBA 1998, s. 4. 
355 NA, fond MV – NR, karton 5036, opis ze dne 11. dubna 1941. 
356 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 12. června 1941. 
357 Např. 9. prosince 1940 získala zvláštní výjimku ÚŘP původně anglicky psaná hra Anna Christie od 
Eugena Gladstone O'Neilla. In: NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 9. prosince 1940. 
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8 Zásahy cenzury v divadelních scénářích 

Pokud cenzura hru nezakázala, velmi pravděpodobně minimálně zasáhla do textu 

divadelních scénáře. Z předchozích kapitol (především kapitoly 5 o programovém 

směřování cenzury) lze vyvodit, že nejen v divadelních scénářích existovaly určité 

„nežádoucí“, dobově podmíněné tematické okruhy. Rozborem cenzurních škrtů z 

dochovaných pražských divadelních scénářů358 jsem vytvořila kategorizaci témat, 

která musela být z jevištní reality nadále vynechávána. Motivace, které k zásahu 

vedly, jsou jako v případě zákazů v archivním materiálu vysvětlovány pouze 

okrajově. Jejich význam tedy odvozuji z cílů kulturní politiky a ideologického 

rámce cenzury v protektorátu jako takovém, při porozumění konkrétním zásahům 

hraje důležitou roli realita všedního dne v protektorátu a herecké memoáry. Určité 

vodítko lze získat i z dochovaných pokynů cenzurním úředníkům.  

8. 1 Pokyny cenzurním úředníkům 

Cenzurou se v rámci ZÚ zabývalo oddělení 20a. Popisné informace o tom, co ještě 

v divadelních scénářích mohli cenzoři ponechat a co nikoliv, jsem nacházela spíše 

kuse a neuspořádaně. Materiál, který alespoň trochu odhalil základní cenzurní 

instrukce, se zachoval v proslovech z počátku ledna 1940. Zaměřovaly se na ideové 

přeškolení cenzorů ZÚ v souvislosti se změněnými politickými podmínkami.359 

Jako ve všech obdobích, v nichž existovala cenzura, se i nyní neslo její odůvodnění 

v duchu následující myšlenky: „Hlavním cílem a účelem tu budiž, aby se předešlo 

co možná vše, čím by mohl býti ohrožen veřejný klid a pořádek.“360 Jinými slovy 

museli cenzoři vyškrtnout všechno, co by mohlo nějakým způsobem vyvolat 

konflikt s okupačním režimem. Z instrukcí, z nichž budu dále citovat, je vůbec 

zřejmé, že řada myšlenek zůstala nevyřčena, protože i cenzurní úředník byl 

                                            
358 Scénáře jsou uloženy ve fondu ZÚ v Národním archivu, ale bohužel nejsou nijak uspořádány. Jediným 
vodítkem je rok cenzury, což ale neodpovídá ve chvíli, kdy byla hra cenzurována vícekrát během 
protektorátu. Nejlépe se dá v kartonech orientovat podle názvu hry a divadla, které hru k cenzuře zadalo, tak 
jsou totiž nadepsány jednotlivé složky. Tyto informace proto uvádím i v odkazech pod čarou, včetně data 
povolení divadelní hry. 
359 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1042, kmen. č. 5025/1939, záznam ze dne 9. 
ledna 1940. 
360 JUDr. Antonín Nermuth. NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 6. března 1940. 
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v protektorátu kontrolován, resp. jeho práce byla pod dohledem ÚŘP a OLR (viz 

výše).  

Cenzorova práce předpokládala „kromě zájmu o kulturu, tj. v daném případě 

kromě živého poměru k umění, zejména k literatuře a hudbě, […] dobrou znalost 

současných poměrů politických, hospodářských a sociálních a nad to ještě zvláštní 

citlivost, vnímavost a představivost, která má divadelnímu cenzoru umožniti, aby se 

dovedl vmysliti v scénické provedení čtené hry a odhadnouti její účin na diváky.“361  

Protože cenzoři, a potažmo celý úřad byl zodpovědný za provedenou cenzuru, 

chápeme, proč bylo „zajisté menším zlem vypustiti ze hry slovo, větu nebo i celý 

výstup, po případě, jsou-li pro to závažné důvody nepřipustiti vůbec provozování 

hry, než nechati snad dojíti k tomu, aby nevhodnými nebo nepřípustnými projevy 

v hledišti byl ohrožen nebo dokonce porušen veřejný klid a pořádek a aby 

důsledkem toho byly pak vážně ohroženy nebo i ztraceny drahocenné statky 

kulturní.“362 Zde jsou pravděpodobně skryty obavy z nebezpečných následků, jež by 

mohla u okupantů vyvolat příliš benevolentně prováděná cenzura protektorátního 

úřadu. Mohla by např. přejít zcela do německých rukou (jako cenzura filmu), nebo 

by v případě nedbalého provádění vedla k uzavření divadel vůbec.  

Cenzoři však nesměli zároveň své preventivní zásahy do textu příliš 

přehánět, aby vlastní úřad nesmyslnými škrty nezlehčovali. Zodpovědnost za 

povolený text neslo celé oddělení. Podle dochovaných materiálů dostali každý 

scénář ke kontrole dva cenzurní komisaři, jejichž zprávy pak ještě vyhodnocoval 

zástupce přednosty či přednosta sám (jako závaznou vybral pouze jednu zprávu) a 

zpravodajské oddělení úřadu (všichni zprávu dále doplňovali).363 Nadřízení také 

počítali s tím, že cenzoři budou muset číst divadelní texty i doma, protože jim 

nebude stačit pracovní doba, za takovou práci se jim ale také připisovalo navíc 

finanční ohodnocení.  

Cenzoři dostali mimo výše zmiňovaná doporučení i mnohem konkrétnější 

pokyny. Proslov (zkušeného cenzurního úředníka, JUDr. Rudolfa Hally), z nějž 

                                            
361 Tamtéž. 
362 Tamtéž. 
363 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1105, záznam z prosince 1939. 
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pocházejí následující stanoviska, byl komentářem ke směrnicím, které 

pravděpodobně při přednášce cenzoři obdrželi. U každého scénáře si měl úředník 

nejprve položit základní, jeho cenzuru určující otázky:364  

1) V kterém divadle měla být hra provedena? Cenzoři byli vedeni k tomu, aby brali 

v potaz historii i umělecké zaměření divadla, potažmo skupinu veřejnosti, která je 

navštěvovala (jako příklad uvedl R. Halla rozdíl mezi divadlem Vlasty Buriana365 a 

E. F. Buriana366). 

2) S jakou kulturní vyspělostí lze počítat u obecenstva, jemuž je hra určená? Jinak 

by měl úředník cenzurovat hru pro děti, jinak hru určenou spíše intelektuálně 

zaměřenému obecenstvu. 

3) Jaký je celkový směr tvorby cenzurovaného autora? Opět mělo být nahlíženo na 

hru v širší souvislosti, tentokrát dosavadní tvorby dramatika. Příkladem obezřetného 

přístupu nám může být již několikrát zmiňovaná Olga Scheinpflugová.  

4) Jací jsou předpokládaní interpreti postav divadelní hry a jejich dosavadní 

umělecká tvorba? Poslední otázka vyžadovala po úřednících skutečně hluboké 

znalosti herecké interpretace toho kterého herce, což bylo spíše nereálné. Také 

předpokládala, že v době cenzury hry už bude jasné obsazení hry. 

Jak je vidět, směřoval opatrný úřední pohled preventivně všemi směry 

divadelní komunikace. K divadlu jako instituci s určitým historickým a uměleckým 

vývojem, k obecenstvu, k autorovi hry a k hercům. Pokud hra prošla bez úhony 

tímto prvním důležitým rozborem (u kteréhokoliv ze zmíněných bodů mohl vyvstat 

důvod k nepovolení hry), přistoupil úředník k samotnému čtení scénáře. I zde dostal 

k dispozici několik záchytných bodů, podle kterých mohl postupovat: 

1) Po prvním čtení se měl snažit určit hlavní myšlenku a sdělení cenzurovaného 

kusu. 

                                            
364 JUDr. Rudolf Halla. NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 6. března 1940. 
365 Divadlo Vlasty Buriana (1925–1945) působilo v době okupace v Lazarské ulici č. 7 a patřilo k bulvárním 
divadlům jednoho herce (jako např. Divadlo Járy Kohouta). V roce 1943 se podařilo Burianovi dostat na 
repertoár divadelní hru antifašisty Ericha Kästnera Das lebenslängliche Kind, ovšem pod krycím názvem 
Když kocour není doma. In: Česká divadla, s. 151–154. 
366 Divadlo D 39 Emila Františka Buriana (1933–1941) se na podzim roku 1939 přestěhovalo do podzemí 
Legiobanky Na Poříčí (dnes Divadlo Archa). Burian jako jeden z mála divadelníků nerezignoval na tvůrčí 
vývoj svého divadla ani během protektorátu a původní český repertoár si vytyčil jako hlavní program. In: 
Česká divadla, s. 55–62. Blíže viz také Bořivoj SRBA 1988. 
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2) Dále měl uvažovat o prostředí a době, v nichž se děj odehrává.  

Už oba první body, pokud se zásadně neztotožňovaly s „novým“ politickým 

uspořádáním, mohly vést k vyřazení hry. Pokud hra prošla zmíněnými síty, 

následovala náročná práce detailního rozboru hry, řídící se především následujícími 

otázkami. 

3) „Jak mohou jednotlivé pasáže předložené hry, její dialogy, věty a mnohdy pouhá 

jednotlivá slova, či způsob podání, jsouce promítnuty do přítomné doby, působiti na 

obecenstvo a hlavně jakou odezvu by mohly vyvolati?“367 Otázka měla směřovat 

k odhalování jinotajů, ať už neúmyslných u dříve napsaných her či úmyslných, tedy 

tzv. ezopského jazyka (viz výše kapitola 4. 1) v hrách současných autorů. Tento 

přístup počítal s prevencí aktualizované interpretace textu v publiku. Další důležitá 

otázka, kterou si museli cenzoři položit, směřovala spíše k nebezpečí herecké 

interpretace. 

4) „Jak dalece jsou jednotlivé části textu způsobilé, aby docílily vrcholu divadelní 

činnosti, tj. navázání onoho spontánního, obyčejně velmi náhlého a bezprostředního 

styku mezi jevištěm a hledištěm, který se obvykle projevuje zvýšenou, někdy až 

bouřlivou reakcí obecenstva na výkon herců. Jak […] naznačená reakce obecenstva 

může zpětně působiti na další výkon hercův a svésti ho event. k pokusům o nové a 

nové zdůrazňování a podtrhávání určitých částí jeho úlohy.“368  

Cenzoři nechtěli ponechávat v textu pasáže, které by přímo sváděly 

k dezinterpretaci či k hereckým „extempore“. Zároveň tento požadavek kladl 

opravdu velké nároky na schopnosti cenzurních úředníků odhadnout do takového 

detailu působení textu.  

V divadelním procesu bylo totiž mnoho proměnných a cenzor se musel 

snažit, aby byl vedle své úřední úlohy zároveň ještě divákem, který vše nezaujatě 

vnímá, i hercem, který se může nechat určitými scénami unést. Cenzoři 

předpokládali „neukázněnost“ či „neposlušnost“ obecenstva a věděli, že na prvním 

místě musí brát při cenzuře zřetel na ty diváky, kteří chtějí případné „nežádoucí 

reakce“, tj. porušení klidu a pořádku, sami vyvolat. V citovaných dokumentech se o 
                                            
367 JUDr. Rudolf Halla. NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 6. března 1940. 
368 Tamtéž. 
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nich hovoří jako o „nedisciplinovaných“369 či „neodpovědných jedincích“370 a jsou 

jimi míněni ti, kteří aktivně vyhledávali aktualizované souvislosti i na 

nejneočekávanějších místech hry. Co teprve pokud by jim cenzura ponechala 

v textu nějakou očividnou narážku. Popisovaný přístup cenzorů trochu připomíná 

přípravu učitele na hodinu ve třídě, kde sedí obvykle vyrušující žák, a učitel se snaží 

jeho zásahům v hodině všemožně předejít. 

Výše uvedená doporučení jsou doplněna i konkrétními příklady z praxe. 

Protože v archivních materiálech se jen velmi vzácně dochovaly důvody, které 

vedly k vyškrtnutí té které pasáže či zákazu celé hry, stojí za to se jim věnovat. R. 

Halla například zmiňuje cenzuru hry Car Ivan Hrozný371 Alexeje Konstantina 

Tolstoje pro Národní divadlo, v níž oběma cenzorům, kteří se hrou zabývali, uniklo 

poselství celé hry, takže jejich kontrola se minula účinkem: „Kdyby byl cenzor 

uvážil, jak bude tato hra, promítnuta ve svém celku do nynější doby, na obecenstvo 

působiti a jak by mohla posloužiti některým neodpovědným jedincům k bouřlivé a 

nežádoucí reakci, nebyl by se dopustil tohoto opomenutí. Druhý z cenzorů, 

vychutnávaje patrně pouze estetickou stránku kusu, doporučil provozování hry beze 

změny. V daném případě zůstala otázka prevence zcela bez povšimnutí.“372  

V dalším příkladu je poukázáno na nedostatečné odhadnutí budoucího 

publika cenzurované hry, tentokrát šlo o Spanilou Savoyanku Josefa Kajetána Tyla, 

již předkládala společnost Josefa Dvorského: „Cenzoři neuvážili, že společnost 

Dvorského působila tehdy v Jenči u Kladna,373 neuvážili, jaké obecenstvo a jaké 

kulturní úrovně se her této společnosti účastní a jak by asi mohlo působiti toto 

místo, které v textu na straně druhé jenom pro příklad uvádím: ‚Bída je všude stejná 

– a v Paříži máš alespoň kus naděje, že štěstí uděláš – ale tady? Zde se dočkáš 
                                            
369 Tamtéž. 
370 Tamtéž. 
371 Divadelní hra Car Ivan Hrozný správně Alekseje Konstantinoviče Tolstého se odehrává v Rusku v roce 
1584 a líčí konec kruté vlády Ivana Hrozného, těsně poté, co car smrtelně zranil svého syna Ivana ranou holí 
do hlavy, až po carovu smrt a přechod moci do rukou regenta Borise Godunova. Nevhodnost hry pro 
protektorátní publikum vyplývá pravděpodobně právě z tématu zobrazení nelítostného vládce, kde by mohly 
být viděny asociace s vůdcem třetí říše. Zároveň hra obsahuje kritiku Ivanovy vlády z úst jiných postav a děj 
vede až k jeho smrti, což by opět v dobové souvislosti mohlo být vztahováno na protektorátní současnost. 
Blíže viz nedatované vydání divadelního scénáře hry, uloženo v knihovně Divadelního ústavu, sig. P 3436.  
372 JUDr. Rudolf Halla. NA, fond MV – NR, karton 12039, sign. E 3381, záznam ze dne 6. března 1940. 
373 R. Halla zde pravděpodobně naráží na převažující dělnické obyvatelstvo Kladenska s tradičně levicovým 
smýšlením. 
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jenom bídy, nouze a starostí.‛ Tyto věty týkají se docela jiné doby než dnešní, děj se 

odehrává zcela jinde než na zdejším území a přece každý z Vás pochopí jistě, jak by 

mohla působiti na nedisciplinovaného diváka, kdyby byla bez námitek 

propuštěna.“374  

V následujícím příkladu poukazuje R. Halla na možnosti herecké interpretace 

textu, která by bez zásahu cenzury mohla mít „nežádoucí“ následky. Jednalo se o 

text hry Strahovská elegie Josefa Kubíka a Dyny Hallové: „Část jednoho místa 

z pozastavených jest velmi příkladná. Zní: ‚Och, s jeviště dá se lidu mluvit jako 

z kazatelny. Dá se říci tolik, co vydá za sta knih. Vždyť lidu se nemůže dáti jenom 

zábava, ale zábavně musí se mu poskytnout poučení.‛ Tato slova, vztahující se do 

doby dávno minulé […] jsou, nehledíme-li na zásadu prevence, nezávadná.“375 

Ovšem pouze v tom případě, pokud by herec (nepřerušen publikem a jeho 

potleskem) hned pokračoval: „‚Dokázat mu, že láska k otčině a ke svým bratřím 

bude mu vzpruhou pro život a že štěstí každého je nerozlučně spojeno se štěstím 

jeho vlasti.‛“376 R. Halla však poukazoval hlavně na jiné nebezpečí: „Pánové, 

představte si ale, že stačí nedlouhá pomlka v přednesu interpretově mezi oběma 

citovanými částmi, aby mohlo dojíti k nežádoucí odezvě obecenstva, při níž by účin 

věty posledně citované úplně zanikl.“377 

V době, z níž pochází citované proslovy, přišlo ještě představitelům oddělení 

20a nepřípadné přehnaně cenzurovat např. divadelní pohádky, protože by to mohlo 

zesměšňovat cenzurní úřad. Jako poslední cituji následující příklad z praxe: 

„Ponechávám Vašemu úsudku skutečnost, že jeden z cenzorů vyškrtl v pohádkové 

hře ‚Čert na šibenici‛ předložené sem Karlem Třešňákem, několikráte slovo 

‚vysvobodit‛, jehož bylo použito v kontextu při jednání o vysvobození čtyř šumařů 

z pekla. Připomínám, že osvoboditeli těchto čtyř osob jsou Kašpárek a kocour 

Felix.“378 Jak ale zjistíme z konkrétních textů (viz dále podkapitola 8. 8), 

k podobným zásahům docházelo později poměrně často. 

                                            
374 Tamtéž. 
375 Tamtéž. 
376 Tamtéž. 
377 Tamtéž. 
378 Tamtéž. 
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Další doplňující doporučení k provádění divadelní cenzury jsem našla 

v oběžníku ZÚ z konce dubna 1943. Seznamoval cenzory s některými novými 

hledisky a přibližoval jim, jak stále se měnící politickou a válečnou situaci při 

cenzuře zohledňovat. Úředníci byli nuceni ve hře rozpoznávat poměrně složité 

nuance, jak vyplývá z následující citace: „V důsledku dění současné doby a 

politických událostí vstoupily do praxe určité změny, např. francouzské prostředí 

může být ve hře občas povoleno, zatímco ruské, jugoslávské nebo americké je 

většinou zakázáno. Také jihoamerické prostředí musí být případ od případu 

posouzeno. Různé náměty získaly v současnosti nový obsah, např. mnohé lidové 

hry přímo podporují myšlenky, že člověk nemá pracovat a dlít v cizině, nýbrž doma 

na své rodné hroudě, což může být občas posuzováno jako boj proti totálnímu 

pracovnímu nasazení. Také mnohá nová hospodářská opatření (například zavírání 

obchodů a další) nebyla před krátkým časem v cenzuře zohledňována.“379 

8. 2 Charakter cenzurních zásahů 

Z cílů kulturní politiky v protektorátu i z poněkud konkrétnějších pokynů cenzorům 

výše lze odvodit, jaký nejčastější charakter měly cenzurní zásahy v divadelních 

scénářích. Především se velká část škrtů/náhrad prováděla více méně automaticky, 

protože se některé výrazy kvůli svým konotacím nemohly (nejen) na divadelních 

prknech nadále používat – buď měly přísně určené místo v novém jazyce nacistické 

ideologie, nebo představovaly součást zaniknuvší či nechtěné skutečnosti, proto 

jako takové měly samy zaniknout. Patří k jednomu z typických znaků totalitních 

režimů, že se snaží přetvářením jazyka měnit realitu. Jako náročnější z hlediska 

tehdejší cenzury i její současné interpretace se jeví zásahy snažící se postihnout 

skutečně či domněle existující skrytý význam, nebo zdánlivě zcela nevinné části 

textu, které by mohly získat „nežádoucí“ odezvu až úmyslnou hereckou či diváckou 

interpretací. V těchto případech se v textu pro jistotu vynechávaly celé pasáže či se 

vložením/vyškrtnutím jednoho slova zásadně měnil význam vět. Kromě úprav textu 

                                            
379 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1221, záznam ze dne 30. dubna 1943. 
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zasahovali úředníci, jak již bylo výše naznačeno, i do vizuální složky dramatu a 

upravovali scénu, kostýmy či herecký projev.  

Z nepřeberných případů cenzurních zásahů jsem vybrala především ty, u 

kterých nevzniká pochybnost o jejich zdůvodnění. Vybrané příklady i nyní, bez 

přímé historické zkušenosti, poměrně jasně ukazují, čím by při ponechání v textu 

pravděpodobně způsobily obávané porušení veřejného klidu a pořádku. Buď by 

totiž korespondovaly s nějakou součástí reality všedního dne v protektorátu, nebo 

by rezonovaly s určitou nadějí či frustrací protektorátního člověka. Se 

zprostředkovanou znalostí všedního dne je většinou můžeme dešifrovat. Někdy 

však zůstáváme bez existujících svědectví pamětníků k dané hře bezmocní a 

řada nuancí nám zůstane už navždy skryta. Koneckonců často narážky nepochopili 

ani tehdejší policejní úředníci konající v divadle službu (jak vyplývá z dochovaných 

policejních protokolů) a sami herci ve svých pamětech přiznávají, že ačkoliv do 

určitých částí představení jiné významy naprosto úmyslně vkládali, mnohdy je 

obecenstvo překvapilo tím, že našlo v nedotčené části textu svůj vlastní jinotaj. 

Při čtení vyškrtnutých vět a slov z divadelních scénářů se člověk často 

zamyslí, jak celou situaci reflektovali samotní herci. Každý, kdo se někdy 

pohyboval (třebas jen z amatérského zájmu) na divadelních prknech, ví, že 

studovaná hra prorůstá určitým způsobem do života všech zúčastněných. Jednotlivé 

výstižné pasáže pak bývají citovány i v běžných životních situacích mimo divadlo. 

Profesionální herci jsou prodchnuti řadou představení a postav, které znázorňovali. 

Vzpomínka Klementiny Rektorisové nám přibližuje, jak vypadal tento zvyk 

přenášet situace z divadla do reálného života v době okupace: „Hned po Mnichově 

začala cenzura bezhlavě řádit. Zprávami o cenzurní ‚dramaturgii‛ se při 

ochotnických setkáních obohacovala výměna protektorátních anekdot. Výroky ze 

známých her s novým politickým podtextem nepřetržitě obíhaly. ‚To jsme 

dopadli… to jsme to dopracovali… ani věřit tomu člověk nechce. Čtvrtý den už 

netopíme…‛, vzdychal se smutným gestem sluha Fedor ve Svatbě Krečinského. Na 

podzim 1940 mu cenzura to vzdychání zarazila. Když ještě někomu nešlo na rozum 

některé z nových opatření protektorátní vlády, vysvětlovalo se mu to slovy 
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Valentovými: ‚Ona musí – kamaráde – ona musí!‛ (Paličova dcera, II. jednání, 1. 

výstup). Šeflova fixní idea ‚Jářku, měli bysme ho vobklíčit…‛ stala se při 

politických ‚dračkách‛ v zákulisí divadel narážkou na západní mocnosti, kterým se 

stále nechtělo zahájit ofenzívu proti Hitlerovi na druhé frontě.“380 Divadelní humor 

byl pravděpodobně i ventilem k uvolnění stresu, který museli nyní herci na všemi 

kontrolovaném jevišti zažívat. 

Následující podkapitoly zahrnují nejčastější tabuizovaná témata, která 

nesměla uniknout cenzorovým očím. Tematické rozdělení slouží především 

orientaci v nepřeberném množství cenzurních zásahů, jednotlivé oblasti se 

samozřejmě vzájemně překrývaly a některé dílčí příklady by se daly zařadit hned do 

několika kapitol. Cenzoři mohli nežádoucí pasáž buď zcela vynechat, změnit, nebo 

ponechat úpravu v předepsaném významu divadelnímu podnikateli. V každém 

tematickém okruhu postupuji od postihu jednotlivých slov až po změny celých 

pasáží. Pokud je uveden delší příklad, je třeba sledovat podtrženou část textu, která 

byla následně buď vynechána, či změněna. 

8. 3 Geografické názvy 

Změny, které zapříčinilo a po dobu protektorátu i dále způsobovalo nacistické 

Německo nejprve politickými, později vojenskými úspěchy, se projevily mimo jiné 

v mapě Evropy. V divadelních hrách musela být nová situace respektována 

nezávisle na tom, kdy hry vznikly. S těmito mechanickými zásahy jsem se setkávala 

napříč všemi scénáři.  

Z těch nejdříve mizely zeměpisné názvy oblastí, o které přišla 

Československá republika po Mnichovu. Postavy divadelních her už nemohly jezdit 

na Podkarpatskou Rus,381 Slovensko,382 téměř veškeré naše hory z jejich slovníku 

také vymizely, ani jakákoliv zmínka o pohraničí, hranicích383 či městech z této 

                                            
380 Klementina REKTORISOVÁ, Klasikové s podtextem okupace, in: Theater = Divadlo, s. 183. 
381 Kašpárek kuchtíkem u Rozumbrady (upraveno na Kašpárek a Rozumbrada) (Alois Valenta – Pražské 
okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1060, záznam ze dne 15. ledna 
1941. 
382 Oldřich KERHART, Josef Mánes (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1085, záznam ze dne 12. května 1941. 
383 Jiří KAFKA, Jak Kašpárek se Šmidrou kouzelníky dělají (Jindra Zöllnerová – Moderní divadlo). NA, fond 
ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1074, záznam ze dne 23. listopadu 1940. 



102 
 

oblasti nebyla možná a musela být nahrazena jinými místními vnitrozemskými 

názvy. Poté logicky následovaly země (včetně měst a přírodních útvarů), které 

vstupovaly s Německem do války. Zde se také někdy stávalo, že ve hře byla 

změněna země či její příslušníci, např. Angličané, za národ, s nímž prozatím 

Německo nebojovalo, např. do roku 1941 za Američany,384 aby se za poměrně 

krátkou dobu musel celý problém řešit znovu. Pokud nešlo zeměpisný název pouze 

škrtnout, ale musel být kvůli smyslu věty nahrazen jiným, uchylovali se cenzoři 

samozřejmě a logicky k městům a zemím neutrálním. „A tak hrdinové místo do 

Londýna a do Moskvy jezdili do Madridu a Stockholmu.“385  

Cenzura však také nerada viděla v textu názvy a jména měst ze zemí, které 

patřily německým spojencům či Němcům samotným, např. Hamburk musel být 

nahrazen Barcelonou,386 jindy se děj hry se neodehrával v Římě, ale v Lisabonu.387 

Na první pohled se zdá být tato skutečnost zarážející, ale vlastně je docela logická. 

Cenzura se pravděpodobně obávala, že by vyslovením geografických názvů z 

Německa či jeho spojeneckých zemí vznikaly situace říkající si o narážky či 

komentáře z publika. Samotné slovo Němec či německý v textu většinou cenzurní 

zásah také nepřečkalo, podobně i Itálie se svými městy. Nemluvě samozřejmě o 

výrazech, které by zmíněné národy nějak komolily či zesměšňovaly, např.: Talián, 

Prušáci, apod. Některé změny v textu musely vyznívat, alespoň pro divadelníky, 

kteří znali původní znění, vyloženě paradoxně. Například v pohádkové hře 

Antonína Santnera Kašpárek v začarovaném mlýnu zaměnil cenzor slovo Prušáci za 

slovo nepřátelé.388 V hrách staršího data se vzhledem k historickému česko-

německému vztahu takové negativně pojaté situace (z německého hlediska) 

samozřejmě vyskytovaly poměrně často.  

                                            
384 Aleksandr Vasiljevič SUCHOVO-KOBYLIN, Svatba Krečinského (Národní divadlo v Praze). NA, fond 
ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1082, záznam ze dne 14. září 1940. 
385 Jiří DOLEŽAL, s. 20. 
386 Vladislav LEBEDA, Don Juánská sázka (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1079, záznam ze dne 29. března 1941. 
387 Gyula K. HALÁSZ, Pět koťátek (Anna Steinmarová – Uranie). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1071, záznam ze dne 20. září 1940. 
388 Antonín SANTNER, Kašpárek v očarovaném mlýně (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1079, záznam ze dne 8. března 1941. 
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8. 4 Výrazy z cizího jazyka 

Na předcházející okruh logicky navazuje další, který se týkal cizojazyčných výrazů 

užívaných v replikách.  Postavy nemohly po vyhlášení války pronášet cokoliv 

francouzsky či anglicky a místa byla buď rovnou vynechána, nebo musela být 

přeložena. Z jevišť nemohl znít jazyk nepřátel říše. Zároveň ale, stejně jako u názvů 

a jmen, nesměla z jeviště znít němčina nebo výrazy v češtině zjevně z němčiny 

převzaté, a tudíž zkomolené, např. frajle, kinderlein,389 zepelín390 musely být 

překládány.  

V hrách se opět vyskytovaly i výrazy úmyslně němčinu či italštinu 

zesměšňující. V operetě Tři bratři Karla Koníře se postavy během celé hry zdraví 

bona sejrá,391 zkomoleninou italského pozdravu (dobrý večer – buonasera), bohužel 

doba podobnému druhu jazykového humoru nepřála a vtip musel být vynechán. 

Němčinu cenzoři vynechávali i proto, že pouhé její zaznění vyvolávalo silné 

negativní konotace.392 Jiný důvod neměl ani škrt německého počítání v následujícím 

úryvku, které by ale v kontextu evokovalo okupantovu armádu: „HAJNÝ: Bravo, 

pane barone! Tak vyrazíme! Stará vojna do mě vjela! Pochodem pochod! … Marš! 

Ein… zwei… ein… zwei.“393 Podtržená pasáž byla vynechána. 

8. 5 Odkazy k novému uspořádání ve třetí říši a k jejím spojencům 

Při své předchozí práci o historii všedního dne v Praze za protektorátu jsem zjistila, 

že Hitler si výslovně přál, aby se po něm či někom z aktuální říšské politiky 

nepojmenovávalo žádné veřejné prostranství v protektorátu (pokud se nejednalo o 

glorifikaci hrdiny v pozdějším období protektorátu).394 Ani v divadelních hrách se 

nemohla vyskytovat žádná slova či vyobrazení, která by přímo odkazovala k nové 
                                            
389 Abigail HORÁKOVÁ, Dolorosa (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1074, záznam ze dne 11. ledna 1941. 
390 Antonín SANTNER, Princezna Slunečnice (Jindra Zöllnerová – Moderní divadlo). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1080, záznam ze dne 17. března 1941. 
391 Karel KONÍŘ, Tři bratři (Hugo Kraus – Velká opereta). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 5. února 1940. 
392 Zřízením protektorátu se stala němčina úředním jazykem vedle češtiny (zpočátku vnějším, později i 
vnitřním), ale náleželo ji všude první místo. Jazyková otázka blíže viz Vojtěch ŠUSTEK 2002; Alena 
MÍŠKOVÁ – Vojtěch ŠUSTEK 2000 nebo Vojtěch ŠUSTEK 2001. 
393 Ruda NÍŽKOVSKÝ, Před hájovnou v černém lese (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1080, záznam ze dne 31. března 1941. 
394 Viz Olga KUTHANOVÁ, s. 25–26. 
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situaci v Německu. Opět se samozřejmě mohlo jednat o úkazy původně autorem 

nezamýšlené, zároveň by ale jejich ponechání mohlo vyvolat u publika „nežádoucí“ 

odezvu. 

