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Předkládaná diplomová práce sleduje vývoj tzv. kouzelné hry (Zauberstück) ve 

vybraných komediích Ferdinanda Raimunda a Johanna Nepomuka Nestroye, výrazných 

představitelů vrcholné fáze vídeňského lidového divadla v první polovině 19. století:  
Ferdinand Raimund und Johann Nepomuk Nestroy gelten ohne Zweifel als wichtigste Vertreter des 

Wiener Volksstücks des 19. Jahrhunderts. Sie haben das Theaterleben in Wien nachhaltig geprägt und 

beeinflusst. Deshalb macht sich diese Arbeit zum Ziel, die Zauberposse bei Raimund und Nestroy zu 

untersuchen und die unterschiedlichen Entwicklungsschritte der beiden Autoren bei der Verwendung des 

Zauberthemas in ihren Stücken zu erforschen (s. 8). 

Práce se zabývá analýzou čtyř dramatických textů – Der Barometermacher auf der 

Zauberinsel (1823) Ferdinanda Raimunda, Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das 

liederliche Kleeblatt (1833), Freiheit in Krähwinkel (1848) a Höllenangst (1849) Johanna 

Nepomuka Nestroye – vzniklých ve vrcholné fázi lidového divadla v době metternichovského 

absolutismu.   

Nelze říci, že by autorka nedostála svému zadání. Problém spočívá v hloubce jeho 

zpracování, které má k dokonalé diplomové práci rozhodně ještě drahný kus cesty. Především 

chybí alespoň nástin přehledu o dosavadním výzkumu problematiky (současný rakouský 

výzkum, Sengle, české germanistické práce k vídeňskému lidovému divadlu – Preisner, 

Tureček, Scherl). Úvodní (bohužel velmi krátké a odbyté) kapitoly jsou věnovány literárně-

teoretické a literárně-historické problematice, zpracované ovšem nadmíru povrchně. 

Historická epocha biedermeieru a doby předbřeznové (od Vídeňského kongresu po revoluci 

roku 1848, s. 10-11), v níž oba působili, je odbyta poukazem na kongres a revoluci 1848, 

nicméně nic se nepraví o Německém spolku, o sporu Rakouska s Pruskem o nadvládu v něm, 

o rakouských obavách z německého nacionalismu a jeho potírání, tedy něco o specifice 

rakouské historie pojednávaného období. Raimund i Nestroy byli totiž předními představiteli 

biedermeieru, uměleckého a životního stylu metternichovské doby, která měla svá ryze 

rakouská specifika, jež se zásadně odrážela v rakouské kultuře a literatuře i v rakouském 

myšlení.  

Kapitola o vzniku a kořenech vídeňského lidového divadla neobsahuje žádné zásadní 

věcné chyby, ale její zkratkovitá tvrzení vyžadují obsáhlejšího vysvětlení, protože vídeňské 

lidové divadlo je kromě jiného světové specifikum rakouské metropole dodnes. V práci bylo 

třeba zmínit kromě sporu o Hanswursta v osvícenství (s. 17) i vývoj dvorského divadla 

v císařské metropoli. Takový způsob emancipace měšťanského divadla od divadla dvorského, 

jaký proběhl během 18. století ve Vídni, je totiž unikátem a dost vypovídá o charakteru 

císařské rezidence středoevropského soustátí. Jevištní řečí lidového divadla je vídeňský 

dialekt, tématem jeho her každodenní život nižších a středních (původně i sedláků) městských 

vrstev, které se z komických původně vedlejších postav stávají postavami hlavními. Témata 

pocházejí většinou z tzv. triviální literatury nebo z dobových italských oper – jsou parodována 

a travestována – a směřují ke smířlivému vyznění (toto je hlavní rys biedermeieru!), hry 

charakterizují tzv. extempora, mimické, hudební a taneční vložky, a původně byly hrány bez 

pevné textové podpory. Zavedením lidových postav (Hanswurst Stranitzkého na počátku 18. 

století) do původního dvorského dramatu a opery se tehdy ustálil charakter lidového divadla 

(Philipp Hafner, s. 17), které komikou hrubšího zrna pokračovalo v tradici commedia delľ 

arte, středověkých masopustních her a her anglických potulných komediantů. Proměnou 



měšťanské mentality na počátku 19. století nahradily klasické komediální postavy figurky z 

lidu, typičtí Vídeňané z nižších a středních vrstev v Gleichových, Meislových a Bäuerleho 

vrcholových lidových komediích.  

Raimund s Nestroyem byli dovršiteli této tradice, a to už se vracím znovu k textu 

diplomové práce. Raimund kromě svých neduhů a hypochondrických pocitů zneuznání (s. 26-

29) geniálně spojil barokní divadlo s vídeňskou lidovou fraškou, dosáhl téměř dokonalého 

smyslového účinku svých her, v nichž střídal dialekt se spisovnou němčinou. Jeho hry 

reagovaly na Metternichův systém typickým biedermeirovským pocitem sebekázně a 

přizpůsobivosti (těm odpovídala „hra o polepšení“, Besserungsstück), proto neměl takové 

problémy s cenzurou jako bouřlivák Nestroy. Ten se naopak - Raimundův protipól - prosadil 

politickými a kritickými hrami. I on vycházel z potřeb vídeňského lidového divadla, 

přizpůsoboval mu témata z dobových anglických a francouzských románů, adaptoval na 

domácí vídeňské prostředí zahraniční hry, doplňoval je kuplety a qoudlibety. V této 

transformaci byl geniální, dokázal přesadit postavy do lokálního ambiente, do úst jim vložil 

vídeňský dialekt, v čemž dosáhl leckdy větších kvalit, než měla původní předloha. Lidové 

divadlo bylo v době předbřeznové typickým vídeňským produktem biedermeierovského stylu, 

nahrazovalo utlumené politické a veřejné aktivity obyvatel, Nestroyova extempora proti 

metternichovskému systému byla velmi oblíbená a vyžadovaná. 

Ke kapitole o žánrech lidového divadla je třeba zmínit i jejich nedílnou součást, a to 

jsou parodie (forma vzoru je zachována, obsah zesměšněn) a travestie (vážná látka originálu 

je pojata žertovně), jimiž karikuje nejvážnější díla světového písemnictví (Shakespeare, 

Kleist, Schiller, Hebbel, Wagner) s notnou dávkou kritiky domácích mravů.  

 

Jazyková stránka diplomové práce: Stylisticky slušná je napsána výbornou němčinou, 

jíž lze vytknout je chybné používání větných čárek. 

 

Hodnocení: Diplomová práce Natalie Kocmanové je podle mého názoru poměrně 

krátkou výkladovou prací s přesně vymezeným cílem, v kterém chybějí především hlubší 

vysvětlení historických souvislostí, přehled stavu výzkumu a komparativní pohled. Velmi mě 

mrzí přehlédnutí dosavadního českého výzkumu k pojednávané problematice. Jistě to 

způsobil nedostatek času, který měla diplomantka (vlastní vinou) k dispozici. 

 

 Závěr: Diplomová práce Natalie Kocmanové ještě splňuje požadavky na diplomovou 

práci kladené, k obhajobě ji doporučuji a navrhuji zámku dobře (3). 

 

 

V Praze 30.08.2015       Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 

 

 

 


