
 

 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra elektronické kultury a sémiotiky 

 

Bc. Magdalena Nucová 

 

Transpozice románu do divadelní a následně 

filmové podoby 

Diplomová práce 

 

Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Kladný 

 

 
 
 

Praha 2016 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1.Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu. 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

V Praze dne …………….                                                .….……….………………….  

Magdalena Nucová 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, Mgr. Tomáši 

Kladnému, za ochotu, rady během psaní práce a především za čas, který mé práci věnoval. 

Dále děkuji Petru Zelenkovi za poskytnutý materiál a v neposlední řadě děkuji své rodině za 

podporu během celého studia. 

  



 

 
 

 

Anotace 
 

Diplomová práce zkoumá strukturalisticko-sémiotická pravidla a procesy převodu 

původního románu do divadelního scénáře, a dále do scénáře filmového, s praktickými 

ukázkami z románu Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského, scénáře Evalda Schorma 

Karamazovi a stejnojmenného filmového scénáře Petra Zelenky. Zaměřuje se na procesy 

dramatizace, ukazuje komunikační modely a porovnává především textovou podobu scénářů, 

nikoli jejich konkrétní provedení.  
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Abstract  

 

This thesis examines the semiotic rules and processes of the transfer of the original 

novel into a theatrical script, and then into screenplay of the film, with practical examples 

from the novel The Karamazov Brothers by F. M. Dostojevskij,  screenplay Karamazov of 

author Evald Schorm and the film script by Petr Zelenka. It focuses on the processes of 

dramatization, shows communication models and compares mainly text form of screenplays. 
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1. Úvod 

 

Jakožto milovnice divadla jsem se rozhodla stejně jako ve své bakalářské práci i nyní 

sáhnout po divadelní tematice. Zatímco ve své první práci jsem se snažila zmapovat dějiny 

jednoho divadelního souboru, nyní jsem se rozhodla pro mnohem širší a stále aktuální téma. 

Film i divadlo přicházejí stále s novými technologickými možnostmi, jejich hranice se 

prolínají, prvky z filmu vstupují na divadelní scénu a naopak, filmaři se pokouší natáčet 

divadelní představení. Jakkoli se meze vizualizace či performace jako takové díky 

technickým prostředkům stále posouvají a přispívají k rozvíjení divadelního a filmového 

žánru jako takového, již od antiky je základem pro vyprávění příběh. A stejně jako již 

v antice se můžeme ptát, kde donekonečna nacházet nové a nové zápletky? A je k tomu 

vůbec důvod, když existuje celá řada knih? Kniha, text, román, povídka, bajka. Na světě 

existuje nespočet příběhů, které mohou být převedeny na jeviště, či na stříbrné plátno. Jak 

ale takováto transformace funguje? Existují pro ni nějaká konkrétní pravidla?  

 

Ve své diplomové práci se budu problematice transpozice různých žánrů, konkrétně 

románu do divadelního scénáře a toho následně do filmového scénáře, věnovat. Zvolila jsem 

jako příklad text Bratři Karamazovi, který původně jako román napsal Fjodor Michailovič 

Dostojevskij, do divadelní podoby ho upravil Evald Schorm, a z této dramatizace následně 

při tvorbě svého scénáře k filmu Karamazovi vycházel Petr Zelenka.  

 

Oba čeští autoři pracovali se stejným překladem, a ačkoliv Zelenka využíval 

především Schormův text, jeho znalost předlohy je zřejmá např. z jeho práce s tématem 

smrti dítěte. Toto konkrétní dílo jsem si pro svou práci zvolila na základě kritéria podobnosti. 

Původně jsem chtěla porovnávat román, film, a jako třetí médium inscenaci Dejvického 

divadla. Nicméně ukázalo se, že divadelní část filmu a představení Dejvického divadla jsou 

až na malé odchylky téměř totožné. Proto jsem přistoupila ke starší, původní verzi scénáře. 

Porovnávaný materiál jsem získala přímo od Petra Zelenky, za což bych mu znovu ráda 

poděkovala.  