K nebezpečným slovům patřilo na prvním místě slovo říše,395 čímž byla 

postižena většina pohádkových her, a cenzoři ji museli nahrazovat jinými výrazy, 

nejčastěji královstvím, zemí apod. Hned na dalším místě stálo také poměrně 

frekventované slovo vůdce,396 jež mohlo být nadále spojováno pouze s osobou 

Adolfa Hitlera, a tak podle kontextu muselo být nahrazeno např. slovy velitel, vést 

pevnou rukou, hlava, vedení, mluvčí apod. Koneckonců negativní konotace 

v češtině se nese s tímto před okupací často užívaným výrazem až do současnosti. 

Člověk by nečekal, jak nebezpečnou se najednou stane postava mladšího kocourka 

Nácíčka397 z pohádek o kocourovi Mikešovi, kterému muselo být ze zcela zjevných 

důvodů vymyšleno jiné jméno. Slovní spojení „nový řád“ mohlo být nadále 

používáno pouze „v souvislosti s charakteristikami nacistického režimu“.398  

Okupanti nenechali pohanět ani své spojence, proto byly z her škrtány výrazy 

duce399 či černé košile,400 černý mundur a černokabátníci,401 které evokovaly 

fašistické milice. Ze stejných důvodů musela být ve hře Dalibora C. Vačkáře 

Strašidlo Cantervillské nahrazena postava „strašidla Černý muž jinou vhodnější 

postavou, např. kostlivcem.“402 K těmto příkladům patří i slova cizák, cizinec,403 

která by si obecenstvo dalo do souvislosti s okupací protektorátu.  

                                            
395 Antonín SANTNER, Kašpárek a jeho veselý silvestr (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1060, záznam ze dne 23. prosince 1941. 
396 Evžen HANZLOVSKÝ, Matko, tobě to nejkrásnější (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ 
– policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1065, záznam ze dne 6. května 1940. 
397 Abigail HORÁKOVÁ, Dolorosa (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1074, záznam ze dne 11. ledna 1941. 
398 Jan BRABEC et al., s. 443. 
399 Gyula K. HALÁSZ, Pět koťátek (Anna Steinmarová – Uranie). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1071, záznam ze dne 20. září 1940. 
400 Tamtéž. 
401 Milena NOVÁKOVÁ, Muži nemilují andělů (E. F. Burian – Divadlo D 41). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1078, záznam z roku 1941. 
402 Dalibor Cyril VAČKÁŘ, Strašidlo Cantervillské (E. F. Burian – Divadlo D 41). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1070, záznam ze dne 18. září 1940. 
403 Jan WENIG, Praha matička (Míla Mellanová). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 
1066, záznam ze dne 7. května 1940. 



105 
 

 Kromě výše zmíněných příkladů, které ve své konkrétnosti a popisnosti zase 

neskrývají tolik kouzla, máme k dispozici i nepřímé odkazy směřující k vůdci či 

agresivní politice třetí říše.  

8. 5. 1 Narážky na Adolfa Hitlera 

Žádná divadelní postava se již nadále nemohla jmenovat Adolf404 nebo vykonávat 

funkci kancléře.405 V následujících příkladech cenzoři správně předpokládali, že 

ačkoliv v textu hovoří postavy o zcela jiných lidech, byly by škrtnuté výroky 

vztaženy na osobu Adolfa Hitlera. Ve hře Provdám svou ženu Jindřicha Hořejšího 

říká postava Šlika: „Věda musí mít nějaký odstup, aby zjistila, kteří vynikající muži 

byli opravdu nadprůměrní a geniální, a kteří se jen zaleskli na krátkou dobu.“406 

Podtržené slovo muži bylo zaměněno za ekvivalent učenci, čímž cenzura zabránila 

„nežádoucím“ významovým asociacím.  

Jak ještě uvidíme v následujících kapitolách, k často cenzurovaným 

postavám patřil Kašpárek – tradičně figura, která většinou ve hře komentovala a 

vysvětlovala dětskému diváku děj a souvislosti. Ve svém předepsaném bláznovství 

byl však Kašpárek pro protektorátní cenzuru příliš prostořeký a přímočarý. Přestože 

vystupoval především v dětských představeních, která měla být cenzurována 

s ohledem na dětského diváka (viz kapitola 8. 1), z charakteru většiny zásahů 

v dětských hrách vyplývá, že úředníkům při škrtech pravděpodobně nezmizel 

z představ o složení publika ani přítomný dospělý rodič. Cenzurou předpokládané 

nechtěné asociace s Adolfem Hitlerem byly u dětského publika pravděpodobné i 

kvůli proměně protektorátního školství, tj. všudypřítomnému obrazu A. Hitlera ve 

třídách a nacistické ideologii ve změněných učebnicích. Ve hře Kašpárek doktorem 

od Jaroslava Rudloffa hovoří Kašpárek s čertem o adeptech, které by si čert mohl 

odnést do pekla, takto:  

„KAŠPÁREK: Odnes si selku Lakotilku, ta je pro peklo jak stvořená.  

                                            
404 Jiří MAHEN, Píseň života (Jaromír Dohnal – Intimní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1217, záznam ze dne 20. října 1943. 
405 Gerhart HAUPTMANN, Trunda a Lajda (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1135, záznam ze září 1942. 
406 Jindřich HOŘEJŠÍ, Provdám svou ženu (Divadlo Vlasty Buriana). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1064, záznam ze dne 21. března 1940. 
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ČERT: Brrr! Tu jsem včera do pekla přinesl.  

KAŠPÁREK: Tak si odnes toho, kdo tu velkou vojnu způsobil.“407  

Podtržená část byla vynechána, opět hrozila asociace s vůdcem třetí říše.  

Ve hře Jindřicha Pelce Bumbrlíček u pana krále se vyjadřuje postava 

komorné příliš příkře o svých nadřízených: „Nejvíc bude koukat ten náš mrzutý 

král… Tomu to povím zrovna jako pan princ… Já mu dám, vyhlásit jen tak 

bezdůvodně válku… Co by zas lidí bylo nešťastných.“408 Text byl opět vynechán.  

Kromě výše uvedených spíše obecnějších vyjádření, která by se bývala 

mohla k Hitlerovi vztahovat, se ve scénářích nacházely i výroky mířící na Hitlerovy 

výrazné osobnostní rysy. Ve hře Zlatá Kateřina Eugen Hollyho říká postava 

Růžičky po cenzuře vynechanou pasáž: „No dobrá, nechme toho. Právo vydupané 

křikem mně neimponuje.“409 Jistotu, s jakou vedl Hitler svůj národ k vítězství, by 

nahlodal vynechaný výrok „Kdo, než vyhrál, ‚vyhráno je‛ volá, ten se může snadno 

klamat.“410  

Sám Hitler rád připodobňoval velikost třetí říše k antickému Římu, o jehož 

Ceasarovi napsal stejnojmennou hru již zmiňovaný F. Zavřel. Ale ani on, se svou 

sympatií k tezím o nadčlověku, neunikl cenzuře (viz výše kapitola 7. 2), když do 

hry zakomponoval neprozřetelně následující dialog: 

„BRUTUS: Šel jsi přes její hrob, jakoby to byla krtčí hromádka. 

CAESAR: Nevěděl jsem o tom. 

BRUTUS: Nevíš o tom nikdy. Celý tvůj výboj spočívá v tom, že jdeš přes hroby. 

Přes hroby tisíců, přes hroby dobytých měst, podrobených zemí, puklých srdcí. 

Tváříš se, jako bys o tom nevěděl. Hlavní je, že jdeš kupředu.“411 Podtržená část 

byla samozřejmě vynechána. 

                                            
407 Jan RUDLOFF, Kašpárek doktorem (Jiří Sedláček – Tylovo divadlo v Nuslích). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 2. února 1940. 
408 Jindřich PELC, Bumbrlíček u pana krále (Alfréd Vladyka – Stálé divadlo v Unitarii). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1072, záznam ze dne 4. října 1940. 
409 Eugen HOLLY, Zlatá Kateřina (Anna Steinmarová – Uranie). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1133, záznam ze dne 12. března 1941. 
410 Karl Simeon MACHÁČEK, Půjčka za oplátku (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1137, záznam ze dne 24. října 1942. 
411 František ZAVŘEL, Caesar (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1208, záznam ze dne 18. května 1942. 
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Konečně si uveďme ještě jeden příklad vztahující se potenciálně k Hitlerovi. 

Ve divadelní hře podle románu Zločin a trest Fjodora Michajloviče Dostojevského 

se vyskytovalo poměrně dost nebezpečných pasáží. Hra byla cenzurována v dubnu 

1941 a hrálo ji Národní divadlo, ale vzhledem k zákazu provozování her ruských 

autorů v květnu téhož roku dlouho na scéně nevydržela (od 9. dubna do 8. června 

1941).412 Jedna z jejích zcela vynechaných pasáží, která by se byla mohla vztahovat 

k vůdci, vypadala následovně:  

„PORFIRIJ: Nu, aspoň po této stránce jste mě poněkud upokojil. Ale vidíte, opět 

nová nesnáz: řekněte mi laskavě, mnoho-li je takových lidí, kteří mají právo rdousit 

jiné? Dáte mi přece za pravdu, že by bylo trochu úzko člověku, kdyby jich bylo 

příliš mnoho, co?  

RASKOLNIKOV: /vážně/ Ó, buďte bez starosti. Teprve z milionů obyčejných se 

rodí jeden geniální člověk, dovršitel lidstva.“413 

8. 5. 2 Obecné narážky na okupanty 

Skrytý či zjevný význam cenzurovaných pasáží mohl často ukazovat na okupanty 

celkově. Ve hře Františka Kožíka Shakespeare říká postava Marlowa: „Nemohu 

přece poslat nevinného člověka na popraviště! To nechám jiným lidem. K tomu je 

třeba zvlášť školené bezcitnosti.“414 Podtržená část musela být vynechána, protože 

„jinými lidmi“ by se v očích protektorátního publika dozajista stali okupanti.  

Ve hře od Jana Weniga Praha matička, která líčila dějiny města Prahy v sérii 

komentovaných obrazů z různých období naší historie, si už postava Máni z výše 

uvedených důvodů nemohla povzdychnout: „Kdyby ten starý pán věděl, co ještě 

přijde na tuhle ubohou Prahu. Švédové, Sasové - myslím, že z těch sbírek císaře 

                                            
412 Soupis repertoáru Národního divadla od roku 1883 [online]. Dostupné z: http://archiv.narodni-divadlo.cz/ 
Podle Bořivoje SRBY (1998, Divadelní cenzura, s. 20) byli všichni ruští dramatikové zakázáni počátkem 
května 1941, Dostojevského Zločin a trest se však podle online archivu divadla hrál až do začátku června. 
Nabízí se jedno možné vysvětlení, román totiž dramatizoval pro divadlo Jan Bor. Coby úprava dle ruské 
předlohy snad hra o něco déle unikala úřední pozornosti, jedná se pouze o domněnku, případ není 
v archivních dokumentech osvětlen. 
413 Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKIJ – Jan BOR, Zločin a trest (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ 
– policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1080, záznam ze dubna 1941. 
414 František KOŽÍK, Shakespeare (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1061, záznam ze dne 13. března 1940. 
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Rudolfa mnoho nezbude.“415 I v dochovaných sbírkách vtipů kolujících 

v protektorátu416 bylo často komentovanou událostí rozkrádání českého majetku, ale 

ve veřejně předváděné divadelní hře takové výroky zůstat nemohly. Postava 

Třesavky ve hře Jiřího Kafky Velké dobrodružství Smíška a Třesavky proto musela 

vynechat ve své promluvě tuto část: „To bych také nerad; protože chci, aby je baba 

začarovala zase v to, čím byli dříve. Takové lidi na zemi nepotřebujeme, kteří nic 

nedělají a jen kradou.“417  

Do dobové rétoriky se z pohledu cenzury nešťastně trefil Paul Sarauw ve své 

hře Všechno nebo nic s následujícím dialogem: 

„SIGURD HANZEN: Jak se jmenuje? 

„OLE REINGAARD: Má paní mi dopřává příliš málo životního prostoru. 

NIELA KALL: Nech si ty narážky.“418 Protože slovní spojení životní prostor 

(Lebensraum), který si okupanti nárokovali i na území Čech a Moravy, si přisvojil 

slovník nacistické ideologie, zaměnili cenzoři slovo prostor za rozlet. 

 Další replika pochází opět od cenzurou ostře sledovaných postav Kašpárka a 

Šmidry. Vítězství bylo určeno pouze třetí říši a nemohlo být zesměšňováno. Šmidra 

v jedné scéně hry Kašpárek a čertova ostruha trucovitě pronáší: „A já chci zase 

vyhrávat. (sápe se na jednoho po druhém, ale všichni jej položí ve mžiku na lopatky, 

nakonec i starý švec) (plačtivě volá) Já chci vyhrávat! Já chci vyhrávat.“419 Slovo 

vyhrávat se změnilo na „být silný“.  

Na německou rozpínavost v očích cenzorů pravděpodobně narážela i 

vynechaná deklamace ze hry Bezhlavý rytíř Františka Mrázka: „Z toho plyne 

naučení: cizí netrhej, když máš všeho hojnost, kamarádu kousek dej. Nechtěj mít co 

jiný má, to je nepěkná ctnost, přijde pejsek, pokouše tě, pak budeš mít zlost.“420 A 

                                            
415 Jan WENIG, Praha matička (Míla Mellanová). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 
1066, záznam ze dne 7. května 1940. 
416 Viz výše poznámka pod čarou č. 106. 
417 Jiří KAFKA, Velké dobrodružství Smíška a Třesavky (Jindra Zöllnerová – Moderní divadlo). NA, fond 
ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1072, záznam ze dne 1. listopadu 1940. 
418 Paul SARAUW, Všechno nebo nic (Čeněk Melíšek – divadlo Uranie). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1248, záznam ze dne 25. září 1941.  
419 Nora STALLICH, Kašpárek a čertova ostruha (Jára Kohout - Divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1099, záznam ze dne 14. listopadu 1941. 
420 František MRÁZEK, Bezhlavý rytíř (Jiří Sedláček – Tylovo divadlo v Nuslích). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1097, záznam ze dne 6. září 1941. 
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poslední příklad týkající se okupantů je ze hry Amaya Jesúse Guridiho, kde byla 

narážka příliš zřejmá v podtržené a vynechané větě postavy Amagoya: „Kdo jsi? 

Jaké zprávy mi neseš? Je prosta Gotů snad opět naše země?“421  

8. 5. 3 Narážky na nacistickou ideologii 

V některých divadelních hrách se daly nalézt i výroky či gesta, jež by nějakým 

způsobem upomínaly diváka na skutečnosti, které do protektorátu vnesla nacistická 

ideologie. K takovým tématům patřila například rasová teorie o čistotě árijské krve. 

Nevhodným způsobem by v této souvislosti pochopilo obecenstvo následující 

rozhovor:  

„NOŽIČKA: Ale neberte to tak tragicky, Kornoute, vždyť je to jen pes. 

KORNOUT: Vám se to řekne, neberte to tragicky, je to jen pes. Pane, ale jaký pes! 

Čistokrevný!“422 Inkriminované slovo muselo být opět vynecháno. 

S rasovou teorií souvisela i povinnost protektorátních občanů úředně 

dokládat svůj původ. Ve hře Děvče za všechny peníze Luďka Pacáka proto musel 

být upraven následující dialog:  

„TOM: Nesmysl. Pradědeček se přistěhoval z Cardiffu. Vím to zcela bezpečně, 

nechal jsem si udělat rodokmen. 

[…]: Máte všechny předky zjištěny?  

TOM: Ano.“423 

Nacistický pozdrav nemohl být zesměšňován v žádném případě. Ve hře J. F. 

Hradeckého Aprilové dobrodružství Puňti a Bimba se v cenzurní zprávě dočítáme: 

„Zdvihání rukou (duchů) musí býti provedeno tak, aby v žádném směru 

nepřipomínalo německý pozdrav zdvižením pravé ruky.“424 Podobného nebezpečí 

se obávala cenzura i v případě hry Jak Kašpárek se Šmidrou dělali veselá strašidla 

                                            
421 Jesús GURIDI, Amaya (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, 
karton 1077, záznam ze dne 3. června 1941. 
422 Vendelín Josef KRÝSA, Kornout (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1105, záznam ze dne 15. dubna 1940. 
423 Luděk PACÁK, Děvče za všechny peníze (Alfréd Vladyka – Stálé divadlo v Unitarii).  NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1065, záznam ze dne 24. dubna 1940. 
424 J. F. HRADECKÝ, Aprilové dobrodružství Puňti a Smíška (Hugo Kraus – Velká opereta). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1064, záznam ze dne 16. března 1940. 
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Antonína Santnera, kde se musela podobnosti s nacistickým pozdravem vyvarovat 

následující scéna:  

„KAŠPÁREK: S vámi by se člověk zbláznil. Počkejte, já vám to ukáži. Stoupněte si 

tady na své místo a zdvihněte ruku! (Šmidra zdvihne ruku do výše). Ale né, tak moc 

ne, jen málo. (Šmidra dá ruku do výše obličeje). Teď Jeník z druhé strany taky tak. 

(Jeník tak učiní.) Tak. (Ukazuje do prostředka). Tady je pan správec.“425 

 Už vůbec nepřipadalo v úvahu zesměšňovat Hitlerova oblíbeného hudebního 

skladatele Richarda Wagnera tak, jak to učinily postavy ve hře Komorní hudba Julie 

Székely:  

„LILI: Hráli Soumrak bohů a my dva, Fricek a já, jsme se tak váleli smíchem, že 

jsme div nevypadli z lože. 

KLARISA: Smát se při Soumraku bohů, to bych ještě chápala. […]“426 Opera 

Soumrak bohů byla zaměněna za dílo jiného, samozřejmě neněmeckého autora. 

 Kromě preference různých dle nacistů velikosti německého národa 

odpovídajících umělců, rozváděla nacistická ideologie do krajnosti různé filozofické 

myšlenky, mimo jiné např. tezi o nadčlověku Friedricha Nietzscheho. Proto se jeho 

osobnosti nemohl nikdo vysmívat, jak to učinily postavy v následujícím dialogu: 

„LIPA: Půvab novosti – a právě to láká dítě v muži ke hře, jak praví Nietzsche.  

LILLY: Tvůj Nietzsche žvaní nesmysly. Řekni raději, že láká muže v muži, aby se 

pokusil o své štěstí.“427 Podtržená část byla nahrazena takto: „to je jeho názor.“428 

8. 6 Válka a armáda 

Nacismus se snažil vytvářet ve společnosti nové priority a ideály, ke kterým patřila i 

určitá glorifikace armády a války (viz výše kapitola 5. 1). Proto nemohla být armáda 

či válečná situace ani náznakem zesměšňována. Když divadelní hra obsahovala 

vojenskou postavu, bylo proto vhodnější ji zcela odstranit a pokud by tím děj příliš 

                                            
425 Antonín SANTNER, Jak Kašpárek se Šmidrou dělali veselá strašidla (Jára Kohout – divadlo „U 
Nováků“). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1138, záznam ze dne 11. listopadu 
1942. 
426 Julia SZÉKELY, Komorní hudba (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1256, záznam ze dne 19. května 1942. 
427 Frank Hanuš ARGUS, Věčný kruh (Jindra Zöllnerová – Moderní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1138, záznam ze dne 20. prosince 1940. 
428 Tamtéž.  
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utrpěl, byla alespoň postava výrazně upravena. Jakékoliv výroky, které 

zpochybňovaly vojenskou morálku, musely zmizet také. Vojáci v hrách zůstávali, 

pouze pokud měli zároveň atributy cti a hrdosti (ale nesmělo se jednat o bojovné 

Čechy). Pokud se mluvilo ve hře o válce, opět to nemohlo být v negativním slova 

smyslu. Oblečení a pohyb po scéně nesměl za žádnou cenu ani náznakem 

připomínat příslušníky wehrmachtu a dalších ozbrojených složek armády. Kostým 

pro vojáka nesměl být v hnědé barvě (jednotky SA)429 či v barvách říšských 

vojenských spojenců, ale ani nesměl připomínat uniformu z doby první republiky, o 

uniformách spojenců ani nemluvě (příliš mnoho možností kostýmním návrhářům 

tedy nezbývalo).  

 Opět na několika příkladech demonstruji, jak cenzura v této oblasti 

postupovala. Postava Vévodkyně ve hře Cestující bez zavazadel Jeana Anouilh se 

vyjádřila nepřípustným způsobem, když řekla: „Fotografie v novinách byly všechny 

špatné. A pak také: válka je zážitek tak hrozný.“430 Kuchař ve hře Bumbrlíček u 

pana krále Jindřicha Pelce zase nesměl pronést následující: „Kdo ví, kdy se vrátí… 

Kolika lidem ta válka zničí život...“431 V žádném případě nebylo možné zesměšnit 

válečnou frontu jako Eusebius ve hře U modrého mňoukátka Václava Vrány ve 

svém rozhovoru s Nelly:  

„EUSEBIUS: To snad vidíš. To je můj nejlepší kolega z fronty.  

NELLY: Z fronty? Vždyť ty jsi nebyl na vojně.  

EUSEBIUS: Ach tak – totiž myslím – my jsme před léty stávali ve frontě na 

marmeládu.“432 Vojáci nesměli být zesměšněni ani v příměru, jako to chtěla učinit 

postava Elišky ve hře Lékařem z vášně Jana Klatovského, když řekla: „Ostatně tak 

suše se o lásce nedá mluvit. Kdybych se vzdala svého boje, připadala bych si jako 

                                            
429 Friedemann BEDÜRFTIG, s. 439 (heslo: SA). 
430 Jean ANOUILH, Cestující bez zavazadla (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1063, záznam ze dne 12. března 1940. 
431 Jindřich PELC, Bumbrlíček u pana krále (Alfréd Vladyka – Stálé divadlo v Unitarii). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1072, záznam ze dne 4. října 1940. 
432 Václav VRÁNA, U modrého mňoukátka (Jan Macháček – Divadlo pražských předměstí). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1080, záznam ze dne 16. dubna 1941. 
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zbabělý vojín, který odhazuje zbraň a sbíhá s bojiště.“433 Spojení bylo nahrazeno 

výrazem zbabělec. 

Popřením nacistického přístupu k válce by byla vyškrtnutá věta Octavia z 

Schillerova Valdštýna, která byla v rozporu např. i s nacistickou ideou výchovy 

německé mládeže: 

„OCTAVIO: To z tebe mluví dítě tábora. Patnáct let války tě tak vychovalo, ty 

neznáš mír, neviděls, co je mír! Jsou, synu, vyšší hodnoty než válka!“434 

8. 7 Násilí 

Je příznačné, že v době hrůz druhé světové války (které ovšem obyvatelstvo 

protektorátu zažívalo spíše nepřímo a zprostředkovaně)435 cenzoři vynechávali 

pasáže pojednávající o vraždění, krveprolití apod. Opět se zde můžeme domnívat, 

že by podobné výroky vztahovalo publikum na okupanty, obzvláště po zážitcích 

z období heydrichiády. Jako ukázku lze uvést např. vynechanou pasáž ze hry 

Vzbuzené zájmy: 

„KRYŠPÍN: Jsem… čím jsi býval ty. Člověk, jenž to chce jednou dotáhnout tam… 

kam jsi to dotáhl ty. Ne snad tak překotně, jako ty, protože jsou teď jiné časy; dnes 

vraždí leda snad jen blázni a zamilovaní nebo nějaká ta hrstka chuďasů, co se zbraní 

v ruce dodnes přepadají chodce v temné ulici nebo na osamělé cestě. Taková 

chamraď patří leda na šibenici.“436 

 Postava Veliký mág ve stejnojmenné hře Viktora Dyka svádí na scestí touto 

proškrtanou promluvou:  

„Co chci, je věc jednoduchá a spravedlivá: život za život. Jsi mi dlužen život. To je 

smlouva. Ale musí to být život tvůj? Lze se vykoupiti. Všichni se tak vykupují. 

                                            
433 Jan KLATOVSKÝ, Lékařem z vášně (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1078, záznam ze dne 24. února 1941. 
434 Friedrich SCHILLER, Valdštýn (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1212, záznam ze dne 29. února 1944. 
435 Šok z válečných hrůz zažilo protektorátní obyvatelstvo až na konci války při bombardování protektorátu 
spojeneckým letectvem. 
436 Jacinto BENAVENTE, Vzbuzené zájmy (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1101, záznam ze dne 20. listopadu 1941. 
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Neváhají ani okamžik. Všichni zabíjejí, aby nebyli zabiti. Všichni vraždí, aby nebyli 

vražděni. Pod kolika maskami tak vraždí!“437 

 V této souvislosti nebyla vhodná ani vynechaná promluva Piláta ve hře 

Dalibora C. Vačkáře Lotr na pravici: Nikomu nepřísluší zabít kohokoli.“438 

8. 8 Protektorátní realita 

Změna poměrů a životních podmínek v protektorátu postihla všechny oblasti 

všedního života. Obyvatelstvo se muselo potýkat s válečnými omezeními, 

přídělovým systémem, s vnucenou proměnou společenského řádu, změnami 

v byrokracii a především se strachem. Zhoršující se životní úroveň, o psychickém 

rozpoložení ani nemluvě, nijak nezlepšovala náladu obyvatelstva, kterou tak bedlivě 

ve svých zprávách sledovala SD. V „šeptandě“ protektorátní obyvatelstvo všechny 

změny kriticky reflektovalo, šeptanou propagandou se šířily i informace o různých 

rezistenčních akcích, které měly nespokojenost obyvatelstva vyjadřovat.439 V duchu 

nastolené nacistické kulturní politiky, která zaváděla do protektorátu tzv. nový řád 

pomocí různých propagandistických akcí, překrucováním historie apod., musela i 

divadelní cenzura potírat veškeré projevy nespokojenosti s nacistickými změnami 

na českomoravském území. Byť by k nim ve scénáři došlo jen shodou okolností, 

podobná místa by s naprostou jistotou v publiku vyvolala odezvu. 

Stejně tak jako bylo zakázáno užívat na jevišti v jiném významu slova 

vztahující se k novému uspořádání ve třetí říši (viz kapitola 8. 5), stalo se 

nepřípustným ponechávat v textech slova typická pro zřízení protektorátu, např. 

protektor či ochrana,440 která v dobovém kontextu pro české obyvatelstvo ztratila 

svůj původní pozitivní význam. 

Cenzura také musela škrtat obecné vyjadřování nespokojenosti se vším, co se 

příliš snadno mohlo vztahovat k současnosti. Kašpárkův věrný a také dost 

                                            
437 Viktor DYK, Veliký mág (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1137, záznam ze dne 3. listopadu 1942. 
438 Dalibor Cyril VAČKÁŘ, Lotr na pravici (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1093, záznam ze dne 2. září 1941. 
439 V Praze např. proběhl takto zorganizovaný bojkot městské dopravy či bojkot koupě protektorátního tisku. 
Blíže viz Vojtěch ŠUSTEK 2001, s. 148–149. 
440 Felix JOACHIMSON, Škaredá holka (Jindra Zöllnerová – Moderní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1073, záznam ze dne 4. listopadu 1940. 
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prostořeký společník, strýček Šmidra, už nesměl říci ve hře Kašpárek ve hvězdném 

království Slávky Grohmannové: „Dneska je ve všem švindl.“441 Poukazování na 

současnou dobu jako „neobvyklou“ nebylo záhodno. To chtěl učinit Fanful ve hře 

Úspěchy u žen Jana Pakosty, když pronesl: „Jak by nebyla smutná, když je 

zasnoubená? Dívka se nemá v těchhle časech vůbec vázat, protože neví, co by na ni 

čekalo, až budou doby normální.“442 Podobných prohlášení v různých obměnách 

bychom nalezli ještě mnoho. Často stačilo z nebezpečné věty škrtnout pouze slovo 

dnes443 nebo teď444 a prohlášení ztratilo obávanou aktuálnost.  

Hned několik protektorátních společenských změn najednou (zvlášť se jim 

věnuji v následujících podkapitolách) ironizuje posměšný kuplet ze hry Píseň 

domova, a proto musel být celý vynechán: 

„Tak jedna mi paní dnes povídala, že šeptandě nevěřit mám, že jiná prý paní jí 

povídala, že rozhlas teď neposlouchám. Když telefon, telegraf potřebuješ a 

nejrychleji zprávu chceš dát, jen klidně ji šeptandě důvěrně svěř. A proto mám 

šeptandu rád. 

Dnes každý si zásoby pracně shání, však bude je potřebovat a kupuje všecko, 

co je kde k mání, že neví už, kam to má dát. Já než jsem dnes chtěl si jít nakoupiti, 

jen smíchovské šel jsem si dát. A věřte, že pořádně nakoupil jsem… a proto mám 

nákupy tak rád. 

Já velmi rád mám všechna nařízení, když berňák mne obšťastní s ním. To 

věřte, že radostí jsem celý pryč, jak přečtu to hned všechno vím. Ze dne toho zpětně 

se nařizuje a z odstavce add. X je znát, co paragraf statutu potvrzuje a proto mám 

předpisy rád.“445 

                                            
441 Slávka GROHMANNOVÁ, Kašpárek v hvězdném království (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, 
fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1061, záznam ze dne 24. ledna 1941. 
442 Jan PAKOSTA, Úspěchy u žen (Karel Třešňák – Akropolis). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 5. března 1940. 
443 František KOŽÍK, Shakespeare (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1061, záznam ze dne 13. března 1940. 
444 J. HAY, Prosím, pane profesore (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1063, záznam ze dne 21. května 1940. 
445 Jiří BALDA, Píseň domova (Hugo Kraus – Velká opereta). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1224, záznam ze dne 2. prosince 1939. 
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8. 8. 1 Téma hladu, bídy, drahoty a nedostatku 

Během protektorátu zmizelo určité zboží z běžného dosahu úplně nebo bylo 

dostupné pouze na černém trhu za mnohonásobek normální ceny. Z následujících 

příkladů lze snadno pochopit, o jaké potraviny či předměty denní potřeby se 

jednalo. Zároveň se v obecnější rovině nemohly v textech vyskytovat stížnosti na 

zhoršenou situaci spojenou se zásobováním obyvatelstva, nedostatek jídla a dalšího 

zboží vůbec. Pokud by si postavy stěžovaly na drahotu, nebyla by tím obecenstvem 

chápána cena v oficiálních obchodech (protože po dobu okupace reguloval a 

zmrazil ceny nejvyšší úřad cenový a zároveň existoval přídělový systém), ale 

přemrštěná cena na černém trhu. 

 Divadelní postavy už dále nemohly mluvit svobodně o smetaně do kávy,446 

šunce447 nebo voňavém mýdlu.448 V již zmiňované pohádce Kašpárek doktorem si 

chtěl král povzdechnout: „Jaké je to dnes kralování! Zem ochuzena – mouky není – 

chleba není, maso dochází a lid úpí pod vládou dcery mojí – zlostné princezny.“,449 

ale podtržená část byla samozřejmě odstraněna cenzurou, stejně jako podtržený díl 

stížnosti Kašpárka v téže hře: „Milion liber šmetrlinků, to je numero, to budeme mít 

každý den k večeři nejmíň cervulát450 s cibulkou, jestli zase nebudou zítra 

dražší.“451 Figury, i když byly zjevně nuzné, už nemohly potvrdit své postavení ani 

podobným konstatováním jako Krejčík ve hře Krejčíkovo štěstí Bedřicha Šalouna, 

když říká kočce: „Ach, tos ty? Máš hlad, co? Já taky. Dnes, má zlatá, se budeme 

postit oba dva.“452  

                                            
446 Oldřich KERHART, Josef Mánes (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1085, záznam ze dne 12. května 1941. 
447 Abigail HORÁKOVÁ, Dolorosa (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1074, záznam ze dne 11. ledna 1941. 
448 Jan PAKOSTA, Úspěchy u žen (Karel Třešňák – Akropolis). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 5. března 1940. 
449 Jan RUDLOFF, Kašpárek doktorem (Jiří Sedláček – Tylovo divadlo v Nuslích). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 2. února 1940. 
450 Cervulát je mozeček, původně jaternice s mozkem. Dříve tak byl označován určitý druh uzenářských 
výrobků, později to byl obecný název uzenin, jako špekáčků, vuřtů nebo obyčejného konzumního salámu. 
Dostupné z: http://dadala.hyperlinx.cz/lexi/lexirC.html.  
451 Jan RUDLOFF, Kašpárek doktorem (Jiří Sedláček – Tylovo divadlo v Nuslích). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 2. února 1940. 
452 Bedřich ŠALOUN, Krejčíkovo štěstí (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1075, záznam ze dne 8. března 1941. 
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 Během války se lidé setkávali poprvé s velkým množstvím náhražek, které 

běžnému obyvatelstvu suplovaly zabavované a v množství omezené kvalitní 

potraviny. Do nového jídelníčku se zařadily margarín, umělý med, vanilkový cukr, 

prášek do pečiva, nepravá káva, nekvalitní maso a vypadla z něj např. čokoláda. Jak 

by tedy asi zněl publiku následující rozhovor mezi Kašpárkem, kuchařem a 

strýčkem Šmidrou ve hře Kašpárek a čarovný kobereček Slávky Grohmannové?   

„KAŠPÁREK: (napije se) No nazdar! To je špína. Fuj tajfl! – To má být to kafíčko 

se smetanou, co nám slíbil pan král?  

KUCHAŘ: Prosím ano.  

ŠMIDRA: Děkuji, nechci.  

KAŠPÁREK: Jen pijte, strejdo, to je zázračné kafíčko.  

ŠMIDRA: Tohle, že je zázračné kafíčko?  

KAŠPÁREK: Zázračné. 

ŠMIDRA: Jak to?  

KAŠPÁREK: V pořádném kafíčku je káva a cikorie, že ano?  

ŠMIDRA: Ne! V pořádném kafíčku je kafe a cikorka.  

KAŠPÁREK: Tak vidíte v tomhle není káva ani cikorka, tak je to zázrak, že je ta 

špína tak černá.“453 (Podtržený text byl opět vynechán.) 

 Od určité doby bylo na příděl téměř vše, včetně pohonných hmot či uhlí. Ve 

hře Žena v bílém Patricie Hareové nemyslel původně nosič zavazadel svůj výrok tak 

absolutně, jak by byl asi pochopen protektorátním publikem, když řekl: „Tady 

benzín nedostanete.“454 A dialog prostořekého Kašpárka s postavou Perlíka musel 

být celý vynechán, protože zněl takto:  

„PERLÍK: Divíš se ještě, že jsem smuten?  

KAŠPÁREK: Nedivím, protože je dnes o uhlí nouze a v pekle nemaj čím topit, to 

aby sis vzal kožich na cestu.“455 

                                            
453 Slávka GROHMANNOVÁ, Kašpárek a čarovný kobereček (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, 
fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1080, záznam ze dne 18. dubna 1941. 
454 Patricie HAREOVÁ, Žena v bílém (Spojené družstvo Národního divadla). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1077, záznam ze dne 21. února 1940. 
455 Jaroslav RUDLOFF, Kašpárek doktorem (Jiří Sedláček – Tylovo divadlo v Nuslích). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 2. února 1940. 
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8. 8. 2 Přídělový systém a šmelina 

Nejvýraznější protektorátní změnou, která se dotkla bez výjimky všech obyvatel, se 

stal přídělový systém. Poukazovat na něj samozřejmě nebylo příliš možné, ještě 

nevhodnější bylo v souvislosti s ním upozorňovat na černý trh a šmelinu.456 

V následující ukázce ze hry Potápka Karla Pavlíka, musela být vynechána právě 

část o kilu cukru, který byl nabízen mimo přídělový systém.:  

„POTÁPKA: Vy jste ho našel? Zlatý človíčku, dejte ho sem.  

CLARK: Tak rychle to nepůjde.  

POTÁPKA: Vy mi ho nechcete vrátit?  

CLARK: Zatím ne.  

POTÁPKA: Prosím vás, vraťte mi ho. Dám vám kilo cukru.  

CLARK: V cukru vystačím s přídělem. Ale dejte mi svou dceru.“457  

 Do děl vznikajících v tehdejší době, jakou byla např. opereta Dívka na 

plakátě, se mohly dostat i takové „nepřístojnosti“, jako odkazy na fungování 

přídělového systému: 

„BACIL: Řeknu jí: Paní Lukešová, ode dneška potřebuji na víc jeden talíř, jeden 

šálek, trochu víc chleba, trochu víc marmelády! Tady je ještě jeden kmenový list a 

mrskněte sebou!“458 Odkaz na kmenový list, který měl každý obyvatel a dostával 

podle něj příděl lístků na další období (typy kmenových listů se lišily podle 

pracovní zátěže či skupiny obyvatelstva, např. děti, kojící ženy apod.) musel být 

vynechán. Scéna, které dnes porozumíme jen se znalostí dobového kontextu, by 

jistě v tehdejším publiku zarezonovala. 

 Na příděl bylo i oblečení, lístkům se říkalo šatenky nebo body, na což 

narážel vtip z následující zcenzurované scénky ze hry Srdce v rákosí: 

„ČIČELÍN: Vy jste se zbláznil. Pozor – Vždyť mně trháte i spodky! 

SUMEC: Jaká pomoc! Koupíte si jiné. 

                                            
456 Šmelina byla dobový výraz pro zakázaný neevidovaný prodej nedostatkového zboží „pod rukou“, který 
byl nacistickou propagandou interpretován jako obohacování se na úkor ostatního obyvatelstva a byl přísně 
trestán. 
457 Karel PAVLÍK, Potápka (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1085, záznam ze dne 24. února 1941. 
458 Hugo ENGELBERT – Willi KOLLO, Dívka na plakátě (Jára Kohout – Divadlo „U Nováků“). NA, fond 
ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1222, záznam ze dne 18. května 1943.  
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ČIČELÍN: Já už nemám žádné body. 

SUMEC: To je maličkost. Já vám seženu spodky bez bodů. Třeba čtyři! 

ČIČELÍN: Opravdu? 

SUMEC: To se ví! Kulového, zeleného, žaludského a červeného.“459 

8. 8. 3 Šeptaná propaganda 

Již zmiňovaný fenomén ústně předávaných informací (ať již pravdivých či 

mylných), který se často dostával do hledáčku SD, protože byl informačním 

kanálem českého odboje a odporu a silně ovlivňoval protektorátní veřejné mínění, 

samozřejmě také nemohl být v divadle reflektován. Samotná slovesa šuškat460 a 

šeptat461 se ze scénářů škrtala, ačkoliv se v kontextu hry nutně nemusela vztahovat 

k politice: 

„DR. BRENT: A mluvili něco? 

PINKR: Pořád si tu šuškali.“462 Většinou byla v těchto případech nahrazována 

jinými slovesy. 

Použít přímo sousloví šeptaná propaganda, jako ve hře Kutilová žení syna 

Karly Lužanské, bylo také nemyslitelné: 

„KUTILOVÁ: Ale do deseti ať jsi doma! Slyšela jsem, že jste to posledně nějak 

natáhli. 

MARTIN: Matko, to je šeptaná propaganda, tomu nevěř.“463 

 Hlídaly se i nepřímé narážky, jakou byla ta ve hře Rotschild vítězí u 

Waterloo: 

„PINNEL: Tak vám to tajně řeknu, pošeptám do ucha, rozumíte? 

ROTSCHILD: Samozřejmě, nahlas se to neříká.“464 

                                            
459 Luboš ŠTERC, Srdce v rákosí (Jiří Sedláček – Tylovo divadlo v Nuslích). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1236, záznam ze dne 23. června 1941. 
460 Antonín ŠÍMA, Zakletý zámek (Karel Třešňák – Akropolis). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1061, záznam ze dne 3. února 1940. 
461 William SHAKESPEARE, Hamlet (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1079, záznam ze dne 22. března 1941. 
462 Jan SNÍŽEK, Vyšetřuje dr. Drent (O. Rosenberg – Nezávislé divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1247, záznam ze dne 10. ledna 1942. 
463 Karla LUŽANSKÁ, Kutilová žení syna (Karel Třešňák – Akropolis). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1092, záznam ze dne 14. února 1940. 
464 Eberhard Wolfgang MÖLLER, Rotschild vítězí u Waterloo (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1094, záznam ze dne 21. srpna 1941. 
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V době, kdy nevhodně pronesené stanovisko mohlo přinést komukoliv 

výslech na gestapu, zatčení či transport do některého z koncentračních táborů, 

v nejhorším případě smrt, nemohla být na scéně zlehčována ani následující situace 

ze hry Náhubek, která s šeptandou souvisí, a proto byla celá vynechána: 

„V. TRESKOW: Co rozumíte pod slovem ‚politicky podezřelý?‛ 

MÜHSAM: Myslím tím lidi, kteří všude a do všeho mluví.  

V. TRESKOW: (s pohrdlivým gestem) Ach všude mluvit, to děláme všichni, proto 

není ještě člověk politicky podezřelý.“465 

8. 8. 4 Zavření vysokých škol 

Násilné akty okupantů proti vysokoškolákům z podzimu roku 1939 a následné 

zavření vysokých škol mířící proti vzdělání celého národa, výrazně poznamenaly 

život všech mladých lidí v protektorátu a byly negativně vnímány veškerým 

protektorátním obyvatelstvem. Na divadelních prknech proto přestal vysokoškolský 

svět existovat, aby jeho předvádění nevedlo k „nežádoucím“ reakcím. K typickým 

zásahům cenzury v této oblasti patří vynechaný dialog z již zmiňované hry Kutilová 

žení syna: 

„JIŘÍ: Ne, ale již zde čtvrtý rok studuji. 

JULČA: Na technice? 

JIŘÍ: Ne, na universitě. 

JULČA: Chcete být doktorem? 

JIŘÍ: Ano. 

JULČA: Jakým?“466 Podobných zásahů byly divadelní scénáře plné. 

 Ožehavější pasáží byl rozhovor ze hry Lazebnice od Karlova mostu 

Břetislava Diviše, který narážel na tradiční bojovnost mladých lidí studujících 

vysoké školy, ale především by mohl odkazovat na uvěznění českých 

vysokoškoláků 17. listopadu 1939, proto byl celý vynechán: 

„KUNEŠ: „Stav studentský, stav svobodný.  

                                            
465 Heinrich SPOERL, Náhubek (Divadlo Vlasty Buriana). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1230, záznam ze dne 21. března 1944.  
466 Karla LUŽANSKÁ, Kutilová žení syna (Karel Třešňák – Akropolis). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1092, záznam ze dne 14. února 1940. 
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I. DÍVKA: A veselý vždycky. 

GROŠÍK: Uvidíme, až vás do šatlavy vsadí, jak budete svobodni a veselí. 

KUNEŠ: Nás… do šatlavy? Nás, žáky svobodného učení vysokých škol 

pražských?“467 

 Cenzura vysokoškolského života na divadelních prknech způsobila, že 

v divadelních scénářích zůstaly pouze „školy“ neurčitého stupně a zaměření. Další 

dvě typické ukázky takových zásahů pocházejí ze hry Pohádka Máje Viléma 

Mrštíka: 

„GREGOR: Přejete si? 

PEKA: Já jsem Peka a studuji s vaším synem v Praze na právnické fakultě.“468 

Spojení právnická fakulta muselo být vynecháno, takže zbylo neurčité vyjádření o 

studiu v Praze. 

„PEKA: To také nevím. Do přednášek nechodí a s ním nechodím zase já. 

FARÁŘ: Co? Co? Do přednášek že nechodí?“469 Zde byly přednášky nahrazeny 

slovem škola.  

8. 8. 5 Zakázané taneční zábavy 

Taneční zábavy byly v průběhu protektorátu střídavě povolovány a zakazovány. 

Okupační úřady „tento styl zábavy na veřejnosti omezovaly s odvoláním na oběti 

německých vojáků na frontě. K prvnímu dočasnému zákazu tance došlo již v době 

polské kampaně na podzim 1939, po vítězství německých zbraní bylo tancování 

opět povoleno. Totéž se opakovalo i v případě tažení proti Francii na jaře 1940. 

K definitivnímu zákazu […] došlo počátkem dubna 1941 z příkazu […] K. H. 

Franka“.470 Jedinou výjimku dostaly taneční školy471 a je logické, že na taneční 

                                            
467 Břetislav DIVIŠ, Lazebnice od Karlova mostu (Alfréd Vladyka – Stálé divadlo v Unitarii). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1097, záznam ze dne 15. ledna 1941. 
468 Vilém MRŠTÍK, Pohádka Máje (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1125, záznam ze dne 8. srpna 1942. 
469 Tamtéž. 
470 Školákem v protektorátu: projekt památníku Terezín [online]. Dostupné z: 
http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-
terezin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=89:volny-as-protektoratni-
mladee&catid=57:volny-as-protektoratni-mladee&Itemid=95#tanec. 
471 Celistvé informace o tanečních zábavách jsem nalezla pouze na výše uvedeném zdroji. V odborné 
literatuře se ucelené údaje o průběhu zákazů tanečních zábav nenacházejí. Peter Demetz v této věci zmiňuje, 
že když „byl koncem roku 1940 uvolněn zákaz tanečních zábav, zmocnila se českého obyvatelstva‚ skutečná 
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zábavy se nemohlo odkazovat ani v divadelních hrách. Ve hře Ženy jsou nebezpečné 

hračky nevhodně poukazovala na blížící se stav bez zábav postava Šípa: 

„ŠÍP: (dívá se za ní pochmurně) Přejde vám teď to křepčení… Přestanou plesy a 

tance. Přines něco pít…“472 

 Vtipně by patrně působil následující monolog ze spojených her Jana Nerudy. 

V textu se zmiňuje spolek pro střídmost, který by zde mohl být, vzhledem 

k aktuálnímu zákazu tanečních zábav, dáván do souvislosti s německými okupanty. 

I proto byla podtržená část o tanci vynechána: 

„BOHATA: […] Známo vám, že se utvořil v našem městě podivně bezhlavý 

spolek, spolek střídmosti. Kdyby ten spolek chtěl v pravém slova smyslu střídmost 

udržovat, bylo by to zcela chvalitebné. Ale myšlenky se uchopilo několik bláznů a 

celá věc by mohla mnohými mrzutostmi víc uškodit než prospívat. Tady pan 

Doubek seznal dostatečně jejich úmysly a zpravil nás o tom. Rozvažte, pánové! Ti 

lidé chtějí i nejstřídmější pití vína zapovědět, všechny taneční zábavy zničit a tak 

dále. Chtějí tedy nám starším posilu a mládeži všechnu radost odejmout.“473 

8. 8. 6 Co přinesla do života válka 

Válečný stav s sebou kromě nedostatku zboží a represe přinesl i některé nové 

skutečnosti. Vznikl např. promyšlený systém protiletecké obrany, včetně systému 

protileteckých krytů. Ani na ty však divadelní postavy upozorňovat nemohly: 

„ANITA: Maminko, Anitu teď ponech stranou. Ta už jistě prchla do krytu! (otevře 

dvéře do sklepa a mluví dolů) Anito? Zůstaň chvíli dole v protileteckém krytu, 

ano?“474 

                                                                                                                                    
posedlost tancem‛. Taneční zábavy se v mnoha případech spontánně proměňovaly v národní manifestace. 
Česká děvčata ‚za hlasitého smíchu‛ ostatních často odmítala tancovat s německými vojáky.“ In: Peter 
DEMETZ, Praha ohrožená 1939–1945: politika, kultura, vzpomínky, Praha 2010, s. 240. V pamětech i 
literárních dílech (Prima sezóna Josefa Škvoreckého) se často vzpomínají tajně pořádané taneční zábavy. 
472 Jan PAKOSTA, Ženy jsou nebezpečné hračky (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1173, záznam ze dne 14. března 1941. 
473 Jan NERUDA, Ženich z hladu, Já to nejsem, Merenda nestřídmých a Prodaná láska (Národní divadlo 
v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1237, záznam ze dne 29. března 1941. 
474 Kurt BORTFELDT, Dvojčata (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1160, záznam ze dne 26. května 1941. 
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Válka umožňovala také vyhlašování výjimečných stavů, kterých protektorát 

zažil hned několik. Ve hře Valčíkový kavalír proto muselo být toto slovní spojení 

nahrazeno jiným výrazem: 

„HRABĚ: Žádám kněžnu, chce-li se zbavit poručnictví kněžny z Aldenoru, aby 

mne pověřila prohlášením výjimečného stavu. Tělesná stráž očekává jen rozkaz a 

zakročí.“475 

 V roce 1941 se uskutečnila známá propagandistická akce okupantů, která 

nesla název Viktoria ve znamení vítězství německých vojsk nad nepřáteli. Nápis 

Viktoria obklopoval protektorátní obyvatele poměrně dlouhou dobu na každém 

kroku, byl v denním tisku, zasazen v dlažbě na významných náměstích, vystaven ve 

výlohách atd.476 Samotné slovo Viktoria tak mohlo být používáno jen v tomto 

jednoznačném významu, což připravilo o jméno královnu v pohádce Kašpárek a tři 

zlatá jablíčka: 

„KRÁLOVNA: […] Komu se podaří vyloudit úsměv a řeč z úst mého syna, bude 

bohatě odměněn. Královna Viktorie.“477 

 Totální válečné nasazení zase způsobilo, že se slovo „totální“ nemohlo 

používat v jiné souvislosti a rozhodně ne hanlivě, jak to činí postava Rabanus ve hře 

Náhubek: 

„RABANUS: Napilý? Pane předsedo, pachatel byl – a to pravím výslovně pod svou 

přísahou – totálně ožralý!“478 

8. 8. 7 Rezistence protektorátního obyvatelstva 

Okupační režim se po celou dobu musel vyrovnávat s rezistencí českého 

obyvatelstva, která na sebe brala různé podoby od pasivního odporu až po aktivní 

odboj. Na opačné straně pak stáli ti, kteří s okupanty aktivně spolupracovali. 

                                            
475 Jiří KOLDOVSKÝ, Jiří: Valčíkový kavalír (Jindra Zöllnerová – Moderní divadlo). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1166, záznam ze dne 16. září 1943. 
476 Jednalo se o promyšlenou protiakci zamýšlenému odporu protektorátních obyvatel, kteří chtěli stejného 
symbolu použít ve smyslu vítězství západních spojenců. Nacisté je však pomocí fungující SD předešli. Blíže 
viz Vojtěch ŠUSTEK 2001, s. 149. 
477 Dalibor Cyril VAČKÁŘ, Kašpárek a tři zlatá jablíčka (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ 
– policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1162, záznam ze dne 16. srpna 1943. 
478 Heinrich SPOERL, Náhubek (Divadlo Vlasty Buriana). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1230, záznam ze dne 21. března 1944. 
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Ačkoliv mohlo být po perzekučních zásazích obyvatelstvo na nějakou dobu 

umlčeno a zastrašeno, celkové negativní naladění společnosti nemizelo, i když se 

většina přímo odboje či rezistence neúčastnila. Otázka rezistence, ať už nahlížena 

z jakékoliv strany (mlčící většiny či bojující nebo spolupracující menšiny), proto 

nesměla být na divadelních prknech vůbec reflektována, aby neponoukala 

obecenstvo k projevům odporu i v hledišti. 

O odboji se zbraní v ruce hovoří Kašpárek se Šmidrou ve hře Bumbrlíček u 

pana krále:   

„KAŠPÁREK: To je moc hezké od vás strejdo; ale co kdyby doma naše vlast 

potřebovala vaší pomoci? To byste dovedl zabít člověka? 

ŠMIDRA: Kdyby nás někdo přepadnul, to jo. To bych do každýho sekal jako do 

těch čtyřhlavejch draků… Ale kdyby to začal náš pan král sám…jako tady, 

…bezdůvodně, to by mně tam taky nedostali.“479 Podtržená část byla změněna: 

„Ale musíme již něco vhodného podniknouti.“480 

Odkaz k odbojové činnosti obsahoval i následující rozhovor ve hře Muži 

nemilují andělů Mileny Novákové:  

„MÍŠA: A tobě nesvěřím její peníze, neznám tě a plašíš mi hrdličku. Dám je 

Viktorovi, toho aspoň znám. Má taky spojení, a jaké spojení.  

ŠOFÉR: Viktorovi…už máš dost, kamaráde, vidíš růžově. Viktor…(posměšně) ten 

má spojení.“481  

Příliš odvážně, vezme-li se v potaz povinnost odevzdat zbraně z počátku 

protektorátu, by byl pochopen i odstraněný krátký dialog v téže hře:  

„OTOKAR: Zbraně je nutno odevzdat. 

VÁCLAV: Tuto ne…“482  

Mlčící většinu přihlížející bezpráví okomentovala postava Addie ve hře Malí dravci 

Lillian Hellmanové, a proto cenzoři podtrženou část škrtli: „Však si taky všecko, co 

mají, vyšidili na černoších. Jsou lidé, kteří by sežrali celou zem i se všemi lidmi, 
                                            
479 Jindřich PELC, Bumbrlíček u pana krále (Alfréd Vladyka – Stálé divadlo v Unitarii). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1072, záznam ze dne 4. října 1940. 
480 Tamtéž. 
481 Milena NOVÁKOVÁ, Muži nemilují andělů (E. F. Burian – Divadlo D 41). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1078, záznam z roku 1941. 
482 Tamtéž. 
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kteří na ní bydlí – zrovna tak jako ty kobylky, co o nich mluví bible. A druzí zase 

stojí stranou a jen se na to dívají. (tiše) Tak mě někdy napadá, že to také není 

správné, jen se dívat a nic nedělat.“483  

S výrokem postavy Viky ze hry Kdybyste chtěla Jana Pakosty by se 

pravděpodobně (ač nerada) ztotožnila velká část obecenstva: „Tak to jste příliš 

vyrost na naši postel. Ta měří jenom metr padesát dva. Musil byste se skrčit. Hodně 

skrčit – ale alespoň byste věděl, že jste v Čechách. My se tu pořád krčíme. Nám 

schází páteř!“484  

Některými výroky by mohlo být obecenstvo povzbuzováno k přehodnocení 

svého opatrného stanoviska ve věci rezistence, např. ve hře Rybníkář Kuba 

Vladimíra Müllera zněla před cenzurou řeč Kutharta takto: „Ne důkazy, jednat 

třeba. Klábosíme tu, přeme se, dohadujeme, ale co to pomůže? Nikam to nevede? 

Mám ostatně obavy, že se vše prozradí dřív. Mezi lidem zde to vře, co chvíli může 

propuknout vzpoura. Lid má více vůle k činu než my…“485 

Konečně nebyly trpěny ani narážky na příliš aktivní členy společnosti, kteří 

kvůli dočasným výhodám nechali stranou morální zábrany. Kašpárek v již 

vzpomínané hře Bumbrlíček u pana krále nemohl říci: „Pěkně mluvíte, 

strejdo…Tak vy chcete zemřít v cizí zemi? Proto, že se tady budete mít lépe…Vy se 

kvůli tomu kousku masa, který tady dostanete, odrodíte své chudé vlasti?“486 

Cenzura chránila před urážkami i protektorátní vládu.487 Jako velice výstižnou by 

určitě tehdejší publikum hodnotilo následující vynechanou větu, kterou pronesla 

postava Berka ve hře J. Haye Prosím, pane profesore: „Nu, představte si: osm lidí 

                                            
483 Lilian HELLMANOVÁ, Malí dravci (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1063, záznam ze dne 13. března 1940. 
484 Jan PAKOSTA, Kdybyste chtěla (Josef Sládek). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, 
karton 1166, záznam ze dne 9. února 1944. 
485 Vladimír MÜLLER, Rybníkář Kuba (Čeněk Melíšek – Uranie). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1192, záznam ze dne 4. listopadu 1942. 
486 Jindřich PELC, Bumbrlíček u pana krále (Alfréd Vladyka – Stálé divadlo v Unitarii). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1072, záznam ze dne 4. října 1940. 
487 Vládu, vládní činitele či státní symboly (nejen vlastního státu, ale i států cizích) bylo zakázáno kritizovat 
již za druhé republiky. Viz vládní nařízení z 3. února 1939, kterým se doplňoval zákon na ochranu republiky, 
jehož porušením hrozilo provinilci vězení od osmi dnů do šesti měsíců. In: Sbírka zákonů a nařízení 
republiky Česko-Slovenské, 9. února 1939, s. 89. 
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na jedné lodi, dívají se na jednu stranu a táhnou na druhou. To je jako naše 

vláda.“488 

8. 8. 8 Různé 

Protektorátní novinky byly tak různorodé, že nejdou vždy jednoznačně zařadit do 

společného tematického okruhu. Přesto by byla škoda se o ně v tomto rozboru 

ochudit. Pro protektorát bylo například typické velké množství neustále 

vycházejících vyhlášek a nařízení obyvatelstvu. Kvůli nim musela postava Bobeše 

v již zmíněné hře Prosím, pane profesore vynechat podtržené aktualizující 

příslovce: „Když prosím, kdo se teď má v těch vyhláškách vyznat?“489 Mnohem 

ostřeji se chtěl vyjádřit Donkin v téže hře, když chtěl říci: „Docela jsem zapomněl. 

Prosím vás, teď tu máme všude plno pitomých vyhlášek…“,490 ale samozřejmě 

k tomu nedostal příležitost.  

Mezi nové protektorátní organizace patřila Radost ze života,491 proto také 

musela být odstraněna podtržená část předmanželské hádky ze hry Dvojčata:  

„ANITA: (vystrčí ho na schody) Připravuji tě na naše manželství! Nechceš, abych 

měla nějaké zaměstnání, nuže – musím svoji sílu a radost ze života vybíjet na 

tobě!“492 

Postoj okupantů ke šlechtickým titulům a řádům se lišil od přístupu v první 

republice,493 kdy byly zrušeny. Někteří vysoce postavení okupační úředníci naopak 

různé tituly užívali, např. Konstantin von Neurath měl titul svobodný pán, August 

                                            
488 J. HAY, Prosím, pane profesore (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1063, záznam ze dne 21. května 1940. 
489 Tamtéž. 
490 Tamtéž. 
491 Radost ze života byla kulturně-osvětová organizace zřízená při NS, která se zaměřovala především na 
organizaci volnočasových aktivit protektorátního obyvatelstva (jednalo se o obdobu nacionálně 
socialistického společenství Kraft durch Freude). Organizace se na podzim 1940 od NS osamostatnila, 
protože se protektorátní představitelé obávali o příští osudy NS a tímto krokem chtěly uchránit finanční 
prostředky před Němci v případě rozpuštění NS. Činnost Radosti ze života více méně zanikla nástupem 
Emanuela Moravce, který ji nahradil aktivisticky zaměřenými spolky. Blíže viz Velké dějiny zemí koruny 
české, svazek 15a 1938–1945, s. 371 nebo Petr VILGUS, České ilustrované časopisy mezi roky 1918 – 1945 
na příkladu Pražského ilustrovaného zpravodaje a Pestrého týdne, Praha 2007, disertační práce, Akademie 
múzických umění v Praze, vedoucí práce prof. PhDr. Vladimír Birgus, s. 28–29 (dostupné online z 
http://itf.fpf.slu.cz/studenti/Vilgus_Ilustrovane_casopisy.pdf). 
492 Kurt BORTFELDT, Dvojčata (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1160, záznam ze dne 26. května 1941. 
493 Šlechtické tituly a řády se zrušily zákonem č. 61 ze dne 10. prosince 1918, viz Sbírka zákonů a nařízení 
státu československého, vydaná 11. prosince 1918. 
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von Hoop zase rytíř šlechtic. Proto cenzura raději všechny nevhodné narážky 

odstraňovala. Jak by asi bez zásahu cenzury reagovalo publikum na následující 

rozhovor Bořivoje a sluhy ve hře Bohumila Manna Odkázaný ženich (Dědečkem 

snadno a rychle)?  

„BOŘIVOJ: Zkrátka a dobře, jsem tady u pana Votruby?  

SLUHA: U svobodného pána z Votrubů!  

BOŘIVOJ: Vždyť jste říkal, že jste svobodný, tak jste to přece jen vy.  

SLUHA: Nikolivěk, to je šlechtický titul.  

BOŘIVOJ: Co?  

SLUHA: Svobodný pán.  

BOŘIVOJ: Tak to jako každý svobodný pán je šlechtic? […]  

SLUHA: Nikolivěk. Řekl jsem již, že nejsem tím, za koho mne máte.  

BOŘIVOJ: Tak kdo tedy jste?  

SLUHA: Jsem zde komorníkem.  

BOŘIVOJ: A pan Votruba?  

SLUHA: Svobodný pán z Votrubů je mým chlebodárcem.  

BOŘIVOJ: To se moc dobře nemáte, když jste živ jen od chleba. Proč vám nedá 

také maso?  

SLUHA: Mluvím obrazně, prosím.  

BOŘIVOJ: Ba právě.“494 (Podtržené části byly vynechány.) 

Podobně byl zcenzurován i dívčí rozhovor v téže hře:  

„OLGA: Je to přece šlechtic!  