 

Nebudu se zabývat porovnáváním a přechody mezi jednotlivými médii. Takováto 

transformace je totiž pro jednu diplomovou práci příliš komplikovaná a rozsáhlá. V úvahu 

bych také musela brát fakt, že celá práce bude založena na subjektivním prožitku z jednoho 

představení, které bych musela osobně shlédnout, protože se jedná o neopakovatelnou 
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performaci. Porovnávání záznamu divadelního představení a filmu by bylo k médiu divadla 

značně nespravedlivé, protože divadlo není tvořeno pro kameru, ale pro diváka. Dalším 

úskalím porovnávání tří takto různých médií je čas, ve kterém jednotlivá média vznikla, a 

dále aktuálnost percepce, ve smyslu přesnosti zkoumaného materiálu. Román byl napsán, 

přeložen a je ve stejné podobě vydáván již několik desetiletí. Film byl natočen, scény mohly 

být vystřiženy, přetočeny, přesto bude film vždy ve stejné podobě existovat dál, a kdykoli si 

jej pustíme, uvidíme a uslyšíme tentýž příběh, slovo od slova. Divadelní představení je 

oproti tomu živá entita. Každé vystoupení je jiné, herec může kdykoli zapomenout, kdykoli 

použít jinou dikci, zareagovat na obecenstvo, přidat nebo ubrat podle reakcí diváků. Ačkoliv 

se u profesionálních divadel samozřejmě klade důraz na dramaturgii, která je předpisem pro 

hraní, v konkrétním představení je zkrátka neustále působení lidského faktoru. Díky tomu 

téměř žádná dvě představení nejsou totožná.  

 

Po zhodnocení všech těchto faktů jsem se rozhodla, že pro svou práci budu používat 

pouze psané texty. Jsou stálé, mohu se k nim tedy kdykoliv vracet a najít v nich strukturu 

transformací bude tedy jednodušší a lépe dokazatelné.  V první části analyzuji podrobně 

román Bratři Karamazovi. Zajímat mě budou především motivy, témata a struktura románu. 

Předpokládám, že tato část bude spíše literárně teoretická, nicméně k následující analýze je 

seznámení s původním materiálem zásadní. Ráda bych vymezila základní témata, která jsou 

pro tento román nepostradatelná, a která musejí být zachována, abychom mohli stále ještě 

ztotožnit nový text s předlohou. 

 

V druhé části se budu věnovat první transformaci a to převodu mezi románem a 

divadelním scénářem. Zajímat mě budou procesy takové transformace, zachovávání nebo 

upravování motivů a práce s původním textem.  

 

Druhá transformace do filmového scénáře bude velmi podobná transformaci první. 

Předpokládám více technických poznámek, opět mě budou zajímat motivy a témata, a 

v neposlední řadě chci zkusit analyzovat, na kolik se autor filmového scénáře nechá 

inspirovat pouze scénářem dramatickým a na kolik se bude věnovat i původní románové 

předloze.  

 

Autoři, se kterými budu mimo jiné pracovat jsou Umberto Eco, V. J. Propp, Jan 

Muchařovský, Ivan Osolsobě, Roman Jacobson a A.J. Greimas. Nebudu práci rozdělovat na 
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teoretickou a praktickou část, ale teoretické poznatky budu hned uvádět na konkrétních 

příkladech z jednotlivých textů. 
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2. Původní text Bratři Karamazovi F.M. Dostojevského 

 

Román Bratři Karamazovi začal psát autor kolem roku 1877, v reakci na rusko - 

turecké války. O rok později začal román vycházet po částech v novinách Ruský Věštník a 

jako celek byl poprvé vydán v prosinci 1880. Jednalo se o poslední autorův román, neboť 

krátce po vydání románu zemřel. Smrt autorovi překazila jeho plány, o nichž víme z dopisů 

A. N. Majkovovi1, vytvořit pětidílný román, který by navazoval na Bratry Karamazovy a dál 

by řešil otázku existence boha, a kde bychom se setkali opět s Aljošou, chlapcem Koljou a 

dalšími. 

 

 V českém překladu J. Hrubého vyšel román poprvé roku 1894. Byl pak vydán ještě 

několikrát a to v různých překladech autorů S. Minaříka, V. Ryby a B. Hůly. Nejznámějším 

překladem je překlad P. Voskovce (poprvé 1965), z něhož při své dramatizaci vycházel i E. 

Schorm. 2 

 

2.1. Román jako pretext k dramatizaci 

 

Hned z počátku bych ráda vymezila, jak bude román Bratři Karamazovi v rámci této 

práce vnímán. Budu se snažit najít a popsat „pravidla“ k vytvoření dramatizace a 

z dramatizace dále cestu k filmové podobě původního materiálu. Tato pravidla vnímám spíše 

ze strukturalistického pohledu, tedy předpokládám, že existují a dá se jimi řídit, nikoli že 

jsou pokaždé znovu vytvářena daným procesem. K tomu je samozřejmě nutné pochopit, jak 

v tomto vývoji původní text funguje a jaký má podíl na výsledné dramatizaci/ na filmu. 

Nejprve je nutné vymezit pojmy, se kterými budu v rámci této transformace pracovat. 