EMMA: Ale nic šlechtického na něm není. Je mi protivný a odporný.“495  

 Kromě jména Adolf, kde byl důvod jeho cenzurování zřejmý, si podobné 

tabuizované postavení v divadelních hrách vysloužilo i jméno „Frank“496, což jen 

potvrzuje silnou pozici K. H. Franka v protektorátu. 

                                            
494 Bohumil MANN, Odkázaný ženich, aneb Dědečkem snadno a rychle (František Lacina – Umělecká 
beseda). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 20. února 1940. 
495 Tamtéž.  
496 George Bernard SHAW, Živnost paní Warrenové (Bohumil Perlík – divadlo Urania). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1256, záznam ze dne 22. srpna 1944.  
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8. 9 Národní minulost, vlastenectví 

Jak jsem již uvedla v kapitole 5. 1, některá historická období naší minulosti se stala 

nadále nevhodnými nejen v oblasti divadelního ztvárnění. Zároveň si právě hry 

s českými historickými tématy volila česká divadla v době protektorátu nejraději 

(viz kapitola 3. 2). Zásahů v této kategorii se tudíž zachovalo poměrně dost. Mizely 

výrazy vztahující se k nejbližší minulosti, tj. k první republice, patří sem např.: 

Československo,497 pan prezident,498 republika,499 „přívlastky ‚český‛ a ‚státní‛ se 

nesměly objevit ani na jevišti ani v knihách“.500 Stejně tak ani příjmení těch, kteří se 

o naši samostatnost zasloužili (i o ni nadále usilovali), např. Edvard Beneš. V celé 

hře Josef Mánes Oldřicha Kerharta cenzura vyškrtala slovní spojení Rukopis 

Královédvorský,501 což byl poměrně náročný úkol, vzhledem k tomu, že většinu hry 

postava Josefa Mánesa na jeho základě tvoří své dílo. (Tato hra byla v dubnu 1941 

nakonec zakázána právě kvůli rukopisům.502) 

 Obzvlášť nevhodné bylo upomínání na nejbližší minulost a události, které 

těsně předcházely vzniku protektorátu, především na nešťastný mnichovský diktát 

či zabrání příhraničních oblastí. Slova o diktátu vyškrtla cenzura ze hry Kdo z koho 

Ludwiga Anzengrubera: 

„STATKÁŘ: Ty vaše podpisy tady nejsou žádná maličkost! Dokázali ste tím, že 

máme pevnou a svornou vůli! A to o nás dlouho nechtěli věřit a mysleli si, že 

musíme chtít jenom to, co se nám nadiktuje. A jistě nám to taky dají cítit, že to není 

podle jejich diktátu, ale to vám povídám: žádná z vás ať se nedá zviklat!“503 

                                            
497 Kašpárek kuchtíkem u Rozumbrady (upraveno na Kašpárek a Rozumbrada) (Alois Valenta – Pražské 
okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1060, záznam ze dne 15. února 
1941. 
498 Jaroslav RUDLOFF, Kašpárek doktorem (Jiří Sedláček – Tylovo divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1062, záznam ze dne 2. února 1940. 
499 Ruda NÍŽKOVSKÝ, Pytel neštěstí (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1072, záznam ze dne 1. listopadu 1940. 
500 Jiří DOLEŽAL, s. 20. 
501 Oldřich KERHART, Josef Mánes (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1085, záznam ze dne 12. května 1941. 
502 NA, fond MV – NR, karton 5029, záznam ze dne 11. dubna 1941. 
503 Ludwig ANZENGRUBER, Kdo s koho! (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1167, záznam ze dne 15. října 1943. 
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 Nepříjemné pocity v publiku by jistě vyvolala i vynechaná replika ze hry 

Karly Lužanské Kutilová žení syna, protože by upomínala na ztracené domovy 

českých obyvatel zabraného pohraničí: 

„JULČA: Kde jste vlastně doma? 

JIŘÍ: Teď už nikde. 

JULČA: Jak to? 

JIŘÍ: Ztratil jsem domov tak jako mnoho jiných.“504 

 Ačkoliv byla dobová periodika plná slov o našem národu, kterému oficiálně 

zůstávalo v okleštěné podobě právo na kulturní autonomii a svébytnost, na 

divadelních prknech nesměly postavy své vlastenectví zdůrazňovat. Obzvlášť bylo-

li ve hře češství spojováno s vlastnostmi hrdosti, bojovnosti apod.  Ve hře Valčík si 

srdce zpívá Josefa Kajetána Tyla museli herci vynechat následující podtržené části: 

„ZÁLESKÁ: Ty zůstaneš doma! Chceš na nás takové pány popudit? 

HYNEK: Popudit? I u všech – co pak nemáme na své straně právo? A myslíte-li, 

babičko, že s těmi pány mluviti nedovedu – to se mejlíte. Několik komplimentů 

také dovedu – a co na srdci, to na jazyku. Já mu povím, takové žerty že se s námi 

nevyvádějí a že – že jsme Čechové a umíme se ozvati!“505 

V duchu pokynů již zmiňovaného oběžníku ZÚ z roku 1943 (kapitola 8. 1), 

v němž se upozorňuje na možnost nevhodné interpretace deklamací o rodné hroudě 

a práci na ní (jako odporu proti totálnímu pracovnímu nasazení), vyškrtla cenzura 

celou píseň ze hry Všemi milovaná…: 

„Rodná země zlatá, musí nám být svatá,  

tu má jistě každý rád. Pro tu hroudu černou 

svoji duši věrnou musíš s láskou obětovat. 

Bůh ti bude stále žehnat za tu práci tvrdou 

odměnou jen zlaté klasy píseň zpívat budou. 

Refrén:  

Měj svoji rodnou hroudu rád, ji věnuj všechnu lásku. 
                                            
504 Karla LUŽANSKÁ, Kutilová žení syna (Karel Třešňák – Akropolis). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1092, záznam ze dne 14. února 1940. 
505 Josef Kajetán TYL, Valčík si srdce zpívá (Jan Macháček – Divadlo pražských předměstí). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1149, záznam ze dne 5. března 1943. 
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A osud, kdyby chtěl to snad, dej život pro ní v sázku. 

Pro tu, jež chleba dává nám, rád žiji umírám,  

měj svoji rodnou hroudu rád, tvé lásky je to květ, 

pro národ musíš pracovat, na to nesmíš nikdy zapomět.  

II. Refrén: 

Ta, všemi milovaná zem, ta rodná hrouda drahá 

je nejsvětějším pokladem a zdrojem všeho blaha.  

Pro ní, jež chleba dává nám, rád žji umírám. 

Ta všemi milovaná zem, je lásky hradem nám, 

ta drahým je nám domovem, věčně požehná ji Pán Bůh sám.“506 

 Podtrženého komentáře v pohádce Začarovaná holubička se musela po 

cenzuře zdržet postava českého Honzy: „Já se rozběhnu na tu skálu a vysvobodím je 

také. Vždyť jsem Honza a my Honzové z českých pohádek nic jiného neděláme, 

než vysvobozujeme.“507 

 Konečně by publikum jistě ocenilo posměšnou píseň namířenou proti všem 

potencionálním nepřátelům českého národa, kterou spolu zpívají Franta a Matěj ve 

hře Vandrovali sladovníci Josefa Kubíka. Obraz Čechů, kteří si nedají nic líbit a 

jejichž nepřátelé se dříve nebo později dočkají své odplaty, byl v době protektorátu 

veřejně nemyslitelný: 

„OBA: My se jen tak nedáme, od čeho jsme Češi, i když nazbyt nemáme, nás ten 

život těší. Byli jsme a budem jako dnes. My se jen tak nedáme, a když přijde k věci, 

teprve se poznáme, smluvíme se přeci. A pak každý před námi se třes. 

FRANTA: Kdo nám Prahu haní, chová tajné přání, že by nám ji nejradš sebral a nic 

nedal za ni. 

MATĚJ: Kdo nás Čechy šidí, v nebíčku to vidí, tomu řekne svatý Petr: ten lump ať 

se klidí. 

FRANTA: Ten, kdo se nám směje a jen zlý nám přeje, na toho se vykašleme, nás 

s tím nedohřeje. 
                                            
506 Fráňa FRANCL, Všemi milovaná (L. D. Pleva – Metropol). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1213, záznam ze dne 23. září 1943. 
507 Václav SEDLÁČEK, Začarovaná holubička (Anna Steinmarová – Uranie). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1155, záznam ze dne 22. listopadu 1940. 
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MATĚJ: Kdo nám směle hrozí a po nás se vozí, dostane to spočítáno, jako před ním 

mnozí.“508 

8. 10 Pohledy do šťastné budoucnosti, naděje na osvobození 

V předcházejících podkapitolách jsem zmínila „nebezpečná“ témata z minulosti a 

přítomnosti, ale cenzura „kontrolovala“ i budoucnost. Neutrálními tématy 

divadelních her i filmů měla být společnost odváděna od šedi běžného dne, aby se 

do něj vracela odpočatá a schopná práce. V divadelních hrách se ale nesměly 

zobrazovat ani takové děje budoucí, které by vlévaly lidem do žil naději, 

povzbuzení a odvahu čelit přítomnosti.  

Na prvním místě byla nahrazována slova jako svoboda,509 spása,510 

vysvobození.511 Většinou se vynechávala, neboť záměna například za slovo volnost 

situaci v principu neřešila. Paradoxně se tato vyjádření vyškrtávala i ve zcela 

nezávažném kontextu. Například ve hře Hnízdo André Birabeaua nemohl Gérard 

říci: „Konečně, chce-li se ubytovat jinde, to je jeho věc! Svoboda nade vše!“512  

Kromě odkazu ke svobodě se nemohly postavy upínat obecně k lepší 

budoucnosti, protože by tím nepřímo naznačovaly, že současnost není nijak 

přívětivá. Dymitrij ve hře Josefa Lišky Doudlebského Otrokyně lásky pronášel 

nepřípustný přípitek: „Prosím! Vyprázdněte ho na lepší budoucnost – nás všech.“513 

Podobně viděl situaci Silák ve hře Krejčíkovo štěstí Bedřicha Šalouna, když chtěl 

říct: „Ovšem. Blaho opět nastane a spravedlnost pro všechny.“514  

                                            
508 Josef KUBÍK, Vandrovali sladovníci (Jan Macháček – Divadlo pražských předměstí). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1234, záznam ze dne 10. ledna 1941. 
509 William SHAKESPEARE, Mnoho povyku pro nic (Národní divadlo a Prozatímní divadlo). NA, fond ZÚ 
– policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1064, záznam ze dne 16. dubna 1940. 
510 Kašpárek kuchtíkem u Rozumbrady (upraveno na Kašpárek a Rozumbrada) (Alois Valenta – Pražské 
okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1060, záznam ze dne 15. ledna 
1941. 
511 Antonín SANTNER, Kašpárek a sedm havranů (Jára Kohout – divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1060, záznam ze dne 11. prosince 1940. 
512 André BIRABEAU, Hnízdo (Spojené družstvo Národního divadla). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1063, záznam ze dne 11. března 1940. 
513 Josef LIŠKA DOUDLEBSKÝ, Otrokyně lásky (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1066, záznam ze dne 23. května 1940. 
514 Bedřich ŠALOUN, Krejčíkovo štěstí (Alois Valenta – Pražské okružní divadlo). NA, fond ZÚ – policejní 
a bezpečnostní záležitosti, karton 1075, záznam ze dne 8. března 1941. 
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Narážky na budoucí vítězství či pomoc zvenčí musely být také odstraňovány. 

Ve hře Hamlet W. Shakespeara už nemohl pronést Správce větu plnou naděje: 

„Povídám, kdož ví? – Což je málo příkladu na světě, že pomoc přišla právě 

v poslední chvíli?“515 Postava Jana Nerudy byla ošizena ve zmiňované hře Praha 

matička o závěr následující deklamace: „Není národ tak bídný, aby práce a láska 

k vlasti ho nepřivedly k vítězství.“,516 kterou úředníci nahradili větou: „mu nedala 

síly k životu.“517  

Vnímat okupaci jako přechodnou a pomíjivou záležitost, tedy jinými slovy 

předpokládat porážku německých vojsk, samozřejmě nebylo vhodné. V hrách 

existovaly často výroky, které by vytvářely v publiku podobný dojem, čímž by 

vzbuzovaly nepatřičnou naději. Tak by byla chápána píseň ve zpěvohře Methoda 

Šimara-Květenského Píseň domova aneb Mezi Čechy domov můj: „Už kdesi letí 

malý ptáček, natřásá si fráček, chválí jak je krásný český svět a zpívá: Uvidíte, láska 

dobře dopadne, než listí opadne – a než sníh napadne. I toho, koho tolik bolí 

v srdíčku, ať zmačkne slzičku – už nesu máj. Hlavu vzhůru, prsa ven, fňukat to je 

hřích, život není smích, bez lásky, víry, naděje, slunečko se zřídka usměje – vždyť 

zpěvu dar, nám Pánbůh dal – proč ten pláč a proč ten žal!“518  

Následující rozhovor Barunky s babičkou ve hře Václava Vrány Babička, 

šťastná žena, musela cenzura také celý vynechat:  

BARUNKA: „Já si, babičko, mnoho z toho zapamatovala. Viďte, Sibylla 

prorokovala, že přijde na českou zemi mnoho bídy, hladu, nouze a moru. Nejhůř ale 

bude, nebude-li otec synu, syn otci, bratr bratru rozumět, až nebude platit slovo, ani 

slib, pak bude nejhůř, pak by země česká byla na kopytech roznesena. Bude-li však 

národ svorný, jeden druhého podporovat a pomáhat mu ze všech sil, pak bude český 

národ zachráněn a Bůh nám nedá zahynouti.  

                                            
515 William SHAKESPEARE, Hamlet (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1079, záznam ze dne 22. března 1941. 
516 Jan WENIG, Praha matička (Míla Mellanová). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 
1066, záznam ze dne 7. května 1940. 
517 Tamtéž. 
518 Method ŠIMAR-KVĚTENSKÝ, Píseň domova, aneb Mezi Čechy domov můj (František Lacina – 
Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1077, záznam ze dne 20. 
prosince 1941. 
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BABIČKA: (hladí jí vlásky) Dobře sis to zapamatovala, Barunko. Buďme úplně bez 

starosti, Bůh nás vede jen k dobrému a takový národ nemůže potkati neštěstí.“519  

 V této kapitole se také musím zmínit o hře Viléma Wernera Půlnoční slunce 

(knižně vyšla hra v roce 1941).520 Její děj se odehrává na severu a je po většinu 

doby ponořen do polární noci, o níž se postavy vyjadřují jako o temnu apod., což 

mohlo být metaforicky vztaženo na současnost. Zároveň se postavy těšily na 

východ slunce, což by mohlo protektorátní publikum pochopit jako narážku na 

šťastnou budoucnost. Uvádím jeden příklad za mnohé: 

„KRISTIAN: Ten bledý, mrtvolný měsíc je poslem slunce. Odráží jeho paprsky, 

abychom viděli, že slunce nevyhaslo a abychom byli posíleni v naději, že se nám 

vrátí. (pevně) A ono se vrátí! Vždycky se vrátí!“521  

 Publikum nemuselo být povzbuzováno jen v naději a víře, nýbrž by 

z divadelních her bez zásahu cenzury mohlo čerpat sílu i z myšlenek na pomstu a 

odplatu. Tak by mohla působit i vyškrtnutá pasáž ze hry Julia Zeyera Doňa Sanča: 

„SANČA: Myslete si ženu… nebo třeba muže, který úpí v pokoření, který nese 

v hloubi srdce urážku tak těžkou, těžkou, život že mu otravuje, na rtech modlitbu že 

mění v rouhání mu, v proklínání sebe sama… Urážku však pomstít brání osud 

krutě, neboť ani přiznat nesmí ránu, kterou trpěl… Náhle v ruce jako z nenadání 

nepřítel ten jeho krutý do rukou mu padne, slabý, bez obrany… Rozkoš! Rozkoš 

neslýchaná, sladší všeho! Nyní může bez ostychu píti krev, po které žíznil, mučit 

může jej, ó, mučit… Bože můj, tu divou radost kdyby zaplatil jí peklem, příliš draze 

nebyla by zaplacena… Závrať jímá mysl mou.“522 Při vědomí divokého odsunu a 

lynčů z doby těsně po osvobození při čtení této pasáže až mrazí z její ošklivé 

nadčasové pravdivosti. 

                                            
519 Václav VRÁNA, Babička, šťastná žena (Jan Macháček – Divadlo pražských předměstí). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1080, záznam ze dne 12. července 1941. 
520 O Vilému Wernerovi zatím nevyšla (kromě již zmiňovaného článku Vladimíra Justa) podrobnější studie či 
monografie. Vzhledem k tomu, že hry Červený mlýn i Noví lidé jinotajné poselství obsahovaly, lze se 
domnívat, že i v případě hry Půlnoční slunce bylo celé alegorické vyznění i volba tématu hry úmyslné. 
(Podle V. Justa byla hra Noví lidé pozdějšími teoretiky mylně interpretovaná jako hra sympatizující 
s nacistickou ideologií, viz Vladimír JUST, s. 8–9.) 
521 Vilém WERNER, Půlnoční slunce (Spojené družstvo Národního divadla v Praze). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1076, záznam ze dne 27. ledna 1941. 
522 Julius ZEYER, Doňa Sanča (František Lacina – Umělecká beseda). NA, fond ZÚ – policejní a 
bezpečnostní záležitosti, karton 1252, záznam ze dne 24. května 1941.  
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8. 11 Nepřátelé říše a spojenci českého národa 

Podle pokynů pro správný výkon cenzury si mimo jiné úředníci museli dávat také 

pozor na vyjadřování sympatií k nepřátelským národům. Jak to mohlo v praxi 

vypadat? Ve hře Romance od Edvarda Sheldona např. postava Rocharda chtěla říci: 

„A vlastně, vždyť vy přicházíte z Paříže. Zbožňuji to město. Vracím se tam, jak jen 

mohu.“523 

 I v pohádkách mohly postavičky nezdravě podporovat zájem o cizinu:  

„KOMORNÁ: Tady? Co vás to napadá? V cizině je to stokrát lepší než tady.  

NEBOJSA: Tak tedy půjdete do ciziny s panem velitelem? 

KOMORNÁ: To si myslím. Tam bude jiný život než tady u nás.“524 Podtržená část 

byla vynechána. 

Vyškrtnutá pasáž ve hře Panoš Jan cituje začátek textu dobového šlágru R. 

A. Dvorského z roku 1939 Je na západ cesta dlouhá.  

„JARMILA: Zamknu se do komory na sedm západů. 

LUCIE: Zanech, dcero moje, těch bláznivých nápadů. Je na západ cesta dlouhá, 

zbytečná, marná je touha, kromě toho v komoře je myš, v komoře je myš.“525 

Nabízejí se dva možné výklady cenzurního zásahu. Konkrétní píseň mohla být 

v této době zakázána nebo byl důvodem škrtu prostý obsah zmíněné věty 

vyjadřující přání dostat se na západ. Ačkoliv se odborná literatura o zakázaných 

písničkách nezmiňuje dostatečně podrobně, díky informacím od pamětníka vím, že 

se píseň bez omezení hrála po celou dobu protektorátu,526 proto zde cenzura 

pravděpodobně zasahovala z druhého uvedeného důvodu.  

 

                                            
523 Edvard SHELDON, Romance (Národní divadlo v Praze). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní 
záležitosti, karton 1092, záznam ze dne 11. září 1940. 
524 František BALEJ, Nebojsa a Kuliferda nastupují a s nepoctivostí bojují (Čeněk Melíšek – divadlo 
Uranie). NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1105, záznam ze dne 3. září 1941. 
525 František Alexander ELSTNER, Panoš Jan (Jára Kohout – Divadlo „U Nováků“). NA, fond ZÚ – 
policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1099, záznam ze dne 14. listopadu 1941. 
526 Bohužel v tomto případě nemohu pamětníka adekvátně ocitovat, informaci se mi totiž podařilo zjistit 
kouzelnou náhodou. Shodou okolností mě oslovil kontrabasista, který během války hrál mimo jiné i 
s Leopoldem Korbařem. Společenská situace mi sice dovolovala přeptat se v rychlosti na píseň Je na západ 
cesta dlouhá (dokonce ji pamětník sám od sebe uvedl) a její produkci během protektorátu, už ale nebylo 
vhodné vyptávat se v dané vzácné chvíli na nacionále kvůli citaci… 



134 
 

8. 12 Shrnutí 

Předcházející tematický rozbor zásahů cenzury v divadelních scénářích vychází 

z důkladné analýzy všech textů, které v průběhu protektorátu zaslala pražská 

profesionální divadla ZÚ. Ve většině případů šlo podle kontextu zjistit, z jakého 

důvodu byla ta která pasáž vynechána. Při kategorizaci jsem vycházela z nejčastěji 

se opakujících škrtů, na některé dílčí a ojedinělé případy bez zásadní vypovídající 

hodnoty se nedostalo.  

 Kromě přehledu o obsahové práci cenzury lze z výše uvedených příkladů 

nepřímo získat i představu o nejčastějších problémech všedního dne v protektorátu, 

které nesměly být na jevišti komentovány. To je ovšem obraz, který vyvstává před 

očima nám v současnosti, protože tehdejší publikum již vidělo divadelní hru 

v upravené verzi. Úplnou představu o „nežádoucích“ replikách měl především 

divadelní soubor, který znal scénář i před cenzurní úpravou. Zde pak bylo 

především na hercích, jejich schopnostech i odvaze, zda se jim přes okleštěný text 

podařilo některé z původních sdělení textu publiku předat či nikoliv. 
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9 Extempore a jiné divadelní prohřešky proti veřejnému klidu 

Dostávám se k poslednímu článku cenzurní prohlídky – ke kontrole samotných 

divadelních představení policejními komisaři. V policejních protokolech a v 

divadelních vzpomínkách se zachovala řada záznamů o „rušení veřejného klidu a 

pořádku“ a tzv. extempore, což znamenalo, že se herci nedrželi povoleného scénáře 

a něco si do textu přidali. Většinou by se jednalo o komické situace, které 

vypovídaly o neutuchajícím provokativním duchu divadla, pokud by zároveň 

neexistoval všudypřítomný strach z případných následků jindy tolerovaných 

hereckých improvizací (které by byl dříve řešil pouze režisér a kolegové). Některé 

policejní záznamy nevynikají přílišnou bystrostí, jindy naopak nebyla konkrétní 

událost díky shovívavému a i odvážnému komisaři (co nenahlásil on, mohl udělat 

někdo z publika) vůbec úředně řešena.  

 Samozřejmým projevem publika, které chtělo dát souboru najevo 

porozumění skrytých významů či souhlas se zobrazovaným sdělením, byl potlesk. 

V prvních měsících okupace, v době, kdy se konaly pod různými záminkami 

významných výročí národní manifestace a církevní pouti, se diváci běžně v divadle 

pomocí „řeči rukou“ vyjadřovali nejen mezi jednotlivými jednáními, ale i během 

výstupů samotných. Nenalezla jsem v odborné literatuře přesné datum zákazu 

potlesku při otevřené scéně. Již 1. dubna 1939 byla v tisku uveřejněna výzva, aby 

obecenstvo během představení netleskalo, opakování árií bylo zakázáno a „úmyslní 

rušitelé“527 měli být z divadla odstraněni. Nicméně v této době ještě běžně 

k demonstrativním potleskům nadále docházelo a výzva nebyla brána zcela vážně. 

K upřesnění data zákazu pomůže vzpomínka Olgy Scheinpflugové na události 

kolem 28. října 1939, v ten den byla v Národním divadle premiéra528 Shakespearova 

Macbetha a představení se hrálo i v následujících dnech. „Po tragických následcích 

studentských demonstrací dalo [obecenstvo] průchod svým pobouřeným citům. 

Když se ozvaly na scéně verše z úst Ladislava Boháče: ‚Buď sebedelší noc, den 

přijde zas!‛, propuklo vyprodané hlediště v neutuchající potlesk a ten pobouřil 

rozzuřené mocipány do té míry, že po zavření univerzit hrozili i zavřením všech 
                                            
527 Velké dějiny zemí koruny české, svazek 15a 1938–1945, s. 243. 
528 Soupis repertoáru Národního divadla od roku 1883 [online]. Dostupné z: http://archiv.narodni-divadlo.cz/ 
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českých divadel. Od té doby žádalo ředitelství Národního divadla na každém 

programu i plakátě, aby se obecenstvo zdrželo při představení jakéhokoliv projevu 

nebo potlesku, byl povolen pouze mezi jednotlivými akty, což stačilo každému, aby 

pochopil, že je to vynucené nařízení, jakými byla od té doby i všechna další.“529  

Pravděpodobně tedy někdy po 17. listopadu 1939 byl potlesk při otevřené 

scéně přímo zakázán, pokud k němu došlo, mohlo to být vysvětlováno jako úmyslná 

provokace. Komisaři museli proto zbystřit a hledat jiné neobvyklé reakce v publiku, 

např. výrazný smích na zjevně nepříliš vtipném místě, který vypovídal o pochopení 

nebo domyšlení jinotaje, či šeptání, šoupání nohama a obecně neklid v publiku. O 

všech těchto projevech se lze v protokolech či hereckých vzpomínkách dočíst. Jak 

se zpřísňovala cenzura, zpřísňoval se i dohled při představeních a co by přešla 

kontrola v roce 1939, mohlo způsobit problémy o rok později. 

9. 1 Úřední a policejní přítomnost při divadelních představeních 

Jak již bylo řečeno výše (kapitola 6. 3), dostavovali se ještě na zkoušky úředníci 

ZÚ. Pokud cenzor po kontrole textu a vydání povolovacího výměru uznal za nutné, 

aby byl někdo přítomen generální zkoušce, poznamenal to do cenzurního protokolu. 

Ve chvíli, kdy bylo touto poslední procedurou představení definitivně povoleno, 

přebíral kontrolu do svých rukou policejní úřad, který vysílal na každé ohlášené 

představení policejního komisaře. Podnikatel byl povinen informovat včas policejní 

komisařství, pokud se představení nekonalo.  

I policejní úředník se řídil podle určitých, předem daných pravidel. Před 

začátkem představení si nechal podnikatelem předložit text opatřený povolovacím 

výměrem a během představení měl podle tohoto textu sledovat, zda se jej herci 

přesně drží. I jakoukoliv další závadu, ke které během představení došlo, musel 

policejní komisař napsat do hlášení.530 Pokud se projev herce neshodoval se 

scénářem, pak samotným hlášením případ většinou nekončil. Následující den si 

pozvala policie provinilého herce a divadelního podnikatele k výslechu. Byl s nimi 

sepsán protokol a byli konfrontováni s hlášením policejního komisaře. Ve většině 

                                            
529 Olga SCHEINPFLUGOVÁ, Byla jsem na světě, Praha 1988, s. 275. 
530 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 2. června 1939. 
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protokolů, které jsem našla, herci své odchylky od textu nepopírají (viz níže). 

Divadelní podnikatel pak musel podepsáním protokolu potvrdit, že si uvědomuje 

vážnost situace, jejíž opakování by mohlo způsobit odnětí divadelní koncese. Herec 

byl také potrestán pokutou. Jen na okraj podotýkám, že důrazné žádosti policejním 

úředníkům, aby prováděli kontrolu představení skutečně důsledně, se s různou 

periodicitou vyskytují ve fondu ZÚ po celou dobu protektorátu, jejich frekvence 

však nejvíce stoupla na jaře roku 1941531 (což jistě souviselo s politickou situací, 

viz výše kapitola 2).  

Od 1. října 1943 se asistenční služba v divadlech ještě zpřísnila. Ve velkých 

českých divadlech (např. Národní divadlo v Praze) museli tuto službu provádět 

dokonce dva lidé zároveň. Byl to stále příslušník uniformované policie, který se měl 

starat pouze o veřejný pořádek a klid, a společně s ním tam musel být i správní 

úředník ZÚ, který dohlížel na dodržení mluveného programu a cenzuru.532 

Z výše řečeného vyplývá, že herec by příliš odvážným výstupem mohl 

ohrozit existenci celého divadelního souboru. Jednalo se jistě o stresový faktor. 

Zároveň si musíme uvědomit, že zákaz jakékoliv textové improvizace na jevišti jistě 

zvyšoval napětí, jak např. vyřešit případné výpadky textu během představení. 

Rozhodně nemohlo docházet k nějaké spontánní tvorbě na jevišti, jak o ní slyšíme 

leckdy vyprávět současné herce a herečky.  

9. 2 Nevinné odchylky od textu 

K nevinným odchylkám od textu docházelo pravděpodobně z ryze prozaických 

důvodů, když mezi replikami například vznikla delší pauza, herec zapomněl text či 

byl stržen náladou komické scény a prostě si něco do textu přidal. Což se stává 

v běžných podmínkách v divadle často a některým hercům muselo omezení 

improvizace činit obtíže. 

 Protože se nejednalo v pravém slova smyslu o zamýšlenou provokaci 

(publikum sice reagovalo, ale vtipnost situace nijak nenarážela na nové uspořádání), 

                                            
531 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 21. března a 9. 
května 1941. 
532 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 2, záznam ze dne 11. června 
1945. 
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byla zmíněná extempore většinou tolerována. Pokud už se dostala do protokolů, 

hrála tu roli nešťastná shoda okolností. Souhrnně však lze říci, že nebyla přísně 

postihována. 

První ze zaznamenaných případů se týká herce Ludvíka Hrdličky-

Letenského533 ve Velké operetě v Praze.534 V červenci 1940, když hrál sluhu Ivana 

v operetě Carevič Bely Jenbacha, připravoval na scéně careviče ke slavnostní 

hostině a jeho projev zněl původně takto: „Tak je to v pořádku. Přeje si snad Vaše 

Výsost nějaký řád? Přinesl jsem jich několik na výběr.“535 Herec si promluvu 

upravil následujícím způsobem: „Přeje si snad Vaše Výsost nějaký řád, medaili, 

hvězdu nebo Pražanku, Ilustrovaný Zpravodaj? Přinesl jsem jich několik na 

výběr.“536 V téže scéně, když připínal careviči ostruhy, podotkl zcela mimo 

schválený scénář: „On mě mýlí váš vysoký tygr či chci říci vysoký rys.“537 

 O události víme jen proto, že za službu konajícím koncipistou se zastavil 

mezi 2. a 3. jednáním „příslušník německé národnosti Ernst Schmidt“538 a prohlásil, 

„že se cítí pohoršen celkovým pojetím scény, ve které sluha Ivan (herec Letenský) 

nabízí careviči řády. Vidí v ní zesměšňování udílení řádů, v dnešní době nemístné. 

Dále prohlásil, že ve scéně, kde sluha Ivan připíná careviči ostruhy a používá 

extempore o rysovi, vidí narážku na vedoucího ‚Vlajky‛ Rysa“.539 

Následoval výslech herce. Ve většině protokolů své textové vsuvky herci 

nepopírají. Fakt, že divadlo bylo plné lidí, kteří by při dobře cílených dotazech 

jejich tvrzení vyvrátili, hrál jistě důležitou roli. Letenský se k oběma pochybením 

také přiznal a první odůvodnil tím, že jej používá již od premiéry (což ukazuje na 

možnost, že do této chvíle žádný uvědomělý říšský občan hru nenavštívil a úředníci 

konající službu neměli potřebu extempore vůbec zmiňovat ve svých hlášeních), 

druhé zase obhajoval časovou prodlevou, která při připínání ostruh vznikala, a on 
                                            
533 Ludvík Hrdlička-Letenský (?) byl prvním manželem Anny Letenské. Manželé se rozvedli v roce 1940, 
Anna se vdala v říjnu 1941 za Vladislava Čalouna. Blíže viz Jaroslav ČVANČARA, Z jeviště na popraviště. 
Příběh herečky Anny Čalounové-Letenské, Paměť a dějiny 2, 2009, s. 101–115. 
534 Velká opereta (1929–1945) sídlila v Dlouhé a Hradební ulici. 
535 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 27, záznam ze dne 10. července 
1940. 
536 Tamtéž. 
537 Tamtéž. 
538 Tamtéž. 
539 Tamtéž. 
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cítil potřebu ji vyplnit. Letenský popřel, že by se jednalo o zesměšňování řádů či 

Rysa-Rozsévače a nabídl policii jiné vysvětlení smíchu obecenstva, když uvedl: 

„Podotýkám rovněž, že obecenstvo se směje při scéně s řády proto, že při sahání do 

kapsy se rozšíří neobvykle objem ruských kalhot v pase (zde jsou vtaženy na 

gumu), což vypadá velmi komicky, zvláště při mé postavě.“540 Ať už byla jeho 

odůvodnění jakákoliv, musel zaplatit pokutu 100 korun (herci brali obvykle kolem 

1200,- korun měsíčně, pokud nepočítáme herecké hvězdy, jakou byl např. Vlasta 

Burian apod.). 

Mnohem nebezpečnějším se mohlo stát nevinné obohacení textu v operetě 

Margareta Otakara Felixe na scéně Moderního divadla541 v květnu 1941. V té herec 

Miloslav Vojta v roli komorníka navrhoval kolegovi na jevišti různá krycí jména a 

oproti schválenému textu si je rozšířil o následující čtyři: „Kabrhel, Červinka, 

Beneš, Frňousek“.542 Nebezpečným bylo samozřejmě jméno Beneš, herec při 

výslechu ale popřel, že by je vůbec vyslovil. Uvedl, že seznam jmen rozšířil podle 

známých, kteří ten večer seděli v publiku. Vyslovení jmen je mělo potěšit. Ale 

ačkoliv měl na papírku napsáno i jméno Beneš, on je vynechal, protože tušil, že by 

to mohlo být špatně pochopeno. O dalším průběhu událostí se protokol nezmiňuje. 

Někteří herci byli zřejmě svou tendencí porušovat cenzurou nařízená pravidla 

hry dostatečně známí i mezi policejními komisaři. V protokolu o 19. září 1941 

z divadla Unitarie,543 kde se konalo představení operety Svatební hnízdečko, uvádí 

pisatel zprávy, že k rozšíření schváleného scénáře došlo, přestože výslovně herce 

Ference Futuristu upozorňoval, aby z textu „nevybočoval“.544 Herec jej ubezpečil, 

že nic takového nechystá. A poté v dialogu s kuchařkou, která mu řekla „Buřte!“, 

                                            
540 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 27, záznam ze dne 11. července 
1940. 
541 Moderní divadlo (1940–1945) založil režisér Jiří Koldovský, který se osamostatnil a odešel z Velké 
operety. Společně s Jindřiškou Zöllnerovou pronajali prostory paláce Akropolis. Z původního záměru 
vytvořit moderní všestrannou scénu pěstující činohru, operu, operetu, balet či koncerty, ale i divadlo pro děti, 
nakonec zrealizoval pouze zpěvoherní velkoměstskou scénu a uváděl efektní dějové revue. In: Česká divadla, 
s. 298. 
542 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 26, záznam ze dne 15. května 
1941. 
543 Stálé divadlo v Unitarii (1940–1945) sídlilo v Karlově ulici a založil jej Břetislav Diviš s otcem, který jej 
i umělecky řídil (kromě sezóny 1941/1942, kdy se stal uměleckým šéfem Ferenc Futurista). Divadlo se 
věnovalo především lidovým fraškám a operetám. In: Česká divadla, s. 456–457. 
544 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 27, záznam ze dne 19. září 1941. 
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stejně reagoval pomocí extempore: „To je dneska nadávka! Buřte – to je …“545 O 

něco později v dialogu reagoval na kuchařčin výrok, že něco je dojemné, slovy: 

„My jsme celí podojený!“546 Futuristovy vsuvky byly shledány jako neškodné, 

herec je však samozřejmě nesměl dále užívat. 

9. 3 Úmyslné herecké dodatky v schváleném textu 

Pokud herec použil při textové odchylce výraz, kterým jasně odkazoval na 

protektorátní realitu, bylo zřejmé, že tak učinil vědomě a s úmyslem odezvy v 

publiku. Takovou povahu mají následující ukázky, při nichž aktéři prokazovali 

určitou odvahu. Zároveň riskovali a ohrožovali divadlo jako celek, protože následky 

si mohl odpykat celý soubor. Zde už se většinou pokutovaly přestupky přísněji, 

nemám ale zprávy o divadle v Praze, které by úřady kvůli úmyslné textové 

provokaci uzavřely. 

Z 16. června 1939 pochází záznam o představení pohádky O třech bratřích, 

kterou podle Boženy Němcové zpracovalo divadlo D 39. Bylo zde „zaměňováno 

německé slovo was za české vás za smíchu obecenstva“.547 O výrazech z cizího 

jazyka, obzvláště německého, jsem již psala (viz kapitola 8. 4). Policejní úřad byl 

ale v tomto případě ještě tolerantní, pravděpodobně i proto, že se jednalo o 

pohádku, a poté co „dodatečně sdělil koncipista Krbec, že smích obecenstva byl 

vyvolán vtipností uvedeného místa, a že nelze v uvedeném místě hry spatřovati nic 

závadného“,548 byla záležitost uzavřena. 

V roce 1939 bylo předáváno Stavovské divadlo zpět do německých rukou. 

V té době byla nálada ještě značně napjatá a protektorátní obyvatelé nebyli zdaleka 

tak zastrašeni jako později. Úřady se snažily ošetřit předání co nejopatrněji a chtěly 

se vyhnout nebezpečným vášním. Proto muselo být MŠANO, které předání 

vyřizovalo, vylekáno zjištěním z nejmenovaných zdrojů, že na poslední české 

představení jsou z hereckých řad chystány úmyslné provokativní textové vsuvky. 

                                            
545 Tamtéž. 
546 Tamtéž. 
547 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 27, záznam ze dne 16. června 
1939. 
548 Tamtéž. 
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Hra se k národním demonstracím pocitů přímo nabízela, posledním představením 

plánovaným na 1. července byla totiž Jiráskova Lucerna. Zda k extempore došlo či 

nikoliv se již z pramenů ani z hereckých vzpomínek bohužel nedovídáme, možná na 

uměleckou správu činohry zapůsobil apel ministerstva, že „každý pokus o takový 

projev by měl jak pro Národní divadlo nedozírné následky, tak okamžité důsledky 

pro toho, kdo by takový projev učinil nebo k němu dal podnět, popř. věda o něm, 

mu nezabránil“.549 Poslední představení podléhala zpřísněnému dozoru včetně 

informování celého sboru o nebezpečnosti jakýchkoliv provokací. 

Herec František Mrázek ale uskutečnil svou vsuvku při představení Růže 

z Argentiny Karla Pavlíka v říjnu 1940 v Tylově divadle v Nuslích,550 aby pobavil 

diváky, když glosoval obecně známou protektorátní skutečnost. Je známo, že bylo 

běžné před filmem pouštět krátké zpravodajství – v době protektorátu samozřejmě 

válečné, pod taktovkou nacistické propagandy. Diváci nejprve vyjadřovali odpor 

pozdními příchody, které jim ovšem byly zakázány (kdo přišel pozdě, nebyl už do 

sálu puštěn), později tedy alespoň u zpráv z válečné fronty porůznu hlučeli, aby dali 

najevo okázalý nezájem. A s vědomím tohoto samozřejmého faktu pronesl 

František Mrázek o jiné postavě mimo schválený text: „Ona chvátá, aby nezmeškala 

žurnál v biografu“.551 Obecenstvo se mu podle zprávy odměnilo demonstrativním 

potleskem, zatímco od policie dostal pokutu 2000 korun. 

To jej však neodradilo od dalších extempore. Společně s Ferencem 

Futuristou se jich dopustili v květnu 1941 v operetě Láska její výsosti Františka 

Šrámka. Oba dva odkazovali ve svých vsuvkách na přídělový systém, konkrétně na 

kmenový list a jednotlivé ústřižky – body (viz kapitola 8. 8. 2). Ferenc Futurista na 

scéně řekl navíc: „Tak a teď odevzdám kmenový list a odjedu.“552 Čímž vyvolal 

v publiku spontánní potlesk. V podobném duchu si zaimprovizoval i František 

Mrázek, který poté, co jej v rámci role zatahala kolegyně na jevišti za šos, řekl: 
                                            
549 NA, fond MŠ, karton 3349, záznam ze dne 28. června 1939. 
550 Tylovo divadlo v Nuslích (1921–1944), na místě dnešního Divadla na Fidlovačce, vedl v době okupace 
Jiří Sedláček a zaměřoval se na původní českou operetu. V souvislosti s přesunem činohry Národního divadla 
do městských divadel na Vinohradech a jeho přejmenováním na Divadlo J. K. Tyla změnil Sedláček název 
svého divadla v lednu 1944 na Divadlo pod Vyšehradem.  
551 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 22, záznam z 2. října 1940. 
552 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 22, karton 26, záznam ze dne 27. 
května 1941. 
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„Pozor, utrhneš mi dvacet bodů.“553 I Mrázka odměnilo publikum potleskem. 

Z pramenů jsem se již nedozvěděla, jak byli potrestáni.  

 Mrázek hned v červnu téhož roku pobavil diváky znovu, když při 

představení operety Srdce v rákosí Luboše Šterce v Městském divadle na 

Královských Vinohradech opět doplnil promluvu své další postavy. V roli Dr. 

Čičelína odpovídá na dotaz ohledně svého příjmu podle schváleného textu „Mám 

1200 K měsíčně“ a navíc dodává „a k tomu mám zahrádku od Radosti ze života“.554 

Podle policejního komisaře samozřejmě reagovalo obecenstvo smíchem. O mírnosti 

českých policejních komisařů vypovídá i následující protokol ze 4. července téhož 

roku, v němž jiný policejní komisař popisuje totéž Mrázkovo extempore (v dalším 

představení): „Obecenstvo, které z celé situace i ze způsobu podání komikova 

chápalo, že jde o ironizování a bagatelizování akce této oficielní organizace, bylo 

(inspirováno již předchozí parodií F. Paula, ve které silně napadá berní správu a 

tropí si smích z exekucí) tím inspirováno k velmi hlasitému projevu (smích a 

potlesk), kterým dávalo najevo, že sdílí radostně názor a stanovisko F. Mrázka.“555 

S překvapením pak zjistil, že divadelní ředitel Sedláček už byl jeho kolegou jednou 

upozorňován, aby se extempore neopakovalo. Z protokolů se však už nelze 

dozvědět, zda byl Mrázek za toto dvojí „pochybení“ nějak sankcionován.  

 Herecká a inscenační odvaha kolísala podle vyvíjející se situace v 

protektorátu, pomyslným vrcholem textových provokací byl rok 1941, ze kterého 

jsem našla nejvíce protokolů i vzpomínek, po roce 1942 a atentátu na Heydricha již 

snaha veřejně projevovat odpor v divadle klesá. Proto zaujme příklad textové 

vsuvky z června roku 1943, které se dopustil herec František Paul ve hře Milenec 

mé ženy v Intimním divadle.556 Jeho figura podávala na scéně psu kus koláče, načež 

pes jídlo odmítl a František Paul prohlásil dvakrát po sobě: „Ani ten pes to už 

                                            
553 Tamtéž. 
554 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 22, záznam ze dne 30. června 
1941. 
555 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 22, záznam ze dne 4. července 
1941. 
556 Intimní divadlo (1942–1945) založil v červenci 1942 Jaromír Dohnal. Divadlo působilo v Umělecké 
besedě na Malé Straně. Divadlo začínalo jako bulvární scéna s lehkým veseloherním repertoárem, ale 
postupně začalo uvádět i klasické a moderní komedie či realistické hry. Česká divadla, s. 188–189. 
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nechce žrát!“557 Podle protokolu „publikum sice tiše, ale intenzivně reagovalo, 

takže veřejný klid byl ohrožen, leč ne narušen“.558   

Komisař šel o přestávce za hercem, aby jej před dalšími nevhodnými výstupy 

varoval, na což mu Paul odpověděl: „Tak mě tedy hned zavřete, já tady měl 

předevčírem gestapo, pane, já bych vás chtěl vidět, co byste dělal vy na mém 

místě.“559 Podle zápisu se zdá, že komisaře více rozčílila hercova odpověď, kterou 

pronesl před ostatními členy souboru (čímž neprojevoval patřičný respekt 

policejnímu orgánu), než samotné extempore, které notabene nebylo shledáno 

nebezpečným.  

Několika narážkám na současnou situaci v protektorátu se ve svém divadle 

neubránil ani ředitel a herec v jedné osobě, Vlasta Burian. Z 21. dubna 1943 

pochází záznam o jeho obohacení repliky ve hře Antona Hamika Prodaný dědeček. 

Burianovi v roli dědečka nabízel na scéně herec Jaroslav Marvan v roli Havránka 

likér. Burian se měl napít, vyplivnout jej a říct: „Fuj, vždyť je to samý špiritus, 

člověče, to mi neříkej, že to máš fasované!“560 Jeho narážka upozorňující na 

nemožnost takového obsahu alkoholu v oficiálně získaném likéru, vzbudila 

v divadle výbuch veselí a ojedinělý potlesk. Přesto komisař konstatoval, že veřejný 

klid nebyl narušen, i z toho důvodu se pravděpodobně nezachoval žádný protokol 

s hercem. Dne 9. září 1943 se podobně odvážně dopustil textové improvizace ve hře 

Ericha Kästnera Když kocour není doma. Policejní komisař byl dopředu varován 

svým kolegou, který konal v divadle službu předchozí den, že Burian ve hře text 

nevhodně obohacuje. Proto se úředník ještě před představením za hercem, resp. 

ředitelem zastavil a důrazně jej před podobným jednáním varoval. Přesto Burian ve 

své roli majitele hotelu, kterému ve scéně vrátný prohledává osobní doklady, uvedl: 

„Pánové, vy jste jak hospodářská kontrola.“561 Poté „vzešel v divadle šepot, smích a 

                                            
557 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 27, záznam ze dne 28. června 
1943. 
558 Tamtéž. 
559 Tamtéž. 
560 Tamtéž. 
561 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 23, záznam ze dne 9. září 1943. 
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trvající, výkřiky provázený potlesk“.562 Ani zde jsem se o podobě sankce více 

nedozvěděla. 

9. 4 Problémy i se schváleným textem 

Asi nejzajímavější příklady přinášejí ta divadelní představení, v nichž se podařilo 

vyvolat „nevhodnou“ diváckou odezvu pouze schváleným textem. Divadelní hra 

byla v takovém případě většinou znovu podrobena cenzuře a inkriminovaná pasáž 

se upravila, nebo byla vynechána. Podle svědectví mnoha herců a hereček byla 

snaha vyvolat odezvu úmyslnou „dezinterpretací“ původního textu cílem většiny 

divadelních představení. Policejní postih většinou nenásledoval, protože se vlastně 

o extempore nejednalo, a komisaři se v těchto případech museli omezit na různá 

důtklivá doporučení stran hereckého pojetí dané části textu. Divadlo tím ale na sebe 

mohlo upoutat větší nemilou úřední pozornost. 

9. 4. 1 Cenzurní chyby, které neunikly pozornosti herců 

Ze dne 7. srpna 1939 pochází příklad, který mimo „chybu“ cenzury ukazuje i 

různorodý postoj publika, jež si nelze představovat pouze jako demonstrativně 

aplaudující a sjednocené ve svém odporu vůči nacistické okupaci a ideologii. 

Městské divadlo na Královských Vinohradech hrálo v srpnu hru Elmera Rice 

Postranní ulice, v jejímž textu cenzoři zanechali následující pasáž: „Židi jsou také 

lidé, pane Morane.“563 Reakce byla rozporuplná, podle policejního komisaře „část 

přítomného obecenstva z řad židů reagovala na uvedenou větu potleskem a část 

obecenstva provolávala: ‚Fuj‛“.564 Napříště musela být pasáž samozřejmě 

vynechána.565 

                                            
562 Tamtéž. 
563 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 25, záznam ze dne 7. srpna 1939. 
564 Tamtéž. 
565 Nabízí se otázka, zda 7. srpna 1939 ještě mohli židé navštěvovat divadelní představení? Sérii 
diskriminačních protižidovských opatření, která vyčleňovala židovské obyvatelstvo z veřejného prostoru, 
totiž spustil výnos prezidia MV z 3. srpna 1939. Na jeho základě se postupně (pod záminkou prevence 
bezpečnosti osob a majetku židovského původu) zaváděly zákazy „používání veřejných místností židy“. 
Ačkoliv Miroslav Kárný ve své publikaci nevypisuje přesné datum jednotlivých zákazů a omezení (užívá 
formulaci postupně, nemluvě o tom, že se zákazy lišily lokálně), téma diskriminace židů v protektorátu 
zpracovává ve své zatím nedokončené disertaci Pražští Židé ve stínu protektorátní legislativy Eva Hocká, 
která mi laskavě poskytla odpověď z rozpracovaných materiálů. V Praze sice vyšlo nařízení o zákazu návštěv 
veřejných místností židy až 20. února 1940, prakticky však většinu kulturních akcí nemohli židé navštěvovat 
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Nevhodnost vojenských motivů, jak jsem ji zmiňovala v kapitole 8. 6, se 

projevila i 24. listopadu 1940 v Prozatímním divadle při hře Bjørnstjerne Bjørnsona 

Bankrot. Cenzoři poněkud lehkomyslně ponechali ve hře repliku: „Lépe lze vésti 

malou armádu k úspěchu, než velkou na ústupu.“,566 načež, jak líčil hlídkující 

komisař, „nastal nápadný šum a šeptání mezi obecenstvem“.567 Po této zkušenosti 

nemohla být věta dále ve scénáři a byla nahrazena: „Lepší vésti malý podnik, který 

prosperuje, než velký závod, který spěje k úpadku.“568 

Další pochybení cenzury bylo odhaleno v Městském divadle na Královských 

Vinohradech 27. září 1941, kde úředník s překvapením zjistil, že věta sluhy Turina 

ze hry Lope de Vegy Láska má své klíče se ve schváleném textu skutečně vyskytuje. 

Sluha oznámil svému pánovi, že mu koupil „kousek šťavnatého vepřového“,569 což 

se v této době již neslučovalo s protektorátní realitou (viz kapitola 8. 8. 1). 

Zdá se, že ne vždy byla nařízení cenzury striktně dodržována. To například 

zjistil policejní komisař Alfred Suchý, když konal 16. srpna 1941 inspekci 

představení v Moderním divadle při operetě Karla Melíška Grandhotel Riviera. Ve 

hře byly totiž ponechány cenzurou vyškrtnuté francouzské výrazy i některé další 

výroky. Ředitel Jiří Koldovský se hájil tím, že „hra takto jest provozována od 

premiéry, že ji shlédli i úředníci Geheime Staatspolizei a poněvadž text neměl 

v obecenstvu žádné odezvy, bylo mu dodatečně sděleno na zemském úřadě, že 

může hru takto dále provozovati.“570 Ani zde se nedozvídáme další podrobnosti 

případu, ve fondu ZÚ jsem ale o žádné udělené výjimce z cenzury zmínku nenašla. 

 V předcházejících kapitolách jsem již uvedla, jak do divadelní cenzury 

iniciativně zasahovaly různé cenzuru běžně nevykonávající osoby či úřady. Podle 

                                                                                                                                    
(bez rizika pokuty) již od září 1939, kdy platil zákaz vycházení po 20. hodině večer. Pro můj příklad to 
znamená, že zde skutečně ještě mohlo být přítomno i židovské publikum. Blíže viz Miroslav KÁRNÝ, 
„Konečné řešení“: Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991, s. 50–51 a Eva 
HOCKÁ, Pražští Židé ve stínu protektorátní legislativy, kapitola Zákaz vstupu do biografů a divadel, zatím 
beze stran. 
566 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 26, záznam ze dne 24. listopadu 
1940. 
567 Tamtéž. 
568 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 26, záznam ze dne 27. listopadu 
1940. 
569 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 25, záznam ze dne 27. září 1941. 
570 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 27, záznam ze dne 16. srpna 
1941. 
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jejich postavení a národní příslušnosti byla vyjádřenému názoru věnována i 

pozornost MV, potažmo ZÚ či přímo ÚŘP. Ve složkách s protokoly se však 

zachoval např. i „laický“ posudek hlídkujícího policejního komisaře. Představuje 

jednak subjektivní odmítavý názor na cenzurou schválenou hru, jednak fakt, že 

změněné poměry podněcovaly snahu restriktivně zasahovat do umění i u těch 

úředních (či neúředních) osob, které k tomu oficiálně nebyly vyzývány. V únoru 

1942 se komisaře Ervína Faista pravděpodobně natolik dotkla interpretace jedné 

postavy ve hře Jedenáctý v řadě Bruna Corry (kterou hrálo divadlo Oldřicha 

Nového),571 že napsal následující hlášení: „Jak sama osoba ‚policejního komisaře 

Vargy‛, tak i její celkové jednání na jevišti je úplným zesměšňováním a 

zlehčováním policie, což působí zejména v dnešní vážné době dojmem nanejvýš 

trapným. Děj divadelní hry se sice odehrává v Budapešti, avšak diváci reagují na 

hru přirozeně jako na děj odehrávající se v Praze a vidí v ubohé postavě 

‚policejního komisaře Vargy‛ příslušníka vládní policie Protektorátu Čechy a 

Morava. Nehledě k tomu, že nemožnou postavou (stáří, přiblblost a nuznost) 

‚policejního komisaře Vargy‛ je zdiskreditován úřední titul policejního komisaře 

s akademickým vzděláním, je jednání této jevištní osoby hrubým zesměšňováním 

těžké a odpovědné služby vládní policie.“572 V dokumentech se dále neuvádí, zda 

měl posudek nějaký konkrétní dopad, v každém případě hra byla hrána ještě i v roce 

1944,573 pravděpodobně tedy nebyl názoru komisaře přisuzován zvláštní význam.  

9. 4. 2 Divácké manifestace aneb síla herecké interpretace 

Situace vzájemného mimotextového porozumění mezi jevištěm a hledištěm 

přibližují častěji než policejní protokoly sami herci. Jejich vzpomínky jsou pro nás 

                                            
571 Nové divadlo (1934–1948) sídlilo ve Stýblově paláci na Václavském náměstí 28, od roku 1936 jej vedl 
Oldřich Nový, v letech 1940–1944 převzala organizační vedení jeho žena. Jevištní styl korespondoval 
s dobovými filmovými veselohrami a divadlo si vystačilo s jedinou premiérou v sezóně. Oldřich Nový byl 
nacisty vyzván, aby se rozvedl se svou manželkou židovského původu, což odmítl. Před deportací jí dlouho 
chránil i díky známosti s německým filmovým režisérem Willi Forstem, se kterým se znali ještě z období 
brněnského působení O. Nového. O. Nový byl nakonec přesto v roce 1944 po vánocích zatčen a jeho žena 
deportována do Terezína. In: Česká divadla, s. 368–370; Ladislav TUNYS, Jen pro ten dnešní den… 
V hlavní roli Oldřich Nový, Praha 1996, s. 136–137. 
572 AHMP, fond MHMP II. – referát XII pro informace, osvětu atd., karton 27, záznam ze dne 27. února 
1942. 
573 Srovnej Ladislav TUNYS, Jen pro ten dnešní den-: v hlavní roli Oldřich Nový, Praha 1996, s. 133 a 212, 
kde se však uvádí jako datum premiéry až 10. dubna 1942 (obnovená premiéra pak byla 21. března 1944).  
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tím hodnotnější, že většinou nepostrádají dobové vysvětlení. Z následujících 

příkladů lze také poznat, jak moc se proměnila divácká recepce. Nejenže 

protektorátní publikum očekávalo a hledalo případné narážky a náznaky, leckdy je 

vidělo i tam, kde žádné připravené jinotaje skryté nebyly. Jak vzpomínala herečka 

Vlasta Fabianová: „Stačilo říci, že po noci přijde den – a byla z toho národní 

manifestace“.574 To samé ale platilo i pro druhou, okupační stranu, která mohla 

nevinné odchylky od textu vyhodnotit jako nebezpečné a vysvětlit si je po svém 

(viz výše kapitola 9. 2). Protože nebylo divadlu umožněno působit rezistentně skrze 

dramaturgii a scénografie s režií byly v průběhu přípravy představení přísně 

hlídány, stal se z hlediska cenzury hlavním nebezpečným momentem herec a jeho 

interpretace (viz níže kapitola 11. 1).  

 Ladislav Boháč vzpomíná na jeden z momentů, při nichž způsobila 

interpretace povoleného textu v hledišti pozdvižení. Ve hře Jiřího Mahena Janošík 

hrál roli Druhého studenta, který v jedné scéně káže horním chlapcům: „Když při 

premiéře začala scéna studentova kázání, cítil jsem, že v hledišti je zvláštní neklid. 

V okamžiku, kdy jsem říkal: ‚Vy jste sůl země, vy, horní chlapci,‛ celé hlediště jako 

na povel povstalo a zůstalo tak, dokud jsem nedomluvil. Může být pro divadlo a pro 

herce krásnější okamžik, než je ten, kdy cítí, že on a hlediště jsou jedna duše a jedna 

mysl?“575  

 Některé divadelní hry se svým účinkem zapsaly do vzpomínek hned několika 

pamětníků. Např. Jan Pivec se zmiňuje o pověstném představení Lodi do Smyrny 

(což byl přepracovaný Impresário smyrenský Carla Goldoniho), v níž sám ztvárnil 

postavu Pasqualina. V roce 1943 připravil hru František Götz pro Národní divadlo, 

protože v ní našel vhodnou velkou roli pro Růženu Naskovou. Jan Pivec přibližuje 

závěr hry, který vzbudil velkou odezvu v publiku: „Pasqualino má v závěrečném 

výjevu stát na nábřeží, ruku má mít položenou na divadelní káře, kterou oslovuje. Já 

jsem však až z rampy mluvil přímo k obecenstvu: ‚Dámy a pánové! Hle, tam 

odjíždí nádherná loď kamsi do pohádkové země… Měla odvézti i nás, ale my jsme 

dali přednost této prosté Thespidově káře, sloužící nejvšednějším potřebám divadla. 
                                            
574 Vlasta FABIANOVÁ, Jsem to já?, Praha 1993, s. 127. 
575 Ladislav BOHÁČ, Tisíc a jeden život, Praha 1987, s. 145–146. 
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Touha některých z nás letí do modré dálky s lodí, ale srdce je šťastno, že jsme 

zůstali tam, kde jedině můžeme hrát a zpívat svou píseň o životě. – Thespidova 

káro, neumělá a přece krásná, v tobě je víc kouzla než v lodi z Tisíce a jedné noci! 

Kolik fantastických příběhů z tebe vyroste, kolik života začne z tebe tryskat… 

Thespidova káro, buď požehnána!‛ V té chvíli jsem v Thespidově káře pociťoval 

symbol našeho Národního, symbol celého českého divadla, ba českého národa. A tu 

se mi srdce naplnilo takovou láskou, silou a vírou, že moje vzrušená slova se dotkla 

hlediště a vznítila v něm týž oheň. Diváci to dali najevo tím jediným, čím tehdy 

mohli: potleskem, jakých jsem nezažil mnoho. Po jednom představení přišel ke mně 

do šatny náš dramaturg Götz, stiskl mně srdečně ruku a řekl s úsměvem skrývajícím 

dojetí: ‚Pivče, říkáte ten konec tak zaníceně a s očima plnýma slz, že mám obavy, 

aby nám nezavřeli divadlo!‛“576 

 Je zajímavou shodou okolností, že právě Pivcem zmiňovaný Götz si na hru 

také vzpomněl. Příznačně ji nahlíží trochu střízlivějším pohledem dramaturga 

divadla, který dohlédl následky podobných úspěchů proti okupační moci na jevišti: 

„Prvé reprízy se zúčastnil ministr Moravec, což nezůstalo obecenstvu utajeno. Ve 

chvíli, kdy Pasqualino pronáší závěrečný monolog, obecenstvo vstalo, tleskalo a 

dívalo se vyzývavě do Moravcovy lóže. Pochopilo to jako protest proti tomu, že 

mnoho mladých lidí muselo tehdy opustit domov a jít na nucené práce do Německa. 

Moravec zmizel před koncem monologu. A nyní nastala štvanice. Kde je originál? 