Možností jak označit původní text, ze kterého je tvořené nové dílo, a jak označit text nově 

vzniklý je hned několik.3Pojmy, které jsem si pro práci zvolila já, budou pretext, původní 

text a originál, jako výchozí označení románu F.M. Dostojevského.  

 

                                                           
1DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy. Odeon: Praha, 1966, s. 213. 
2ZAHRÁDKA, M. a kol. Slovník rusko-českých literárních vztahů. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2008, s. 68. 
3„Již jsme se zmínili, že terminologie je v této oblasti velmi rozkolísaná; jen pro ilustraci uveďme několik 

termínů, (...) : hypotext-hypertext (Gérard Genette), referenční text (referentztext) – fenotext (Renate 

Lachmannová), intertext-text (Michael Riffaterre, Ryszard Nycz; naopak Roland Barthes, Laurent Jenny a 

Heinrich F. Plett intertextem rozumí text navazující), pretext-text (Wolf Schmid, Manfred Pfister), prototext, resp. 

archetext-text (Henryk Markiewicz; maje na mysli oba pojmy zároveň, používá autor zápisu proto/arche/text) aj. 

Dodejme ještě, že nitranská škola pracovala poněkud nešťastně s pojmovou dvojicí prototext-metatext; 

(...)“MÁLEK, P. Teorie intertextu a literární kontexty filmu I. Iluminace 5, č. 2, 1993, s. 15. 
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Dále je nutné si uvědomit, že text projde několika žánrovými transformacemi. První 

transformací je změna do jiného literárního druhu, druhou pak změna časová, neboť 

konečný text se transformuje do literárního druhu, který je odlišný než stejný literární druh v 

čase vzniku původního textu. K těmto dvěma změnám pak ještě můžeme, a musíme přiřadit 

transformaci média. Dochází totiž ke změně z literárního textu do divadelní inscenace, to je 

tedy třetí transformace, a čtvrtou transformací je proměna výchozích i konečných 

historických konfigurací žánrů. 

 

Obecně je nemožné charakterizovat, který text je vhodný k dramatizaci, a který 

nikoliv. V dnešní době, kdy se navíc v divadle využívá technických efektů z filmu a kdy se 

umělci zaměřují na avantgardu a absurdní umění, není výjimkou, že jako recese je 

zdramatizován jídelní lístek, telefonní seznam nebo záznam z jednání sněmovny. Nicméně 

ač recese, stále se jedná o dramatizaci. Proto můžeme pouze říct, že jsou texty, které jsou 

k dramatizaci vhodné více, a texty které jsou vhodné méně.  Důkazem vhodnosti 

k dramatizaci může být fakt, že je originál zdramatizován několika autory, nebo že existuje 

více dramatizací jednoho konkrétního autora. Úskalím v určení dramatizovatelnosti textu je 

také proměna vnímání umění a umění samotného. Text, který se v jedné době jeví jako 

nedramatizovatelný, se o několik desítek let později může stát ideálním pretextem.  

Neexistují žádná tematická omezení, žánrová omezení ani časová omezení. Dramatizací 

navíc může být vytvořena nejen klasická (činoherní) divadelní hra, ale mnoho dalších 

dramatických žánrů, což pole pretextů opět rozšiřuje.  

 

V ideálním případě bychom měli mít jeden originální text, ze kterého procesem 

dramatizace a kombinací dramatizačních postupů vytvoří autor nový text. Tedy dramatik by 

vzal například román, který by kompletně tak, jak je napsán zdramatizoval do divadelního 

textu. Nic by nepřidával a nic by neškrtal. Musel by s textem pracovat jako s kompletem. 

Praxe je ale zcela odlišná. Problematika pretextů se tak rozšiřuje o dimenzi výseků 

původních textů. Můžeme se totiž setkat s dramatizacemi, které jsou kombinací několika 

pretextů, nebo naopak s dramatizací vzniklou pouze z části původního textu. Dostojevského 

díla, která jsou velmi rozsáhlá, jsou ideálním příkladem druhé možnosti. Původní román 

Bratři Karamazovi má přes tisíc stran textu. Snažit se vytvořit dramatizaci celého příběhu 

tak, jak jej Dostojevský napsal, včetně všech postav, situací a dialogů by tedy bylo 



 

7 
 

v podstatě nemožné.4 Proto si všichni autoři, kteří se o dramatizaci tohoto textu kdy pokusili, 

vždy vybrali pouze tematické výseky, se kterými dále pracovali. Schormova adaptace, která 

je zaměřena na motiv vraždy, je jedním z mnoha příkladů. Ilustrativnějším příkladem může 

být dramatizace Františka Derflera Legenda o Velkém Inkvizitorovi5, která pracuje pouze 

s výsekem textu spojeným s vyprávěním Ivana Karamazova. Tento výsek zabírá zhruba 

dvacet stran původního textu.   