Je v něm uvedený monolog? A není-li, proč to cenzura pustila? Věděl jsem přesně, 

že Loď do Smyrny byla poslední kapka, která přetekla, a že to pokoření útěku 

z divadla mi Moravec neodpustí. Zvláště, když německý překlad Lodi, který mu 

sehnali, závěrečný monolog přirozeně neměl [Götz hru dost výrazně přepracoval, 

pozn. O. K.].“577 Sám Götz byl v březnu 1944 přeřazen do Městských divadel 

pražských.578 

 Zkušenost s policejním komisařem vylíčil Vladimír Šmeral. Při divadelní hře 

Haló, děvče!, kterou hráli v divadle D40, se totiž ukázalo, že kontrolovat pouze text 
                                            
576 Bohumil BEZOUŠKA – Věra PIVCOVÁ – Jaroslav ŠVEHLA (eds.): Thespidova kára Jana Pivce, Praha 
1985, s. 125. 
577 František GÖTZ, Zlověstný stín nad protektorátním divadlem, in: Theater = Divadlo, s. 64. 
578 Tamtéž. 
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scénáře skutečně nestačí. Šmeral vzpomíná na dobové gesto, jež tehdy bylo všem 

srozumitelné, bohužel na papír nemůže být zaznamenáno, takže nevíme, jak přesně 

vypadalo. Jeho zkušenost potvrzuje oprávněné obavy cenzorů z možností divadelní 

interpretace, kvůli které tak často vysílali své zástupce zkontrolovat divadelní kus 

při generální zkoušce. „Zanedlouho před představením si mne zavolal na jeviště ze 

shora z šatny policejní komisař dr. Pavlík. ‚Dostalo se mi už několikrát hlášení, že 

děláte na jevišti nepřístojné narážky na Němce a okupaci,‛ řekl. ‚Vyloučeno–,‛ 

bránil jsem se, ‚mluvím přesně text, který byl schválen cenzurou.‛ ‚Ale dáváte mu 

jiný smysl!‛ ‚Jak bych mohl, pane doktore?‛, namítal jsem naivníma očima. ‚Říkáte 

v jedné scéně například, že kdosi je v Mexiku, a přitom gestem naznačujete, že je 

v koncentráku.‛ ‚O tom vůbec nevím,‛ rozhorleně jsem oponoval. ‚Někdo asi viděl 

čerta na zdi.‛ To policejního komisaře tak rozčililo, že se neovládl a unáhleně 

vybuchl: ‚Mně nemusíte nic namlouvat. Já vím dobře, oč jde. Mně taky odvlekli 

švagra do Mexika!‛ A udělal totéž gesto, co já na jevišti. To jsem ovšem musel 

kapitulovat: ‚Dám si pozor, pane doktore.‛ ‚Buďte rád, že to hlášení jsem dostal já a 

ne gestapo,‛ řekl a podal mi ruku.“579 

9. 4. 3 Převrácení původního smyslu divadelního představení 

Nejhodnotněji oceňovali ve svých memoárech pamětníci ty divadelní hry, v nichž 

došlo k převrácení nebo posunutí původního vyznění, tedy toho vyznění, které 

v divadelní hře rozpoznala a schválila cenzura. Ještě větším úspěchem pak bylo, 

když se změna podařila s hrou německého původu (viz níže kapitola 11). Především 

u klasických německých her často stačilo zdůraznit určité, ve scénáři obsažené, ale 

do té doby neaktuální motivy. 

 K takovým případům patřilo např. představení hry Johanna Wolfganga 

Goetheho Torquato Tasso. Na hru vzpomíná emotivně Eduard Kohout: 

„V Goethově hře je také situace, kdy rozhořčený Tasso v prudké srážce s Antoniem 

se vzpírá vůli a řádu, který mu vnucuje. Proti tomu vybuchuje rozvášněným 

zvoláním: ‚Chci volně myslit, volně veršovat! V činech nás svět už obmezuje dost!‛ 

                                            
579 Vladimír ŠMERAL, Bez studu jíti pražskou ulicí, in: Theater = Divadlo, s. 40. 
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Při představení vyvolala tato slova zvláštní šum v hledišti, které vycítilo současný 

smysl veršů a hry.“580 

 V takových případech byl hlídkující komisař postaven před nelehký úkol, 

protože herec vlastně nic špatného neučinil. Kohout uvádí reakci hned několika 

komisařů, protože se doporučením toho prvního neřídil: „Po představení navštívil 

mě v šatně policejní komisař. Požádal mě, abych mu zapůjčil text své role a ukázal 

v něm místo střetnutí Tassa s Antoniem. Mlčky četl, zamýšlel se a pak mi řekl, že 

tato slova už napříště musím vynechat. Namítal jsem, že je velmi nesnadné, abych 

vynechal verše, které mi studiem už přešly do krve a jsou podstatou role. 

Vysvětloval jsem komisaři, že takové zkrácení textu je obzvláště nesnadné, nejsou-

li verše ani na začátku ani na konci, ale přímo uprostřed textu, takže nemohu ručit 

za splnění tohoto příkazu ovládnutím svého vzrušení a tempa, k němuž mě verše 

strhují. Policejní komisař mi velmi kategoricky odpověděl: ‚Já jsem vás 

upozornil…‛“581 

Zkušenost s druhým komisařem líčí takto: „Přesto, že jsem byl policejním 

komisařem varován, hrál jsem svého Tassa při pohostinském vystoupení v Hradci 

Králové bez jakékoliv změny. A stalo se, že právě v tom okamžiku Tassova 

střetnutí s Antoniem vyšlehly vzdorné verše jako pochodeň. Především studenti 

bouřlivě aplaudovali při otevřené scéně, bezprostředně po doznění dialogu, třebaže 

jsem na toto vzplanutí reagoval prudkým pokračováním v textu role. Po představení 

přišel ke mně opět místní policejní úředník, který měl dokonce text celé hry 

v rukou. Vyčítal mi, že podle příkazu pražského gestapa, jak byl informován, měly 

být v textu vyjmuty verše, které vyvolaly v publiku takový ohlas. Vymluvil jsem se 

na strhující vzrušení hry. Podařilo se mi policejního úředníka uklidnit ujištěním, že 

napříště si dám větší pozor.“582 

Jinak se podařilo interpretovat i divadelní hru Hermanna Heinze Ortnera 

Isabela Španělská (viz níže kapitola 11). Ortner byl současný, rakouský a nacisty 

uznávaný spisovatel, a proto se do uvádění jeho her žádnému divadlu nechtělo. 

                                            
580 Eduard KOHOUT, Zápas s vlajkou hákového kříže, in: Theater = Divadlo, s. 79–80. 
581 Tamtéž. 
582 Tamtéž. 
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Vítězslav Vejražka hrál postavu Sancheze Carrery a vylíčil i své střetnutí 

s policejním komisařem, které následovalo po jeho monologu o touze po svobodě 

oceněném výrazným aplausem: „Ale současně s radostí, která až hnala slzy do očí, 

mrazila neodbytná starost: co z toho bude… Skončil obraz, jdu do šatny, kde panuje 

ohromná nálada. […] – ale to už otvírají dveře a v nich se tmí jakási uniforma. Ve 

všech zle hrklo. V příští vteřině jsme si však trochu oddychli. Vždyť to bylo 

tmavozelené sako a černé kalhoty českého komisaře. Snad tedy nebude tak zle. 

Komisař přešlápl, přelétl šatnu pohledem a přikročil ke mně. Požádal mě o cenzurní 

knihu. […] Ukazuje si prstem slovo za slovem, dočte, utírá si pot, mění barvy a čte 

ještě jednou, slovo za slovem přejíždí prstem, nemoha uvěřit… V šatně je ticho, 

pozorujeme každé hnutí komisařovo, vidíme, že při vstupu nazelenale voskové 

tváře teď pozvolna brunátní! Prst přejede pod límcem, jak má komisař najednou 

málo vzduchu. Trochu funí. A pak mu z úst vyklouzne větička, poznamenaná 

krajním úžasem: ‚na mou duši… ono je to tady… všechno… doslova…‛ Pak 

strašně zhluboka vzdychne, sklapne kufry a podává mi mou knihu: ‚Pak ale prosím 

– méně ohnivě…!‛“583 

Divadlo ale nemuselo přímo přetvářet protežované německé autory, aby se 

mu podařilo přinést aktuální poselství publiku. I divadelní hra, od níž nikdo mnoho 

nečekal, se mohla stát díky nové interpretaci „trhákem“ sezóny. Ladislav Pešek 

exceloval v komedii Lišáka Pseudola, kterou uvádělo Národní divadlo. Na jeho 

výkon v roli vzpomíná mnoho jeho současníků i Jan Pivec, který ale navíc 

poodkrývá nové dobově podmíněné vyznění, které tehdy hra získala: „Pseudolus 

zčeštěný Vladimírem Šrámkem je komedie, v níž otrok přelstí svého pána, zachrání 

jeho syna intrikou před intrikou kuplíře, všecko nakonec urovná a smíří a sám je 

rád, když za své kousky nedostane výprask. Díky Frejkovi a hercům si z tohoto 

celkem řídkého příběhu diváci vyčetli mnohem víc. Celé to nádherné, roztančené 

představení jakoby nabádalo: nedat se, být chytrý a hladký jako úhoř – a hlavně 

                                            
583 Vítězslav VEJRAŽKA, Protektorát, in: Theater = Divadlo, s. 100–101. 
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nebýt při něčem choulostivém a nebezpečném přistižen! Hle, jací jsou páni a jací 

otroci!“584 

Sám Ladislav Pešek dokresluje situaci i vylíčením následků mohutného 

úspěchu představení: „Dovolí nám reprízy? Měli jsme skutečně namále. Jiřího 

Frejku si zavolal k audienci protektorátní ministr školství a osvěty Emanuel 

Moravec. To je zlé, ale může být pádnější důkaz, že představení ťalo do živého? 

Moravec […] skončil jako kolaborant, kterému dělá moc dobře, když se může třeba 

ukázat v lóži v Národním divadle nebo si pozvat na kobereček vzpurné umělce a 

intelektuály. […] Moravec začal velice tvrdě. Pravice vylétla přes stůl a on vyštěkl: 

‚Heil Hitler!‛ Frejka skromně odpověděl: ‚Dobrej den.‛ Pak Moravec nasadil masku 

ledové odtažitosti a chladné zdvořilosti. Oči se odvrátily, těkaly po psacím stole a 

ministr vyjádřil svoji nespokojenost s inscenací Lišáka Pseudola. Řekl, že velmi 

dobře pochopil všechny jinotaje tohoto představení a že jen to, že na Plauta chodí i 

říšští Němci z přirozeného zájmu o římskou kulturu, mu zabránilo v tom, aby 

okamžitě zakázal všechny další reprízy. A končil jako vždy zlověstným varováním, 

že napříště nebude nic podobného tolerovat a vyvodí z toho veškeré důsledky. Což 

přeloženo do jazyka lidí znamená rozpuštění divadla, zavlečení Frejky a ostatních 

do koncentračního tábora. Nebyla to planá výhrůžka. Tento krutý osud potkal už 

několik našich kolegů.“585 

  

                                            
584 Bohumil BEZOUŠKA – Věra PIVCOVÁ – Jaroslav ŠVEHLA (eds.): Thespidova kára Jana Pivce, Praha 
1985, s. 119. 
585 Ladislav PEŠEK, Tvář bez masky (skutečnost a sen), Praha 1977, s. 188. 



153 
 

10 Některé podrobnější příklady cenzurovaných divadelních her 

V této kapitole přiblížím některé zajímavé případy z cenzurní praxe. Půjde o 

konkrétní příklady z pražského divadelního okruhu, které zachycují různé peripetie 

cenzurního procesu, ať už se týkaly divadelníků či úředníků. Při výběru jsem 

vycházela hlavně z těch, ke kterým se dochovalo nejvíce dokumentace a celá věc 

jde proto lépe rekonstruovat. 

10. 1 Problém různých variant jednoho scénáře a význam rozdílných 

místních podmínek 

Jak již bylo řečeno výše, pokud přišla ZÚ žádost o cenzuru již jednou povolené hry, 

ale od jiného divadelního podnikatele, a pokud se texty shodovaly ve vydání, 

úředník pro nového žadatele pouze okopíroval povolovací doložku (která 

obsahovala i informace o změnách a škrtech). Oba scénáře se pro jistotu porovnaly 

jen zběžným prolistováním. Řada textů byla tehdy psána a propisována na stroji, 

úředník tedy především nejprve srovnával, zda si odpovídá vnější struktura a 

uspořádání textu, pokud tomu tak bylo, předpokládal, že se jedná o průpis již 

cenzurovaného a schváleného scénáře. 

Když se scénáře při této zběžné prohlídce neshodovaly, musel být text 

přečten (a zcenzurován) znovu, což se ale podle všeho stále nedělo dost důkladně, 

jak ve své zprávě z prosince 1939 přiznal vedoucí oddělení 20 a – v této době ještě 

neměl k ruce dostatek cenzurních úředníků, resp. na ZÚ v Praze měl pro tento typ 

kontroly určeného úředníka jediného. Na podzim roku 1939 došlo kvůli vylíčenému 

úřednímu postupu při porovnávání textů té samé hry k omylu a na scénu v Českých 

Budějovicích se dostala opereta Divá Bára (v Praze již cenzurovaná pro Švandovo 

divadlo) i s nevhodnými pasážemi. Protože musel být případ prošetřen a 20. 

oddělení ZÚ se muselo ze svého postupu zpovídat, dochovala se nám o případu 

podrobná zpráva.586 V té rekonstruuje vedoucí oddělení celý cenzurní proces od 

začátku. 

                                            
586 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1105, záznam z prosince 1939. 
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 Právě zběžné porovnávání scénářů způsobilo, že cenzorům unikly v druhém 

textu podaném z Jihočeského divadla587 v Českých Budějovicích pasáže, které 

v prvním vůbec obsažené nebyly. Cenzurní úřady byly pravděpodobně také v té 

době tak zahlceny prací, že komunikace mezi ZÚ a dílčími komisařstvími v krajích 

ještě příliš dobře nefungovala. Konkrétně u Divé Báry byla po prvních 

představeních v Praze na základě hlášení přítomného komisaře vyškrtnuta druhá 

sloka jedné z písní, která vzbuzovala u obecenstva příliš živý ohlas. Tuto skutečnost 

ale do Budějovic kolegové z Prahy neohlásili, a tak se tam zpívala píseň v plném 

znění (dokonce i s navíc přidanými slokami, které ZÚ v Praze pro jejich 

rozporuplnost vůbec nepovolil). Kromě chyb, kterých se dopustil ZÚ, je třeba vzít 

navíc v potaz i rozdílné podmínky v Praze a Českých Budějovicích, kde byla jednak 

větší německá menšina, ale především se přítomná okupační správa snažila přetvořit 

Budějovice na německé město (viz poznámka pod čarou o přístupu k samotnému 

Jihočeskému divadlu). Z toho vyplývá i možné citlivější naladění českého 

divadelního publika v Budějovicích, které reagovalo „nevhodně“ nejen na navíc 

přidaný text, ale i na povolené části scénáře, které prošly před pražským publikem 

bez povšimnutí.  

 Jak málo stačilo, aby se z nezávažné pasáže stal případ pro policejní 

ředitelství v Českých Budějovicích? Ve hře se například mluví o strašidlu s umrlčí 

hlavou, doslova „černém muži s umrlčí lebkou“.588 V budějovickém textu však 

přibylo za větou vyjádření „na hlavě“,589 což samozřejmě s ohledem na uniformu 

německého vojáka dodávalo celé věci docela nový význam. O větší vnímavosti 

publika v Českých Budějovicích vypovídá porovnání pasáží, které rezonovaly 

v Budějovicích, s poklidným průběhem představení běžícím tou dobou již dva a půl 

měsíce v Praze. A tak ačkoliv pražský ZÚ povolil text i s větou: „Musíme být 

                                            
587 Ředitelkou Jihočeského národního divadla v Českých Budějovicích byla Monika Jeřábková. Divadlo 
muselo v roce 1940 nejprve uvolnit budovu německému souboru a samo se provizorně přesunulo do hostince 
Na Rychtě, v roce 1941 do Besedy. Od dubna 1942 nesmělo vůbec v Českých Budějovicích hrát a soubor se 
přestěhoval do Městského divadla v Táboře. Samotnou Moniku Jeřábkovou uvěznili nacisté během prvního 
stanného práva na podzim roku 1941, zemřela v roce 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. In: Jan 
BRABEC et al., s. 495–496. 
588 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1105, záznam z prosince 1939. 
589 Tamtéž. 
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trpěliví a čekat.“,590 protože se vyskytovala v komické scéně a podle zprávy „lze si 

jen těžko představiti, že by si je divák vykládal politicky“,591 po budějovické 

zkušenosti ustoupil ze svého stanoviska a uznal, že „ovšem nutno připustiti, že by 

herec záměrnou interpretací mohl dáti slovům závadný význam“,592 a raději větu 

škrtl i v pražském představení.  

Jako nevhodnou vnímalo budějovické policejní komisařství i zmínku o 

„bezhlavosti úředního šimla“,593 kterou ZÚ původně v textu ponechal, 

s odůvodněním, že podle něj byly „narážky a žerty na úředního šimla […] velmi 

staré a časté, aniž by tím vážnost úřadu trpěla“.594 Kvůli zkušenostem z Budějovic 

však musela být pasáž také vyškrtnuta. 

 Jedním z důsledků vylíčeného případu byla změna v průběhu cenzurní 

kontroly. Již jednou cenzurované hry se musely nejprve pečlivě pročíst a až poté 

porovnat s prvním povoleným exemplářem. Také byl zvýšen počet cenzurujících 

úředníků. 

10. 2 Odvolání divadelního podnikatele proti provedené cenzuře? 

Případů, kdy by se divadelní podnikatel odvolával proti provedené divadelní 

cenzuře, jsem nenašla mnoho. V Praze se k tomuto kroku několikrát uchýlil E. F. 

Burian. Jeho poměrně nevybíravá komunikace s MV o cenzurních zásazích se zdá 

v dobovém kontextu velmi odvážná až riskantní.  

Na začátku roku 1940 rozebíral Burian ve svém odvolání595 některé podle něj 

zbytečné zásahy, které pražský ZÚ provedl v divadelní hře Krysař Viktora Dyka. 

Krysaře už jeho scéna uváděla dříve, proto v dopise ZÚ vzpomínal na divácké 

přijetí z předchozích let. Úřad vnímal jako nebezpečnou především možnou 

interpretaci v textu často užívaného slova „krysa“. I kvůli opatrnosti úředníků ve 

věci jinotajného potenciálu uvedeného slova bylo ve scénáři opraveno celkem 66 

míst! Burian ve své stížnosti uvedl, „že censurovaná místa nejsou na mnoha místech 

                                            
590 Tamtéž. 
591 Tamtéž. 
592 Tamtéž. 
593 Tamtéž. 
594 Tamtéž. 
595 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1193, záznam z 19. ledna 1940. 
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takového rázu, aby toto odůvodnění plně snesla“596 a že „hra je především svým 

charakterem milostnou historií mezi Krysařem a Agnes a jako takovou ji plně chápe 

obecenstvo“.597  

Z jeho výkladu cenzurních zásahů je zjevné, že mu další možný výklad 

pasáží nebyl neznámý. Ve své obhajobě scénáře se zaštítil mimo jiné německým 

původem pověsti, podle které divadelní hra vznikla: „Hovoří-li se ve hře o krysách, 

tedy se mluví opravdu o zvířatech jak konečně je samozřejmo u krysaře nejen podle 

Dyka, ale i podle staré německé báje, která povídce a hře sloužila za dějový 

základ.“598 Z tohoto hlediska je pro něj „tudíž nepochopitelné, proč slovo ‚krysa‛ je 

ve hře tolikráte censurováno“.599 Podobné kritice podrobuje i další části, kde bylo 

cenzory vyškrtnuto slovo „slepě“ a „vyhání krysy“, když je podle Buriana přeci 

známo, „že krysy omámeny zvukem krysařovy píšťaly šly slepě za ním. Také v tom 

nemůže být spatřováno nic pohoršujícího“600 a ve známém „konstatování, že krysař 

vyhání krysy, není rovněž nic pobuřujícího“.601  

Zřejmě podle něj nemohla vzbudit neklid ani vyjádření, která vytržena 

z kontextu zněla hůř, než když byla pronesena v souvislé hře na jevišti, kde byl 

jejich význam zřejmý, nejinotajný. Např. vyjádření „A přece kolísám mezi úzkostí a 

nadějí“, kde „každý divák jasně chápe, že jde o milostný poměr Krysaře a Agnes“602 

nebo když se ve hře hovoří o konšelském stole v hospodě, k němuž nesmí nikdo si 

sedat, „tedy je nepochopitelné, proč Röger nesmí říci, že stůl je ‚pečlivě chráněný 

před vetřelci‛“.603 

Odpověď MV se nezachovala a Burian své odvolání jako bezpředmětné 

stáhnul zpět, hru hrál ve zcenzurované podobě. Díky pozdějšímu rozboru jeho hry 

Bořivojem Srbou ale lze usuzovat, že hlavní jinotajné poselství jeho interpretace 

úřadu přeci jen uniklo. Burian se v Krysaři totiž „neuchýlil k přímé aktualizaci, 

k odsouzení nacistického režimu volil uvážlivě takové prostředky, které zajišťovaly 
                                            
596 Tamtéž. 
597 Tamtéž. 
598 Tamtéž. 
599 Tamtéž. 
600 Tamtéž. 
601 Tamtéž. 
602 Tamtéž. 
603 Tamtéž. 
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hře nenapadnutelnost ze strany úřadů. Ačkoliv sám byl duchem romantik, dobře 

rozpoznával, že svůj podíl na vzniku zrůdné teorie o německém nadčlověctví měla 

vedle přirozeného sklonu zaostalých mas k mysticimu do značné míry i romantická 

a novoromantická německá filozofie. Rozhodl se tedy napadnout nikoli přímo 

systém, v němž nastrčený jedinec pomocí mýtizovaného ‚führerprincipu‛ ovládá 

lidský dav, ale jeho filozofické kořeny, zbytnělý romantický individualismus s jeho 

velikášskými, mesianistickými touhami, a ve skutečnosti krajně znevažujícím 

přístupem k problému seberealizace lidského jedince“.604 Nešlo především o 

romantický příběh, jak Burian ve své obhajobě původního textu uváděl, to byla 

pouhá zástěrka pro pravé poselství jeho interpretace. „Na rozdíl od Dyka, který 

proniknut do hloubi duše skepticismem sám sice romantický individualismus 

ironizuje, ale jen jemně, jaksi ‚mezi řádky‛, Burian vyslovuje ve své adaptaci 

naplno jeho odsudek. […] V činu, jímž se hrdina vypořádává s městem Hammeln, 

není již nic přerodného, společensky progresívního, ale jen touha dát těm, kdož mu 

ublížili, najevo svou moc – Burianův Krysař také nevede hammelnské do zaslíbené 

země sedmihradské, jako je tomu u Dyka, ale strhává je do záhubné propasti. Po 

této stránce se Burian vrací zpět od Dyka k staroněmecké legendě a jejímu drsnému 

vyznění.“605 

V téže době měl Burian také potíže s plánovanou divadelní hrou Kátinka 

Zdeňka Němečka. Hra nebyla ZÚ povolena k provozování, proti čemuž se tentokrát 

neodvolával podnikatel, ale sám autor divadelní hry. Ve své obhajobě divadelního 

kusu,606 který je situován v první polovině 19. století v Josefově a vychází ze 

skutečných událostí, dokládal autor bezpečnost hry, když uváděl, že hra měla být 

„biedermeierovským obrázkem“607 a „hleděno z jakékoli stránky, nelze v ní 

spatřovati tendenci politickou, nebo mravoličnou se zahrocením proti dnešnímu 

řádu, nebo proti některé národnostní skupině. Byl jsem si v těchto třech bodech 

                                            
604 Bořivoj SRBA, O nové divadlo: nástup nových vývojových tendencí v čes. divadelnictví v letech 1939–
1945, Praha 1988, s. 45. (Dále jen Bořivoj SRBA 1988.) 
605 Tamtéž. 
606 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 22. ledna 1940. 
607 Tamtéž. 
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přesně vědom svých možností a práv“.608 Uznání chtěl Z. Němeček dosáhnout 

hlavně proto, že „negativní stanovisko Zemského úřadu ohrozilo divadlo D 40 

existenčně, mně však působí především morální újmu, neboť tímto způsobem 

v rámci naší potvrzené kulturní autonomie vzalo mi jakékoli kriterion činnosti 

dramatické a literární vůbec“.609 O těžkém údělu tehdejších dramatiků vypovídá i 

závěrečná stížnost Němečka, kde uvedl: „Má-li naše divadlo plniti své kulturní 

poslání, jak to bylo tolikrát činiteli Protektorátu i Nár. souručenstvím zdůrazňováno, 

žádám zdvořile, abych – jakožto dramatický autor – nebyl připravován o výsledek 

10-měsíčního úsilí a těžké práce, aby hra byla v původním znění připuštěná na 

zmíněnou scénu […].“610  

Ačkoliv byl autor ochoten udělat ve hře podle pokynů úřadu řadu změn, 

stanovisko ZÚ bylo nesmlouvavé a uvádělo tři hlavní důvody:  

„1) děj jest vzat z prostředí vojenského, které není ve hře příznivě líčeno, 

2) ve hře vystupují dvě osoby italské národnosti, které jsou líčeny nesympaticky 

(věrolomnost, sobeckost, tvrdost), 

3) ve hře bylo pozastaveno 111 závadných míst a jejich vyloučením pozbyla by hra 

souvislosti.“611 Vidíme-li cenzuru v kontextu uvedených zásad (viz předchozí 

kapitoly), neměla samozřejmě taková hra vůbec šanci cenzurou projít. 

10. 3 Každý rok jiná cenzura? 

V předchozích kapitolách jsem uvedla, jak se s měnící situací pozměňovala i 

východiska pro posuzování divadelních her. Běžně se stávalo, že v roce 1939 

povolená hra již o rok později nesplňovala nově nastavená cenzurní kritéria, ale 

stále měla platnou povolovací doložku (čemuž později zabraňovaly pravidelné 

revize povolených her, viz kapitola 6. 1). 

K takovému případu došlo i v divadle D 40, které k sobě už svým 

avantgardním přístupem k divadelnímu umění „soustředilo značnou pozornost 

                                            
608 Tamtéž. 
609 Tamtéž. 
610 Tamtéž. 
611 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 24. ledna 1940. 
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fašistů a jejich přisluhovačů na úředních místech i v tisku“.612 Problémy nastaly na 

konci dubna 1940 kvůli hře Vojna. Jednalo se o montáž Prostonárodních českých 

písní a říkanek Karla Jaromíra Erbena, hlavně části s vojenskými písničkami. Vojna 

byla cenzurována naposledy v dubnu 1939 a ZÚ ji povolil, divadlo ji hrálo až do 

divadelních prázdnin. Když ji později začal Burian znovu uvádět (aniž by opětovně 

prošla cenzurou), byl ZÚ varován náměstkem generálního tajemníka NS Čeňkem 

Tornem. Ten byl přesvědčen, že předvádění hry je „po stránce kulturní i politické 

naprosto nevhodné“,613 především proto, že ve hře se „např. objevuje postava 

sedláka, radujícího se ze zdražování, jež přináší válka [a] scéna s raněným vojínem 

je antimilitaristicky zahrocená“.614 Náměstek byl přesvědčen, že „hra rozděluje 

národ, je bolševická a bude-li se hrát, že jistě dojde k porušení veřejného klidu“.615 

Upozornění vysoce postaveného úředníka nemohl ZÚ jen tak ignorovat, a 

proto začal jednat s Burianem, který měl hru znovu uvádět i ve dnech 2. a 5. května. 

Představení už byla vyprodána, a pokud by byla zrušena, neměl za ně Burian prý 

náhradní program a kvůli zásahu ZÚ by tratil. Protože ZÚ vzal obavy náměstka o 

možném porušení veřejného klidu vážně, hru už divadlu v květnu uvádět zakázal. 

Burian „vzal zákaz na vědomí s požádáním, aby mu zákaz byl dán písemně, aby 

mohl si uvážiti možnost využití opravných prostředků“.616 O tom, zda mu byla 

škoda později nějak nahrazena, jsem zprávu nenašla. 

Č. Torn se zároveň obrátil přímo na MV, kde ve svém dopise uváděl bližší 

popis nevhodných scén. Politizace umění protektorátní doby je z jeho úryvku 

zřejmá: „Popisuji některou ze scén: Do vesnice dojde zpráva, že je vyhlášena 

mobilizace; nastane všeobecný zmatek a smutek a nad tím vším stojí rozkročen 

sedlák a jakoby se ho to celé neštěstí netýkalo, cynicky si vypočítává: ‚Pšenička 

platí, za čtyry zlatý, čočovice taky…‛ Ještě více pak je protiselská tendence 

vyhrocena ve scéně, v níž staré chudé ženy naříkají: ‚Sedláci straší, že budou 

brambory dražší…‛ atd., přichází i vysloužilý, nemocný voják a zoufale prosí o 

                                            
612 Bořivoj SRBA 1988, s. 31–32. 
613 NA, fond MV – NR, karton 5037, záznam ze dne 30. dubna 1940. 
614 Tamtéž. 
615 Tamtéž. 
616 Tamtéž. 
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almužnu. A opět se objevuje blahobytný sedlák, v ruce rozložené karty, nevšímá si 

vůbec zubožených postav na scéně a nakonec si pochvaluje: ‚Já nic nedělám a přece 

se dobře mám, jiní dělají a dobře se nemají!‛“617 Torn byl přesvědčen, že tím hra 

podporuje v naprosto nevhodné době třídní nenávist, říká: „Působí to jako rána do 

obličeje. V dnešní těžké době, kdy národ má býti vychováván k jednotě, 

k souručenství všech, je toto tendenční a nespravedlivé štvaní nejvýše nemístné. 

Tato hra musí nutně vésti městské obyvatelstvo k nenávisti k rolnictvu. Dnes je 

zapotřebí součinnosti všech a všeho, a tedy i umění k vzájemnému sblížení.“618  

Pro intervenci Č. Torna se těžko hledá vysvětlení, když se sám účastnil 

odboje a teoreticky by tedy měl spíše pozornost cenzury od divadla E. F. Buriana 

odklánět. Jedním z možných důvodů jeho iniciativy mohla být jednak změna 

postavení české kultury (viz kapitola 3. 2 a 5. 2) v podmínkách protektorátu, která 

zapříčinila potřebu vyjadřovat se k jeho kvalitě či poselství, pokud umění neplnilo 

očekávané funkce nové kulturní politiky (v tomto případě kulturní politiky 

protektorátní, tj. české), jednak to mohly být důvody i ryze osobní – Torn byl před 

válkou v agrární straně, což se jeví jako nejpravděpodobnější motivace jeho 

rozčílení nad uvedeným vyzněním hry.619 

Zanícený Tornův postoj sice způsobil, že podle pokynů ZÚ byla hra stažena 

z programu a nechystala se ani její repríza, ale ministerstvo nebylo přesvědčené, že 

by její dosah na obecenstvo mohl být tak hluboký, protože proběhnuvší představení 

měla nezávadný průběh. Hra tedy prozatím nebyla zařazena do seznamu 

zakázaných her (až s generálním zákazem pro veškeré dramatizace E. F. Buriana 

v roce 1941), při žádosti o případnou opětovnou cenzuru scénáře by však těžko 

mohla s následujícími scénami cenzurní kontrolou znovu projít (viz kapitola 8. 6): 

„(Hledištěm přicházejí ve sražené řadě vojáci nesoucí raněného.) 

RANĚNÝ: Ach, kdyby věděla má matička, že je rozšlapána má hlavička. Ona by se 

za mne pomodlila, mši svatou by za mne sloužit dala atd… 

                                            
617 NA, fond MV – NR, karton 5037, záznam ze dne 4. května 1940. 
618 Tamtéž. 
619 Čeněk Torn byl v dubnu 1941 z NS mezi dalšími propuštěn. In: Jiří MALÍŘ – Pavel MAREK a kol., 
Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004, II. díl: 
období 1938–2004, Brno 2005, s. 1092, 1099 a 1154. 
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VOJÁK: Neřek jsem dnes tejden, že budu voják? A když mě svázali, co mám už 

dělat? Vzali mě mocí, vzali mě v noci, já pláču, naříkám, nemám pomoci. 

(Raněný se zvedne jako v horečce.) 

RANĚNÝ: Chceš-li holka vědět jaká je peřina: patronas pod hlavou, pláštěm se 

přikreju, to má peřina. 

PRVNÍ (tleskne): Přeškoda nastokrát tý krve červený, že bude vylita na trávě 

zelený. 

OSTATNÍ: Přeškoda nastokrát tý krve červený, že bude vylita na trávě zelený.“620 

 Burian byl tedy nakonec donucen uvést náhradní program, o kterém tvrdil, že 

jej nemá. K celé záležitosti si však neodpustil komentáře při generální zkoušce 

Manon Lescaut 6. května 1940 v přítomnosti úředníků ZÚ. Podle souhrnné zprávy, 

která byla o celém případu vypracována, byl „ředitel E. F. Burian velmi rozčilen, 

hlasem vzrušeným při tom prohlásil, že zákaz hry Vojna považuje za sprostý zásah 

proti českému divadelnímu podnikateli, za urážku K. J. Erbena, jehož veršů bylo ve 

hře použito a velmi ostrými až překvapujícími výrazy zdůraznil, že musí býti proto 

uražen vyslovením zákazu hry a vyvodí z toho nutné důsledky“.621 

10. 4 Divadelní hry, kterým se dostalo širší úřední pozornosti 

Některé divadelní hry se svou tematikou dostávaly do hledáčku osob úředně 

nejvýše postavených a o jejich povolení se čile korespondovalo mezi všemi úřady, 

které se cenzurní kontroly účastnily. To vše se dělo v časovém tlaku, protože 

divadla potřebovala rozhodnout o povolení hry co nejdříve. Na začátku roku 1940 

chtělo uvést Národní divadlo hru Karel IV. Stanislava Loma. Protože se jednalo o 

hru žijícího autora, existoval tu o něco větší manipulační prostor stran případných 

úprav textu.  

 Cenzuru opět prováděli nezávisle na sobě dva cenzurní komisaři ZÚ, kteří se 

rozcházeli ve vyškrtnutých místech, ale oba shodně doporučili scénář po určitých 

změnách povolit. Jejich nadřízený s tím však nesouhlasil a vyjádřil se raději pro 

zákaz hry, což odůvodnil takto: 

                                            
620 NA, fond MV – NR, karton 5037, nedatovaná informační zpráva. 
621 Tamtéž. 
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„1) hra svým thematem výlučně historickým (líčí jednu z vrcholných dob českého 

státu) 

2) a řadou míst, které lze vztahovati k nynějším poměrům mohla by za dnešních 

okolností ohroziti veřejný klid a pořádek a potřebné úpravy, resp. škrty by porušily 

podstatně dějovou souvislost hry.“622  

Po tomto rozhodnutí se pravděpodobně ozval sám autor a s prosbou o 

kladnou intervenci šel přímo na MV (jak vyplývá z jeho dopisu, kde svou návštěvu 

zmiňuje). MV pak případ znovu přešetřilo a proti prvnímu důvodu ZÚ 

argumentovalo následujícím způsobem: „Prostá skutečnost, že hra líčí jednu 

z vrcholných dob českého státu, nemůže býti podle zdejšího názoru ještě důvodem 

pro to, aby hra byla zakázána. Takový postup by byl jen tehdy na místě, kdyby 

tendence hry byla z dnešního hlediska závadná. Tomu však podle zdejšího názoru 

není. Ač nutno přiznati, že autor hry vidí v Karlu IV. především krále českého a 

jeho velikost z tohoto hlediska zdůrazňuje a tím se liší od německého názoru na 

Karla IV. jako císaře německého, nelze přece z tohoto různého nazírání dovozovati, 

že by hra byla proto za nynějších poměrů nepřijatelná. Lom líčí v této hře celou 

dobu Karlova vladaření a – jak se v tisku již nyní uvádí – ‚vytváří hru v pravdě 

královskou, vzorné drama o vyrovnanosti a klidu vladařském, o moudrosti a síle 

vůdčí osobnosti.‛“623  

MV však uznalo pravděpodobnou „nevhodnou“ aktualizaci a interpretaci 

určitých částí hry: „Ve hře jest řada míst, která lze vztahovati k současným 

poměrům, takže by mohla za dnešních okolností ohroziti veřejný klid a pořádek. 

Tato místa, která byla cenzory zemského úřadu pozastavena, jsou však takového 

rázu, že jejich vynecháním dějová souvislost hry nebude nijak porušena, ba nestane 

se tak ani vynecháním, resp. přepracováním dalších míst […], a to tím méně, když 

dramaturg Národního divadla Götz projevil ochotu, že pozastavená a případně i 

další místa – kdyby nebylo lze je prostě vypustiti, budou autorem hry 

přepracována.“624 Hra si proto při prvních zkouškách vysloužila nejen běžnou 

                                            
622 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 9. ledna 1940. 
623 Tamtéž. 
624 Tamtéž. 
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přítomnost úředníků ZÚ, ale zároveň jejich dvou nadřízených, dále také zástupců 

MŠANO a policejního ředitelství v Praze. Teprve na základě dobrozdání účastníků 

této delegace mělo být rozhodnuto o zákazu či povolení hry.625 

Stanislav Lom ve svém dopisu na MV úřední postup nijak nezpochybňoval 

ani se proti žádnému opatření neodvolával, ale apeloval na rychlost vyřízení celé 

záležitosti a o hledaných nebezpečných narážkách ve své hře prohlásil: „moje hra 

není vůbec jinotajem, a […] takový podložený smysl [bych] pokládal za padělání 

historie. Analogie se podávají ve všem a všude, chce-li je někdo hledat. Poctivá 

historická hra má však své ovzduší, neslučitelné s jiným. Jsou-li tu jaké analogie, 

jsou kladné, konstitutivní, např. Karlův světový názor křesťanský.“626 Na rozdíl od 

výše zmiňovaného případu Krysaře E. F. Buriana, se v Karlovi IV. skutečně žádný 

úmyslně vložený jinotajný význam neskrýval. S. Lom se řadil spíše ke skupině 

současných autorů, např. Františku Tetauerovi nebo Emilu Vachkovi, kteří „si 

většinou s fašistickými okupanty nezadali, ale také proti nim ve svých hrách 

nevystupovali. Svá díla […] stylizovali v podobách obecné historičnosti, 

baladičnosti, lyričnosti či veselohernosti, aniž je zaměřovali k nějaké konkrétnější 

společenské ideji“.627 Lom se obával, aby se zdlouhavou cenzurní procedurou 

neodsunula doba premiéry až na jaro, které považoval jako vhodnou dobu spíše pro 

uvedení komedie, kdežto tuto hru plánoval kvůli závažnosti na zimu, tedy hlavní 

sezónu. Jeho obavy se naplnily, protože konečné rozhodnutí o povolení hry s mnoha 

změnami vydal ZÚ až na začátku dubna 1940. Připočteme-li k tomu avizované 4 

týdny zkoušek a příprav, vycházela premiéra až na květen. 

Ze zprávy ZÚ se také dočítáme o postoji k zachování židovských postav ve 

scénáři. Názor si samozřejmě úřad nevytvořil sám, o radu se totiž obrátil na ÚŘP, 

který neměl „námitek proti uvádění židovských figurek na scéně v předpokladu, že 

nejde o projevy židům příznivé“.628 O hře se v průběhu příprav přesto ještě konaly 

porady, scénář dokonce četli osobně ministr vnitra i ministr školství, kteří se 

vyjádřili o jeho nezávadnosti. Ve hře však byl Karlu IV. upřen jeden z jeho 
                                            
625 Tamtéž. 
626 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 11. ledna 1940. 
627 Jan BRABEC et al., s. 464–465. 
628 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 3. dubna 1940. 
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záslužných činů, tj. založení univerzity, která se v této době již na prknech divadel 

nesměla zmiňovat (viz kapitola 8. 8. 5).629 

 Před podobným problémem stáli úředníci i v případě již zmiňované divadelní 

hry Car Ivan Hrozný A. K. Tolstoje. Zde došlo ovšem ke zcela rozdílnému 

posouzení dvěma cenzurujícími úředníky, případ využil R. Halla k demonstraci 

neporozumění pravému poselství hry ve svých pokynech cenzorům (viz kapitola 8. 

1). Zatímco první cenzor by hru k provozování povolil zcela beze změn, druhý 

nejenže našel mnoho nebezpečných míst, ale navrhl hru vůbec zakázat. Právě díky 

tomuto rozporu si pravděpodobně hra opět zasloužila větší úřední pozornost. 

Vedoucí oddělení se hlavně ve své zprávě „pozastavuje nad posudkem 

cenzurujícího úředníka, který snad po stránce literárního ocenění hry jest velmi 

správným, po stránce úředního přezkoumání textu jest však naprosto 

nedostatečným, neboť benevolentním cenzurováním, mohlo by mnohdy dojíti 

k situacím, pro celý úřední aparát, s cenzurou související, krajně nepříjemným“.630 

Hru nakonec raději Národní divadlo samo stáhlo z programu. 

 V kapitole 7. 1 jsem zmiňovala francouzskou divadelní hru Leonie Eugena 

Scribeho.  Jako mnoho jiných her se Leonie stala kvůli zemi původu ze dne na den 

nežádoucí (24. června 1940). Hra však byla původně plánována na programu i v 

polovině září na začátku další sezóny. Divadlo se tedy pokusilo před úřady obhájit i 

poslední představení, která již byla vyprodána.631 Požádalo o výjimku ZÚ v Praze a 

ten se samozřejmě obrátil na ÚŘP pro definitivní rozhodnutí. Celý problém řešilo 

Divadlo Anny Sedláčkové pouhých pět dní před prvním avizovaným 

představením.632  

 Divadlo se obrátilo i na MV a snažilo se Leonii zachránit tím, že dokládalo 

přepracování původního námětu německým dramatikem Leo Lenzem633 (jehož hry 

                                            
629 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 6. dubna 1940. 
630 NA, fond MV – NR, karton 5034, záznam ze dne 2. března 1940. 
631 Nabízí se otázka, zda byla vyprodána od začátku prázdnin, nebo zda je divadlo prodávalo na začátku 
sezóny, ačkoliv muselo vědět, že hra je od již zakázaného autora. V dopisech mezi úřady se žádné pochybení 
ze strany divadla neuvádí. 
632 NA, fond MV – NR, karton 5029, záznam ze dne 4. září 1940. 
633 V dopise se mylně uvádí „vídeňským dramatikem Leopoldem Lenzem“ (viz NA, fond MV – NR, karton 
5029, dopis Anny Sedláčkové ministerstvu vnitra ze dne 4. září 1940), ale vídeňský dramatik tohoto jména 
neexistoval a podle exempláře scénáře hry v Divadelním ústavu ji přepracoval Leo Lenz, dramatik německý. 
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se v protektorátu bez problému uváděly). Přimhouření oka se divadlo dovolávalo i 

tím, že hra byla v této úpravě již uváděna ve Vídni a že „zákazem provozování 

ohlášených a prodaných již čtyř představení Lenzovy dramatizace Leonie byl by 

velmi citelně a okamžitě nenahraditelně poškozen repertoár našeho divadla 

(nejbližší premiéru jsme ohlásili na 13. tohoto měsíce [září 1940] a dříve jí 

absolutně nelze vypraviti a nelze také vzhledem k vysokému již počtu odehraných 

repris jiných repertoárních věcí zaměniti Leonii hrou jinou)”.634 Odvolávání na 

německého dramatika v tomto případě nepomohlo, protože ÚŘP výjimku nepovolil. 

10. 5 „Nežádoucí“ divadelní hry Karla Čapka 

V průběhu své práce jsem již v několika kapitolách (6. 2 a 7. 1) zmiňovala 

v různých souvislostech divadelní hry Karla Čapka. Jeho práce byla sice oficiálně 

zakázána až 4. října 1941, ale již před tímto zákazem byl v úřední řeči označován 

přízviskem „nežádoucí“ a pokud k sobě divadla nechtěla poutat přílišnou pozornost, 

raději se jeho repertoáru vyhýbala. Důsledky tohoto přístupu zakusila vdova O. 

Scheinpflugová (viz výše zmíněné kapitoly), ale i Anna Sedláčková, která přes to 

všechno dvě Čapkovy hry ve svém divadle uvedla. Tématem děl Karla Čapka 

v protektorátu se sice zabývají (ovšem z jiných než cenzurních hledisek) i Bořivoj 

Srba (studie z roku 1969) a Josef Brož,635 přesto mu také věnuji kapitolu, protože by 

v práci o cenzuře divadelních her neměla chybět. 

 Jako první hru od Karla Čapka si vybrala Anna Sedláčková na podzim roku 

1940 jeho Věc Makropolus. Ve svém divadle aspirovala A. Sedláčková na vytvoření 

tzv. třetí pražské činohry636 a Čapkovy hry „byly relativně asi tím 

nejpokrokovějším, co si mohla Sedláčková dovolit vzhledem k základnímu kádru 

svého publika […]. Ale Čapek znamenal za Protektorátu i jasný politický 

program“.637 V dalším roce se však již politicko-společenská situace protektorátu 

                                            
634 NA, fond MV – NR, karton 5029, dopis Anny Sedláčkové ministerstvu vnitra ze dne 4. září 1940. 
635 Josef BROŽ, Aféry Anduly Sedláčkové: příběh života a smrti slavné české herečky, které její publikum 
říkalo Andula, Praha 2008. (Dále jen Josef BROŽ.) 
636 Tato snaha provází hned několik nových divadelních pražských scén, které chtěly umělecky doplnit 
dramaturgii Národního a Vinohradského divadla. Většinou ale všechny umělecky sklouzly k nenáročné 
činoherní produkci. 
637 Bořivoj SRBA 1969, s. 148. 
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změnila a uvedení další hry, Loupežníka, na podzim 1941 se neobešlo bez štvavé 

kampaně v českém fašistickém tisku. Ta byla zároveň nástrojem, jak dosáhnout 

definitivního zákazu celého Čapkova díla (viz kapitola 7. 1) a demonstruje, jak 

okupanti využívali aktivity českého fašistického tisku pro své účely.  

 Načasováním premiéry Loupežníka (několikrát se měnilo, původně byl 

plánován již na jaro) se A. Sedláčková trefila těsně před příchod R. Heydricha a „v 

českých vlasteneckých kruzích byla […] premiéra […] přijata s hlubokým 

uspokojením a […] sama dobová atmosféra působila k tomu, že obecenstvo 

spatřovalo v Čapkově Loupežníku protest proti poměrům, statečné obhájení básníka, 

který padl jako jedna z prvních obětí fašistické perzekuce“.638  

O premiéře referoval protektorátní tisk, který se však při tom musel vyrovnat 

s pokynem z tiskových konferencí (viz výše kapitola 4. 3), že recenze „o knihách a 

divadelních hrách Karla Čapka jsou nežádoucí“.639 Novináři proto uvedli premiéru 

bez jmenování autora, což bylo vnímáno jako snaha „obejít nařízení z tiskové 

konference“.640 Naopak „fašisticky orientovaný český tisk, vydržovaný zčásti 

okupanty, spustil […] v souvislosti s touto premiérou hysterický povyk“641 a 

úmyslně jméno Karla Čapka uváděl, aby k případu přitáhl pozornost ÚŘP. „Počítali 

s tím, že takové frapantní porušení příkazů ÚŘP povede […] i k vyšetření podstaty 

věci, kterou byl fakt, že zatímco ze stránek žurnálů jméno Karel Čapek vymizelo, 

v divadelních oznámkách […] se podle jejich názoru drze roztahuje dále”.642  

Na další tiskové konferenci tak byli redaktoři podle zprávy dochované na 

ÚŘP pokáráni a přímo ze zápisu konference konané 12. září 1941 se lze dozvědět, 

co k případu řekl redaktorům Wolfgang Wolfram von Wolmar: „Neobyčejně vítám, 

že jeden list, a to Polední list – o jiných listech jsem to nemohl zatím zjistiti – 

odsoudil skutečnost, že Anna Sedláčková opět zařadila do svého pořadu her 

Loupežníka od Karla Čapka. Tento hlas uvedeného listu jest takřka bílou vranou, 

pokud jsem dosud mohl zjistiti. Většina ostatních listů naopak přinesla velmi 

                                            
638 Tamtéž, s. 150. 
639 NA, fond ÚŘP, karton 1134, záznam ze dne 13. září 1941. 
640 Tamtéž. 
641 Bořivoj SRBA 1969, s. 151. 
642 Tamtéž. 
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krásnou, krátkou zprávu o této divadelní hře, přičemž ovšem – až na jednu výjimku 

– se velmi obratným způsobem vyhnula tomu, aby uvedla jméno autora. […] 

Doporučoval bych vám, abyste o těchto věcech nepsali. Bylo opětovně řečeno, že 

Nezval, Čapek atd. v budoucnosti pro žurnalistiku do jisté míry neexistují. 

Napadne-li však některému divadlu přece jen takovou hru dáti na pořad, musí 

počítati, že tisk toho nevezme na vědomí. Žádám však, abyste toto nařízení 

nevykládali tak, že máte psát jen o divadelní hře a nikoli o autorovi. Mělo by se 

očekávati, že se propracujete k témuž stanovisku, jaké zaujal Polední list.“643 

Šéfredaktorům totiž hrála do karet nejednotnost nařízení okupantů, protože hra sice 

byla „nežádoucí“, ale ještě nebyla zakázaná. Dokonce byli divadelní kritici novin 

tiskovým oddělením vyzváni, aby přímo o této premiéře referovali, protože byla 

schválena kulturně-politickým oddělením ÚŘP.644 Podle dochované zprávy proti 

tomu prý šéfredaktoři listů protestovali, ale jednotliví vedoucí kulturních rubrik jim 

prý často řekli: „A my o tom přeci budeme psát, i kdybyste kvůli tomu měli 

prasknout.“645  

 Kampaň se po intervencích (z protektorátní strany) přesunula z jinak 

poměrně umírněného Poledního listu do Arijského boje.646 Novinář Vilém Nejedlý, 

který k případu napsal hned několik po sobě jdoucích článků647 nakonec Annu 

Sedláčkovou denuncioval ve své zprávě připravené pro tiskovou konferenci, která 

byla zaslána i kulturně-politickému oddělení ÚŘP. Zde vylíčil např. i nešťastný 

pokus o intervenci dcery A. Sedláčkové Marcely, která mu podle jeho slov 

vyhrožovala, „že se obrátí na pana Stříbrného a bude si mu na můj článek stěžovat. 

Kromě toho má prý její matka u zemského úřadu dobré známé, kteří se mnou budou 

brzy hotovi“.648 Jakmile se do věci vložila okupační správa, protektorátní 

úřady v obavách, aby celá aféra nevyvolala „řetězovou reakci represívních opatření 

                                            
643 Pravidelná týdenní porada šéfredaktorů denního tisku dne 12. září 1941. In: CD-ROM přiložený k Jan 
GEBHART a kol. 
644 Zpráva odkazuje na skutečnost, že Loupežník měl povolení přímo ÚŘP, na což jsem nikde jinde nenašla 
odkaz. 
645 NA, fond ÚŘP, karton 1134, záznam ze dne 13. září 1941. 
646 Bořivoj SRBA 1969, s. 152.  
647 Blíže viz Tamtéž, s. 150–155. 
648 NA, fond ÚŘP, karton 1134, záznam ze dne 12. září 1941. 
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proti repertoáru českých divadel“,649 samy přesvědčily A. Sedláčkovou, aby hru 

stáhla z repertoáru, k čemuž došlo v den příchodu R. Heydricha do Prahy, 27. září 

1941. 

Pro samotné divadlo tím však potíže neskončily. Marcela Sedláčková 

nesměla vystupovat650 a divadlu nebylo po ukončení druhého stanného práva 3. 

července 1942 na rozdíl od ostatních divadel povoleno hrát. V odůvodnění zákazu, 

který přišel z ÚŘP, se uvádělo, že „divadlo jak výběrem svých kusů, tak i chováním 

svých členů vícekrát zavdalo podnět k výtkám“.651 Velkou roli jistě hrál i fakt, že se 

Anna Sedláčková nezúčastnila jako jedna z mála veřejného slibu věrnosti českých 

divadelníků říši, který se uskutečnil 24. června v Národním divadle.652 Divadlo bylo 

otevřeno až 1. listopadu 1942 po řadě dopisů od podnikatelky obsahujících i 

pozitivní posudek významného německého úředníka (vytvořený díky známosti přes 

manžela Anny Sedláčkové).653  

 

  

                                            
649 Bořivoj SRBA 1969, s. 156. 
650 Josef BROŽ, s. 121. 
651 Bořivoj SRBA 1969, s. 166. 
652 Josef BROŽ, s. 93. 
653 Blíže viz Bořivoj SRBA 1969, s. 167–168. 
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11 Vliv cenzury na repertoár a divadelní skladbu 

11. 1 Tvorba repertoáru 

Kulturní politika (viz výše kapitola 3) zásadně ovlivňovala dramaturgii 

protektorátních divadel. Vyplývaly z ní na jedné straně restrikce, tzn. především 

cenzura, která stále více zužovala výběr povolených divadelních her, na druhé 

straně pak propagandistické snahy o výchovu českého obyvatelstva – do nichž 

spadal i požadavek ÚŘP o určité procentuální zastoupení her německých. 

Především dílům německých současných autorů se však chtěla česká divadla 

vyhnout. Na kulturně-politické okupační tendence nereagovala „česká divadelní 

obec jednotným způsobem. Kromě hrstky profašisticky orientovaných divadelních 

pracovníků a kariéristů, kteří vycházeli vstříc požadavkům a přáním okupantů 

z konjunkturalismu, šlo i mnoho demokraticky smýšlejících divadelníků cestou 

nejmenšího odporu“.654  

Většina divadel se přiklonila k takové dramatické tvorbě, která by v rámci 

možností naplňovala představy oficiální protektorátní (míněno české) kulturní 

politiky – tedy podporu českého národa a české řeči, ovšem pouze do té míry, aby 

se nedostala do konfliktu s okupanty. „V programovém úsilí těchto scén nabyl 

vrchu program politicky loajálního, všeobecně vzdělávacího a zábavného divadla. 

Tento program se pokrokovým divadelníkům dařilo překračovat jen ojedinělými 

uměleckými činy. O skutečném tvůrčím rozvoji českých oficiálních scén, který byl 

nemyslitelný bez možnosti svobodného uměleckého vyjádření a bez možnosti 

svobodného hodnocení jejich výkonů, nemohlo být zejména po nástupu 

Heydrichova režimu v roce 1941 řeči.“655  

Vyhýbání se konfliktu s okupanty ve většině divadel mělo za následek i 

občasné nutné uvedení pronacisticky smýšlejícího německého či rakouského autora. 

Pouze několik divadelních souborů zaujalo rezistentní postoj, který byl propojen i 

se snahou neopouštět dosavadní umělecký kurs divadla, ovšem dříve či později vedl 

                                            
654 Jan BRABEC et al., s. 443. 
655 Bořivoj SRBA 1988, s. 94. 
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tento postoj k jeho zavření.656 Protože hlavním cílem okupační kulturní politiky 

bylo odpolitizování české společnosti, podporu měla především zábavná, nenáročná 

divadelní produkce. Nacisté chtěli českého člověka zbavit „opory v národním cítění 

a strhávat [jej], aniž co pozoroval, do procesu germanizace a ruku v ruce s tím i 

pozvolna získávat pro myšlenku fašistické ‚Nové Evropy‛. Divadlo – stejně tak jako 

film – se jim zdálo pro tuto úlohu disponováno mnohem lépe než některé jiné 

prostředky, neboť mohlo svůj úkol plnit poutavou, zábavnou formou, která působila 

na nejširší okruh diváků. Proto také – byť přímo nebránili tomu, aby uvádělo na 

scénu i vážná klasická díla – je všemožně nutili, aby produkovalo především 

zábavu“.657  

Divadelníci si tuto tendenci uvědomovali a snažili se jí čelit tím, že 

v divadlech budou produkovat pravý opak, což vnímali jako svůj způsob odporu 

proti okupaci (ať už to bylo ojediněle či jako hlavní náplň divadla, např. u E. F. 

Buriana). Ladislav Pešek na proměnu dramaturgie v porovnání s dobou druhé 

republiky vzpomíná: „Objevily se hry laciné anebo vlastenecké. Leckdy lacině 

vlastenecké. Teď za okupace se nemohou hrát ani ty. Poprvé jsme zažili, že po 

generální zkoušce byla cenzurou hra zakázána. Dykův ‚Posel‛. Měla to být nástupní 

premiéra nového šéfa činohry dr. Jana Bora. Dnes a denně se názorně učíme, co to 

znamená být okupovaným národem. […] Dramaturgie musí nacházet nový prostor, 

ve kterém bude teď možné pracovat. Nacisté mají vztek na kulturu. Hermann 

Göring to řekl za všechny. Chtějí kýč nebo hry prodchnuté jejich ideologií. Naším 

programem tedy je nedělat kýč a nehrát hry, do kterých zanesli své zločinecké 

učení. Je to urputný zápas ze dne na den, o každou větu, o každou intonaci. Jak 

dlouho potrvá? Urputný zápas, ve kterém se musí projevit nejen talent, vzdělání, 

rozhled, ale i chytrost a lstivost. Chyba se platí utrpením nebo smrtí. Taková je holá 

skutečnost.“658 

                                            
656 Blíže viz Bořivoj SRBA 1988, kde se autor věnuje divadlům, která během protektorátu na umělecký vývoj 
nerezignovala – především divadlu E. F. Buriana a menším scénám, např. Divadélku pro 99 Jindřicha 
Honzla. 
657 Jan BRABEC et al., s. 440. 
658 Ladislav PEŠEK, Tvář bez masky (skutečnost a sen), Praha 1977, s. 156. 
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Přednostní uváděcí právo pro německé dramatiky se začalo naplno 

prosazovat s nástupem R. Heydricha (viz výše kapitola 3. 1). Týkalo se především 

divadel s jistou důležitostí (Národní divadlo apod.). Nejednalo se však jen o 

určování počtu autorů té které národnosti, existoval zde i tlak na aktuálnost a novost 

protežovaných her, proto se mohla divadla bránit hraním německých a italských 

klasiků jen do určité míry. Například už v srpnu 1939 tlumočilo MŠANO příkaz 

ÚŘP, aby byly v repertoáru Národního divadla stejným dílem uváděny hry české, 

německé a italské. A snad aby divadlo uplatnění vyžadovaného pravidla 

neodsouvalo na chvíli, až se bude vytvářet program na další sezónu, muselo 

momentálně připravenou polskou hru pozastavit, dokud před ní nebyla uvedena 

nějaká hra německá.659  

Na germanizační tlak vzpomíná řada herců. O nutnosti hrát německé 

divadelní hry hovoří i Rudolf Stránský: „Když pak nacisté přišli s požadavkem 

padesátiprocentního zastoupení německých děl, byl už [František] Götz plně 

připraven, aby nacistických děl bylo co nejméně. A bral jen taková, jež si 

obecenstvo vyložilo po svém, jako např. Zerkaulenova Rejtara. Z tohoto repertoáru 

čerpala pak všechna ostatní divadla, počínajíce si podobně s odvoláním na postup 

Národního divadla. Když přišel Moravec, měl Götz pozici značně ztíženou. Teď už 

neplatilo ani těch 50 %, ale byla požadována výrazná tendence. Byl to pokus zavléci 

nacistickou ideologii do našeho kulturního života, pokus zlý, ale nakonec marný. 

Götz sám se zvolna rovněž stával obětí, poněvadž nechtěl nic takového 

propagovat.“660  

Hercům i režisérům se však někdy podařilo zdůraznit v německé hře 

myšlenku, která byla zcela v rozporu s nacistickou ideologií (to byla i většina her 

klasické německé dramatické literatury). Pak ovšem s divadelní hrou slavili ještě 

větší úspěch, protože obecenstvo dovedlo odvahu podobného činu pochopit a ocenit 

(viz výše kapitola 9. 4. 3). Na již zmiňovanou hru Rejtar Heinricha Zerkaulena 

vzpomíná blíže Eduard Kohout: „V německé vsi krutý soudce posílá na smrt jednu 

ženu za druhou. Samy na mučidlech přiznávají, že jsou čarodějnice, jsou tu udání 
                                            
659 Růžena HLUŠIČKOVÁ et al., s. 217. 
660 Rudolf STRÁNSKÝ, Očima svědka, in: Theater = Divadlo, s. 24–25. 
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jejich sousedů i svědci. Soudce sám začíná pochybovat, zda je to možné, ale 

uklidňuje své svědomí zákonem: on koná jen svou povinnost. Při procesu se dvěma 

ženami se objeví císařský komoří, Rejtar, a vidí, že se tu ve jménu zákona vraždí 

nevinné. A protože vzplane láskou k jedné odsouzenkyni, žene se na císařský dvůr 

do Prahy před Rudolfa II. (tady moudrého a humánního panovníka) a s pomocí 

Tychona de Brahe ho přesvědčí o dvou pravdách – ‚hvězd nad námi a božího 

zákona v nás‛. […] Jádrem hry byla rozsáhlá diskuse na císařském dvoře o 

spravedlnosti a právu, o lidské moci, o lidských zákonech a věčné pravdě. V době, 

kdy naši židovští přátelé a známí odcházeli za svítání se žlutou hvězdou na prsou a 

se zváženým zavazadlem na shromaždiště ve Veletržním paláci a odtud do 

neznáma, kdy jsme denně četli jména nevinně popravovaných a lekali se doma při 

každém zazvonění, nikdo při závěru ani nedýchal a potlesk nebral konce.“661  

Další hrou, jejíž vyznění se podařilo hercům změnit, byla zmiňovaná Isabela 

Španělská Hermanna Heinze Ortnera. Již citovaný Vítězslav Vejražka vzpomíná na 

uvedení této hry v divadle Uranie, kde se k ní uchýlili kvůli naléhání Emanuela 

Moravce. „Všechno se v nás ježilo. Nakonec byla vybrána hra z historie – Isabel 

Španělská. Režisérem byl samozřejmě šéf, Antonín Klimeš, který přišel z Brna. 

Zkoušky probíhaly v prvním období nervózně, v častých konfliktech, neradostně. 

Ale jednotné protinacistické stanovisko nás všech vytvořilo podmínky pro onen 

malý zázrak, jaký se divadlu v určité situaci může podařit: obrátili jsme hru naruby. 

Velice srozumitelně zazněla vášnivou vlasteneckou notou, proti nacistické zvůli, za 

svobodu člověka. Premiéra měla tu zvláštní, nevyřčenou, ve všech přítomnou 

atmosféru horkého vzrušení. Radost z toho, že diváci chápou – a samozřejmě i 

obavy, zda jsme nepřekročili možnou mez, zda vzápětí nepřijdou nějaké sankce… 

Trnuli jsme jen, aby se naši diváci nenechali ve svém porozumění strhnout až příliš. 

Ale nedalo se to zadržet. Potlesky na otevřené scéně se množily.“662  

Jinou Ortnerovu hru Nebeský sňatek uvedlo Národní divadlo. Ortner se 

účastnil slavnostní premiéry, čímž připravil hercům i publiku nemilé překvapení, 

jak líčí Vlasta Fabianová ve svých memoárech: „Po posledním dějství premiéry 
                                            
661 Eduard KOHOUT, Divadlo aneb snář, Praha 1976, s. 178-179. 
662 Vítězslav VEJRAŽKA, Protektorát, in: Theater = Divadlo, s. 100–101. 
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nastal trapný okamžik, kterého jsme se celý večer obávali. Viděli jsme, že se 

v zákulisí připravují kytice, a tušili jsme, že se ostudě nevyhneme. Když spadla 

opona, prodral se pan Ortner na jeviště, líbal dámám ruce a sklapával podpatky 

holínek. Stáli jsme vedle něho jako opaření. Obecenstvo z toho bylo v šoku a nějak 

zapomnělo tleskat.“663 

Výše uvedené příklady převrácení původního smyslu her samozřejmě 

neunikly pozornosti úřadů. František Götz v pozici dramaturga Národního divadla 

líčí rozhovor, který musel absolvovat s Emanuelem Moravcem: „Prý se pro 

německé klasické drama dělá na Národním divadle málo a ještě méně pro drama 

soudobé. Na to jsem byl připraven a naznačil jsem širší plán her klasických i 

dnešních, které jsou připravovány pro příští sezóny. Zachytil se Goethovy Ifigenie 

na Tauridě, kterou kdysi viděl v Solnohradě. Ale vzápětí vytáhl argument, že se z 

německého soudobého repertoáru snažíme volit hry, které se mohou vykládat 

revolučně proti dnešní Říši. Měl o tom nějaký doklad Zemského úřadu.“664 

Snaha najít z českého pohledu nezávadná německá díla vedla i k tomu, že se 

uváděly takové divadelní kusy, ke kterým by za běžné situace dramaturgové vůbec 

nesáhli, protože by jim hry nepřišly pro obecenstvo dostatečně lákavé. To ovšem 

v době protektorátní divadelní konjunktury nehrozilo, neboť jak napsal opět Eduard 

Kohout: „Hráli jsme tedy německé autory. Či jím Goethe není? Jeho Torquato 

Tasso se u nás hrával zřídka a Ifigenie na Tauridě se nehrála vůbec. Nyní to 

v krásném Mathesiově překladu byla představení končící dlouhými ovacemi. Chtěl 

jsem napsat ‚vyprodaná‛, ale vyprodáno bylo, ať se hrálo cokoli. Dosud se zdálo, že 

drama o přecitlivělém, stihomamem trpícím renesančním básníkovi je odtažité a 

nám vzdálené. Kdo by byl někdy řekl, že právě tento poeta strádající v panských 

službách a uvězněný pro zpupnost se stane symbolem potlačované Popelky, české 

poezie, a že dvojverší zasuté v přívalu ostatních vyvolá demonstrace obecenstva: 

‚Chci volně myslit, volně veršovat! V činech nás svět už obmezuje dost!‛ Potlesk 

                                            
663 Vlasta FABIANOVÁ, Jsem to já?, Praha 1993, s. 135–136. 
664 František GÖTZ, Zlověstný stín nad protektorátním divadlem, in: Theater = Divadlo, s. 62. 
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při otevřené scéně byl přísně zakázán, ale šum, který proběhl hledištěm, byl velice 

výmluvný a ještě víc pověděly konečné ovace v pauze.“665 

Vznikala také řada původních českých divadelních her, jednak z nouze 

cenzurou zúženého výběru, jednak z důvodů vlasteneckých, z těchto her však 

většina nepřežila protektorátní dobu. Pro podporu původní tvorby se pořádaly 

literární soutěže, některá divadla měla uvádění původních her jako hlavní náplň a 

program – tím bylo divadlo E. F. Buriana. „Především […] po stránce politické byl 

Burianův výběr autorů krystalicky čistý. Zatímco na oficiálních pražských scénách 

byli hráni kolaboranti, jako byli F. Zavřel, M. Hlávka, K. Hadrbolec aj., na 

Burianově scéně se objevovali autoři, kteří projevovali odpor vůči fašismu a které 

proto fašisté politicky pronásledovali, např. Hořejší, Nezval, Nováková, Pokorný. 

Soudobá karikatura F. Bidla vypodobňující Buriana, jak vyvěšuje na průčelí svého 

divadla vývěsku ‚Přijmou se jen řádní domácí autoři!‛ vystihovala skutečný stav 

věcí velmi názorně.“666 Eduard Kohout vystihl nelehkou situaci tehdejších českých 

dramatiků, neboť „o tom, co jim i obecenstvu leželo nejvíc na srdci, psát nemohli. 

V Heydrichově stínu bylo těžké psát o současnosti. I ta nejbanálnější konverzačka 

vlastně patřila do říše pohádek, protože tam nebyly příděly potravin na lístky, 

poukazy na textilie a obuv. Z minulosti nepadala v úvahu období boje o národní 

samostatnost, natož vítězných válek husitských“.667 K soudobým dramatikům patřili 

např. už zmiňovaný František Zavřel, Jan Grmela, Miloš Hlávka, Vilém Werner, 

Stanislav Lom, František Tetauer, Emil Vachek, atd.668 František Červinka uvádí, 

jak dramaturgové téměř všech našich divadel hledali raději než F. Zavřela „českého 

dramatika, jehož žádné dílo by se neocitlo na indexu, a přitom by jeho tvorba byla 

inspirována českou svobodomyslnou vzpourou proti rezignaci, nadějí pomíjivého a 

přece věčného mládí a jeho snů, lyrismem každého hlasu i pomlky – hledali autora, 

jehož jméno by bylo vryto do paměti předchůdců i současníků jako jména básníka, 

spisovatele a dramatika bytostně oponujícího německému militarismu, falešnému 

chlapáctví a pseudoheroismu. Hledali vyznavače života a mužnosti ve zcela 
                                            
665 Eduard KOHOUT, Divadlo aneb snář, Praha 1976, s. 179-180. 
666 Bořivoj SRBA 1988, s. 62. 
667 Eduard KOHOUT, Divadlo aneb snář, Praha 1976, s. 178-179. 
668 Blíže viz Jan BRABEC et al., s. 464–465. 
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opačném smyslu, než v jakém mužnost hledal vyznavač takzvaných silných 

osobností, František Zavřel“.669 Podle Červinky našli takového dramatika v osobě 

Fráni Šrámka. 

Někdy se podařilo cenzurní prohlídkou s většími či menšími obtížemi 

provést hru současného autora, aniž by cenzoři odhalili její jinotajné poselství. 

Patřil mezi ně Krysař Viktora Dyka (viz výše kapitola 10. 2) nebo Hořejšího fraška 

Haló děvče!, která „byla první odvážnou politickou satirou na okupanty, vzniknuvší 

po jejich příchodu. A zůstala jednou z nemnoha, které diváci měli v letech okupace 

možnost spatřit“.670 Byla uvedena v divadle D 40 a vzpomíná na ni Vladimír 

Šmeral: „Tak jako sám její titul byl v nesmyslném protikladu k vážnosti doby, tak 

celá hra byla naplněna nesmyslnou absurditou. A přece v její nesmyslnosti až 

fantastické byl smysl: odboj proti okupantům. Děj, překvapující situace, postavy, 

dialog – ve všem byly jinotaje a symboly. Hrál jsem hlavní roli. Zcela podivný 

název měla tato postava: Dědeček Kovboj. Na jedné zkoušce za mnou přišel o 

přestávce Jindřich Hořejší. Vzal si mě stranou a důvěrně mi vysvětloval všechny 

jinotaje: co která postava znamená, co je Slovensko, co Hitler, co koncentráky, že 

termiti v kuchyni jsou okupanti atd. Když mi všechno prozradil a důkladně osvětlil, 

vzal mě za ruce a povídal: ‚Teď všechno víš, ale proboha, hrej to tak, aby to nikdo 

nepoznal.‛ Ona fantastická absurdita hry ovšem už sama působila tak, že obecenstvo 

v ní nacházelo víc jinotajů proti okupantům, než jich tam ve skutečnosti bylo. Pro 

pochopení ducha inscenace Haló, děvče! musím vzpomenout na známý verš, který 

jsem znenadání zvolal z jeviště: ‚Bez studu jíti pražskou ulicí.‛“671 

Repertoár ovlivňovala mimo požadavky na jeho vyváženost z hlediska 

původu her i nařízení týkající se významných dnů protektorátu. Patřila sem např. 

výročí založení protektorátu,672 výročí nástupu státního prezidenta do funkce (30. 

listopadu)673 a samozřejmě významné dny třetí říše (narozeniny Adolfa Hitlera 20. 

dubna nebo pamětní den hrdinů 21. března). V tyto dny nařizovalo MLO divadlům, 

                                            
669 František ČERVINKA, s. 93. 
670 Bořivoj SRBA 1988, s. 50–51. 
671 Vladimír ŠMERAL, Bez studu jíti pražskou ulicí, in: Theater = Divadlo, s. 39–40. 
672 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1151, záznam ze dne 4. března 1943. 
673 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1173, záznam ze dne 25. listopadu 1943. 
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aby se řídila „vážností a významem tohoto dne při volbě repertoáru“,674 což 

většinou znamenalo vypuštění operet, veseloher apod. V takový den se směly hrát 

hry pouze českého či německého původu. 

K hlavním rysům dramaturgie za okupace patřil „jednak náhlý obrat od 

soudobé dramatické tvorby k tvorbě minulostní, jednak obrat od tvorby zahraniční 

provenience k tvorbě českého původu“.675 Konečně se vlivem politických změn 

dostaly na jeviště i hry dosud méně frekventované provenience, např. skandinávské, 

italské i japonské. Statistické přehledy o skutečném zastoupení her v divadelním 

repertoáru podle jejich původu najdeme mimo jiné i ve zprávě o kulturním 

vývoji,676 kterou si nechal vypracovat Emanuel Moravec (viz příloha III. I). 

Především lze vyčíst řadu informací z částečně rekonstruovaných seznamů 

povolených a zakázaných her (viz příloha III. II). Podle těch sice došlo k nárůstu 

her dramatiků z protežovaných národů, nicméně neustále je mnohonásobně 

převyšovala tvorba česká.  

11. 2 Proměna divadelní skladby 

Vlivem všech výše uvedených okolností došlo během protektorátu k proměně 

divadelní skladby, tj. k výměně pozic určujících složek divadelního představení. 

Kvůli cenzurním opatřením ustoupil do pozadí nejprve post dramaturga. „Tím, že 

okupanti řadu dramat, ať už klasických, či současných, zakázali a další cenzurními 

zásahy zbavovali ideové progresivity, význam programového činitele této složce 

v podstatě odňali.“677 A současně byla oslabena i pozice režiséra, na kterého 

dopadaly „perzekuční zásahy v oblasti oficiálního divadelnictví nejtíže“,678 zároveň 

byla „pod záminkou boje za ideologickou ‚očistu‛ oficiálních scén [rozpoutána] 

kampaň proti hegemonii režisérů“.679 

                                            
674 NA, fond ZÚ – policejní a bezpečnostní záležitosti, karton 1152, fonogram z 18. března 1943. 
675 Jan BRABEC et al., s. 464. 
676 NA, Fond Emanuela Moravce, karton 67, nedatovaná zpráva s názvem „Kulturní vývoj v posledních pěti 
letech“. 
677 Bořivoj SRBA 1988, s. 95. 
678 Tamtéž. 
679 Tamtéž. 
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 Tím se ve významotvorné složce uvolnil prostor především pro herectví, 

scénografii a scénickou hudbu. Právě díky této proměně mohli herci ovlivňovat 

vyznění celého představení, čehož také využívali (viz výše kapitola 10). „V podstatě 

všechny oficiální scény za okupace vracely herci význam rozhodujícího činitele 

sémantické výstavby divadelního díla a ústředního tvůrčího subjektu scény.“680  

Ani scénografie si nenechala ujít příležitost a snažila se využít nově otevřený 

prostor k realizaci. Podmínky však měla nelehké, protože nacisté „vyvíjeli na 

stylové usměrnění této složky dokonce ještě větší tlak než na herectví. Za orientující 

ideový vzor vnucovali českému divadlu i po této stránce inscenační tvorbu 

soudobých divadel německých a požadovali po české scénografii, aby ji 

napodobila“.681 Propojení výtvarné složky divadelního představení s vývojem 

moderního výtvarného umění proto bylo značně oslabeno.  

Naopak k hudbě se cenzura stavěla přehlíživě, tudíž v rámci scénické hudby 

zůstával velký prostor pro experimentování. „A protože většina skladatelů se 

nesoustředila beze zbytku jen na tvorbu scénickou, plodné ovlivňování tu probíhalo 

oběma směry: od obecného vývoje hudby k vývoji hudby scénické a naopak.“682 

Zmíněné proměny nemusely fungovat vždy ku prospěchu divadelního 

představení. Herecký vliv se odrážel v kvalitě díla jen do té míry, do jaké byl 

kvalitní herecký soubor. Scénická hudba se leckdy vytvářela i pro představení, 

v nichž neplnila žádnou funkci a byla nadbytečná. Ačkoliv modernistický přístup 

k divadelní formě musel být kvůli novým uměleckým kritériím nacistů opuštěn, 

resp. zůstal částečně skryt v osobních programech jednotlivých divadelních tvůrců, 

a divadla se vracely k tradičním směrům realismu, naturalismu, impresionismu, 

expresionismu, civilismu a nejucelenějšího poetismu,683 z hlediska uměleckého 

vývoje hovoří Bořivoj Srba i o určitých nepřímých pozitivních dopadech na 

divadelní vývoj. Aniž by se při tom braly ze zřetele všechny negativní důsledky 

okupace v kontextu vývoje divadla, obnovila se v herci „chuť ujmout se opět 

                                            
680 Tamtéž, s. 97. 
681 Tamtéž, s. 114–115. 
682 Tamtéž, s. 151. 
683 Tamtéž, s. 96. 



178 
 

odpovědnosti za stav divadelního tvaru, z níž byl dříve režisérem vyvázán“.684 A 

tuto zkušenost si divadelní soubory přenesly do pozdějších let. 

  

                                            
684 Tamtéž, s. 111. 
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12 Závěr 

Má práce úmyslně nenese pouze název Divadelní cenzura v protektorátu, ačkoliv je 

detailní popis jejího fungování samozřejmě nedílnou součástí disertace. Instituce 

divadelní cenzury se totiž neměla stát pouze zkoumaným objektem, ale zároveň 

také výchozí optikou, kterou jsem se pokusila nově nahlížet divadelní život 

v protektorátu.  

V úvodních kapitolách jsem se věnovala především ukotvení tématu 

protektorátní cenzury jako takové v kontextu politických dějin českých zemí a 

okupační politiky říše. Zmíněné dvojí hledisko, protektorátní (tj. české) a okupační, 

nutně prostupuje celou prací. Rozdílné cíle okupantů a okupovaných i různé 

možnosti jejich prosazování, kdy se s jasnou převahou vyplývající z nového 

uspořádání vždy nakonec prosadila vůle říše (i přes proklamovanou českou 

autonomii), se samozřejmě projevovaly ve veškerém protektorátním dění, kulturní 

nevyjímaje. Celistvé shrnutí, vymezení a vyjasnění kulturní politiky v protektorátu 

však zatím v dosavadní literatuře chybí. V rámci svého tématu jsem si nečinila 

nárok tuto historiografickou mezeru vyplnit v celé její šíři, přesto jsem se nemohla 

obejít bez určitých všeobecných závěrů, které z dosavadního výzkumu v oblasti 

kultury v protektorátu vyplynuly a byly v dané době pro utváření a podobu cenzury 

určující. Na jedné straně zde stála nacistická kulturní politika, která podléhala plně 

vlastní ideologii a zamýšleným plánům týkajících se českého prostoru, na straně 

druhé vzdorovala snahám první řečené kulturní politika protektorátní, které se dařilo 

odolávat okupačnímu tlaku více či méně úspěšně přibližně do roku 1942, tj. vstupu 

Emanuela Moravce do protektorátní vlády a její definitivní kompromitace. Ještě o 

něco menší, ale ne nezanedbatelný vliv pak měla živelná kulturní politika či spíše 

kulturní postoje českého odboje, které se šířily šeptandou, ilegálním tiskem a 

realizovaly se konkrétními uměleckými událostmi. 

Cenzura vyplývající z uvedených různorodých kulturně-politických cílů 

nepředepisovala pouze omezení a zákazy, nýbrž i určovala, jaký nejvhodnější 

umělecký obsah by měla kultura obecenstvu přinášet. Nacistická kulturní politika 

zpočátku směřovala k převýchově části rasově vhodného protektorátního 
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obyvatelstva, které chtěla získat pro říšskou myšlenku. Tomu měly sloužit různé 

propagandistické kulturní akce či představení, ale např. i tlak na repertoár vyvážený 

z hlediska původu divadelních her, resp. dostatečného uvádění her německých. 

Později na cíl „převýchovy“ okupanti rezignovali a šlo jim především o udržení 

klidu a poskytnutí relaxace protektorátním pracujícím ve válečném týlu říše, čemuž 

nejlépe sloužila nenáročná zábava. Pro protektorátní kulturní politiku, potud pokud 

měla na události vliv, naopak česká kultura představovala cestu jediné momentální 

možné realizace a zachování českého národa, což se mělo dít co nejkvalitnější 

uměleckou tvorbou. Tento postoj se neobešel bez národního patosu, ani bez 

vyhraněných názorů na „kýč“ či „brak“, který ve vyhrocené situaci náhle jako by 

svou nízkou kvalitou ohrožoval národ ve své podstatě. Zároveň se hledisko záchovy 

národa odrazilo i v přesvědčení několika málo divadelních tvůrců, kteří chtěli 

národní identitu zachovat tím, že budou pokračovat v osobitém a opravdovém 

uměleckém snažení, díky čemuž se divadelní vývoj ani za protektorátu zcela 

nezastavil.  

Cenzura se lišila nejen podle uměleckého odvětví, v němž působila (což je 

běžné pro jakékoliv období), ale především podle míry vlivu na obyvatelstvo, 

kterou danému umění připisovali okupanti. Obecně lze říci, že čím důležitější daná 

oblast byla, tím rychleji a razantněji si ji pod sebe podmanil přímo ÚŘP, aby 

cenzuru řídil sám. Tak se to stalo v oblasti tisku a filmu. Na rozdíl od nich byla 

divadelní cenzura ponechána v rukou protektorátním úředníkům. Zde však 

podléhala několika různým protektorátním úřadům (MŠANO, TO PMR a MV) a 

zároveň se samozřejmě nevyhnula zpočátku nepřímému, později však stále 

otevřenějšímu dohledu ÚŘP. Do roku 1941 se pokoušely české úřady do určité míry 

tlaku ÚŘP vzdorovat, česká úřední rezistence vyústila do několika kompetenčních 

sporů mezi protektorátními a okupačními úřady při řešení konkrétních cenzurních 

problémů. Ve vylíčených podmínkách se cenzoři ocitali na tenkém ledě a museli se 

vyrovnávat s protichůdnými snahami, jednak nevycházet okupantům příliš snadno 

vstříc a zároveň je povolením určitých her nerozhněvat do té míry, aby ÚŘP 

nepřevzal cenzuru přímo do svých rukou nebo divadla vůbec nezavřel. Kvůli těmto 
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obavám často cenzurovali a zakazovali čeští úředníci sami od sebe právě ty hry, 

které by skutečně mohly okupačnímu režimu nejvíce škodit (zde linie cenzury 

pokračovala často v kurzu, který byl nastolen již za druhé republiky). V úředním 

uspořádání divadelní cenzury došlo v průběhu prvních dvou let protektorátu k úplné 

centralizaci kontroly (na rozdíl od let prvo- a druhorepublikových) a podřízené 

úřady ztratily postupně možnost samostatného rozhodování ve věci povolování 

divadelních her. Nejúčinnější kontroly dosahovali okupanti jmenováním německých 

úředníků do vedoucích funkcí v českých úřadech. Někdy, jako i v případě kulturní 

politiky, jim zdatně „pomáhali“ kolaboranti, v této oblasti především Emanuel 

Moravec. 

Dohled úřadů nad divadly a jejich repertoárem se dále lišil v závislosti na 

typu divadla. Nejpřísnější kontrole podléhala divadla profesionální (tj. stálá a 

kočovná), která si často vysloužila i přímou pozornost některého z ministerstev či 

ÚŘP. Jejich pozici a možnost vzdoru značně omezovala existenční závislost 

divadelního souboru na vykonávané činnosti, která byla podmíněna každoročně 

obnovovanou divadelní koncesí. Naopak amatérské soubory ochotníků podléhaly 

„pouze“ dohledu policejních úřadů, přesto se ani ony nevyhnuly perzekuci a 

omezením z počátku vyplývajícím z jejich spojení s různými zrušenými politickými 

či sportovními spolky, později zase jejich činnost redukovala válečná opatření. 

Z hlediska cenzurního dohledu měla největší „svobodu“ tvorby divadla loutková, 

která stála v očích úřadů na tak nízké úrovni, že se na ně běžná opatření divadelní 

cenzury vůbec nevztahovala. 

Nejvýrazněji se cenzura projevovala v zákazech různých skupin divadelních 

her. Zákazy se týkaly nejčastěji her pocházejících z nepřátelských zemí (jejich 

rejstřík se v závislosti na rozšiřování řad nepřátel říše neustále zvětšoval), z pera 

autorů židovského původu, nebo od autorů, kteří měli veřejně známé vyhraněné 

protinacistické politické smýšlení. Občas získali někteří autoři (ač např. anglického 

původu) výjimku pro své tradiční místo v divadelní dramaturgii (např. W. 

Shakespeare ad.), jindy patřili do tak dávné minulosti, že nemohli mít se současným 

politickým zaměřením své země vůbec nic společného (řečtí klasici). Zákazy se 
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nevyhýbaly ani autorům německého původu. Celá řada divadelních her pak byla 

vyřazena z repertoárů na základě dílčích zákazů a podrobné cenzury divadelního 

scénáře, někdy se staly důvodem zákazu bouřlivé reakce publika, z kterých 

vyplývalo, že cenzurním úřadům unikl jinotajný význam. Následkem těchto zásahů 

se divadelní repertoár nebývale proměnil a ve větší míře dostávaly příležitost hry 

italské, maďarské, norské, ale i japonské. Dramaturgové se snažili obcházet nařízení 

o národnostně vyrovnaném repertoáru tím, že se uchylovali k dosud neuváděným 

starším německým dramatikům a cenzurou proškrtaný český rejstřík nahrazovaly 

méně známými, dávno nehranými českými divadelními kusy, takže mnohonásobná 

většina co do počtu uváděných her stále patřila českým tvůrcům. Přesto se řada 

divadel neubránila nutnému ústupku a kvůli zachování vlastní existence čas od času 

přistoupila k uvedení nějakého současného německého dramatika. 

Málokterá hra, která získala povolení k předvedení na protektorátních 

jevištích, pak unikla škrtům ve scénáři. Cenzurní úředníci, vybavení pokyny 

přizpůsobenými nové politické situaci, hlídali veškeré pasáže či výrazy, které by 

byly z dobového hlediska „závadné“, tj. vyvolávaly by u publika nevhodné asociace 

a reakce. Mohlo se jednat o prosté názvy řek či měst ležících nyní v nepřátelském 

území, slova vyhrazená v novém uspořádání pouze konkrétním žijícím jedincům či 

výrazy odkazující k minulému uspořádaní českých zemí. Hlídaly se však i případné 

narážky, které by mohly být negativně vztahovány k okupantům, představitelům 

protektorátní vlády, k válce a německé armádě či trudné protektorátní realitě. 

„Nevhodnými“ se staly v textech přehnané oslavy národní minulosti, pozitivní 

vyhlídky do budoucnosti či sympatie k znepřáteleným národům a jejich zemím.  

Kvůli dohledu na „klid a pořádek“ při veřejných divadelních představení, ale 

především kvůli kontrole dodržení předepsané cenzury textu hry, se musel divadelní 

soubor při každém představení vyrovnávat s přítomností policistů. Většímu tlaku 

byli vystaveni především divadelní herci a herečky, kteří měli v rukou moc jinotajné 

komunikace s divákem i v hranicích schváleného textu. Pokud si pomohli textovou 

improvizací, vysloužili si často peněžní pokutu, zatímco divadelní ředitel byl 

varován před možnou ztrátou koncese. Díky vzpomínkám divadelních pracovníků i 
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záznamům v policejních protokolech lze získat představu o skutečné roli cenzury 

v každodenním divadelním životě. V nových podmínkách protektorátu se změnily 

možnosti působení na výsledný tvar představení, od stále více kontrolovaných 

dramaturgů a režisérů přecházela zvolna výsledná podoba představení do rukou 

herců, scénických výtvarníků a hudebních skladatelů.  

V několika spletitých případech cenzury konkrétních divadelních her, které 

se dochovaly ve větší šíři a jdou proto lépe rekonstruovat, se kromě popisu zapojení 

různých úřadů a samotné náplně cenzury zrcadlí i spletitost okupační a protektorátní 

správy s různými pravomocemi, dále možnosti autorů her či divadelních 

podnikatelů při prosazování vlastních uměleckých záměrů v této obtížné době.  

Poněkud stranou v mé práci zůstala otázka perzekuce pražských divadel a 

jejich zaměstnanců. Myslím tím především perzekuci ve smyslu zatčení či 

odsouzení k smrti. Důvodů je několik: jednak téma perzekuce patří spíše do 

obecnějších dějin divadla v protektorátu a této tématice se věnuje syntéza Dějiny 

českého divadla či B. Srba,685 jednak jsem přímo v souvislosti s cenzurou nenalezla 

případy, kdy by se dalo hovořit o perzekuci způsobené výslovně porušením 

cenzurních opatření (pokud nepočítáme finanční pokuty za „extempore“). Byl-li 

herec perzekvován ve výše uvedeném smyslu, pak to bylo většinou z důvodů 

skutečné či domnělé účasti v odboji, sem patří např. známý případ divadelní a 

filmové herečky Anny Letenské.686 Perzekuce také mohla postihnout divadelní 

tvůrce, kteří svou kulturní činností v očích okupantů „ohrožovali veřejný klid a 

pořádek“, protože svým uměním demonstrovali říši „nepřátelské myšlenky“. Do 

této oblasti jistě spadá zavření divadla D 41 a zatčení jeho ředitele E. F. Buriana 

s choreografkou Ninou Jirsíkovou, Zbyňkem Přecechtělem a funkcionáři Kruhu 

přátel divadla D (Bohumilem Novákem a Antonínem Strakou) v březnu 1941, které 

bylo způsobeno především levicovým smýšlením Buriana a jeho rezistentně-

pokrokovým divadelním repertoárem (ačkoliv konkrétní záminkou k tomuto kroku 

se stalo udání, že v představení Pohádky o tanci jsou otevřeně karikováni 

                                            
685 Bořivoj SRBA 1969 a 1971. 
686 Blíže viz Jaroslav ČVANČARA, Z jeviště na popraviště. Příběh herečky Anny Čalounové-Letenské, 
Paměť a dějiny 2, 2009, s. 101–115. 
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představitelé nacistického režimu).687 „Celkově bylo během protektorátu zatčeno a 

uvězněno asi 150 profesionálních divadelních tvůrců a umělců jiných profesí, 

s divadlem však pravidelně spolupracujících.“688  

Do oblasti perzekuce patří i „mírnější“ forma nátlaku okupantů, např. 

znemožnění divadelní činnosti. Ta se týkala na prvním místě všech pracovníků 

židovského původu, kteří museli divadelní soubory opustit. Zákazy činnosti dále 

vycházely především z politických důvodů, resp. provázanosti s první republikou a 

otevřenou kritikou nacismu před protektorátem, patřila sem např. Olga 

Scheinpflugová nebo Jindřich Honzl, režisér antifašistických revue Osvobozeného 

divadla, který měl uzavřen přístup na oficiální i soukromé scény a než byl z divadla 

zcela vypuzen, působil krátce pouze v D 99 či Divadélku ve Smetanově muzeu.689 

Na pomezí stál zmiňovaný případ Divadla Anny Sedláčkové, které mělo na několik 

měsíců pozastavenou činnost (viz výše kapitola 10. 5), je však otázkou zda to bylo 

kvůli volbě repertoáru či kvůli neúčasti Anny Sedláčkové na manifestaci 

v Národním divadle. Konečně je v této souvislosti nutné zmínit Městské divadlo na 

Královských Vinohradech, jehož budova musela být 4. listopadu 1941 uvolněna 

(pod záminkou, že soubor přijal osiřelé členy divadla D 41), protože zde nacisté 

chtěli zřídit Velké německé varieté690 (to nakonec nevzniklo a budovu využívali 

němečtí filmaři). Zároveň byl zásah okupantů proti tak významné divadelní scéně 

součástí zastrašující politiky nového zastupujícího říšského protektora a jasným 

výstražným signálem všem ostatním divadlům. 

Celá práce může společně s přiloženými seznamy povolených a zakázaných 

her a s komentovaným jmenným rejstříkem sloužit jednak jako průvodce divadelní 

cenzurou v protektorátu. Kromě podrobného pohledu do systému divadelní cenzury 

však odráží především rozsáhlá kapitola o charakteru cenzurních zásahů (mimo 

seznámení s obsahem cenzurních škrtů) nepřímo také dějiny všedního dne 

v protektorátu, nálady protektorátního obyvatelstva, obavy protektorátní správy či 

postoje okupačního režimu. Postavení a pocity herců a dalších divadelních tvůrců 
                                            
687 Jan BRABEC et al., s. 452. 
688 Tamtéž, s. 442. 
689 Česká divadla, s. 49–50. 
690 Blíže viz Bořivoj SRBA 1971, s. 224–226. 
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ve světle cenzury jsem se snažila zachytit v posledních dvou kapitolách. Doufám 

proto, že se mi alespoň částečně podařilo naplnit motto shrnující výstižně hlavní 

inspiraci a motivaci k napsání práce:  

 

„Analýza cenzury ve smyslu toho, co lze říci a co ne, nám poví méně o samotné 

cenzuře, více však o dané společnosti.“691 

 

  

                                            
691 Nebezpečná literatura?, s. 13.  
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