 

Jsou tedy někde hranice vymezující „co již není pretext“?  Je pretextem drama? A je 

drama typem dramatizace? Podíváme-li se totiž na problematiku pretextů ještě blíže, a 

zahrneme-li do našeho uvažování intertextualitu, mohli bychom říct, že i původní dramata, 

například Shakespearovy hry, jsou pouze dramatizací (pojem dramatizace, proces 

dramatizace a další budou představeny ve 3. kapitole) jiných předloh – bájí, mýtů, novel, 

historek předávaných ústně apod.  

 

 

Každopádně je jasné, že chceme-li zkoumat dramatizaci, je nutné zkoumat i 

originální text. Ten je určující pro rámec dramatizace jako procesu. Musíme zohlednit poměr 

nově vzniklého materiálu s pretextem. V každém případě záleží na autorovi dramatizace, na 

kolik chce být inovativní a originální, a na kolik se chce držet dané předlohy. Zda chce dílo 

představit v celku a v intencích původního textu, nebo se chce věnovat jen části pretextu, 

nebo chce vytvořit zcela nové dílo. 

 

Na základě těchto poznatků se nyní pokusím představit originální text F. M. 

Dostojevského Bratři Karamazovi, a to především skrze literární teorii. 

 

2.2. Literární rozbor textu – formální analýza 

 

V následující části mé práce se zaměřím prakticky na literární rozbor Dostojevského 

Bratrů Karamazových. Předpokládám sice obeznámenost čtenáře s textem, nicméně ráda 

bych se v dalších částech už k ději, postavám a motivům nerada vracela, a proto považuji za 

                                                           
4Nikoli z důvodu neproveditelnosti, ale předpokladem dramatizace je následné převedení do inscenace. Délka 

představení vytvořeného na základě kompletního románu by přesáhla desítky hodin byla by a velice náročná 

nejen pro herce, ale především pro diváka. Je možné představit si takový to pokus jako experiment, ale představa 

života schopného představení o takové délce je sama o sobě absurdní. 
5Legenda o Velkém inkvizitorovi. Divadlo U stolu. Scénář a režie František Derfler. Premiéra 13.-14.5. 2009. 
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užitečné podat zde ucelený přehled o románu. Během rozboru postav si také můžeme 

obnovit představu o postavách, kterou pak můžeme porovnat s představami, které vytvořili 

Schorm a Zelenka. Pokud má čtenář pocit, že Dostojevského román zná více než dobře, 

může následující část při čtení práce vynechat. 

Ve formálním rozboru textu se budu zabývat rozborem díla bez ohledu na dějovou 

linii, postavy či motivy. Zajímat mě bude kompozice, funkční styl textu a struktura díla. 

 

Jak jsem již několikrát uvedla, jedná se o román, který byl zamýšlen jako první část 

románové epopeje. Zařadit však román do žánru kriminálního, psychologického, 

náboženského, sociálně – mravního či milostného je v podstatě nemožné. Vždy záleží, z 

jakého úhlu román zkoumáme, co preferujeme. 

 

M. M. Bachtin ve své knize Dostojevskij umělec: K poetice prózy6  z roku 1963 

(vydání přepracované verze z roku 1923) uvádí hned několik možných interpretací různých 

literárních vědců, přičemž žádnou nemůžeme stoprocentně vyloučit ani potvrdit. B.M. 

Eldergardt nazval Bratry Karamazovy románem ideologickým, a to na základě přesvědčení, 

že román je románem o ideji. Literární vědec V. Ivanov ho nazval románovou tragédií, kvůli 

zobrazování tragédie osobnosti a volby, kterou musí postava učinit sama, což vyobrazuje 

osamělost. N. N. Strachov v románu nevidí nic než rodinnou kroniku. V. E. Vetlovská pak 

román označila za kriminální, uvedla ale také, že román je dominantní filozoficko – 

publicistickým stylem. 

 

Sám Bachtin u Dostojevkého vidí zcela novou formu románu, a to nejen v případě 

Bratří Karamzových. Toto novátorství nalézá ve způsobu promluvy postav. Postavy hovoří 

často stylem, který je typický pro vypravěče příběhu, nikoli ale pro postavu. U Dostojevkého 

se promluva autora a postavy střídá, jako kdyby byla postava sama vypravěčem, přičemž se 

ale nedržíme pouze prolínání autora s jednou postavou, ale hned s několika postavami, ke 

kterým se autor vrací a dává jim různý prostor pro sebevyjádření. Tento druh románu nazývá 

Bachtin polyfonním románem.7 K mému záměru, tedy k porovnávání právě Dostojevského 

románu s dramatickým textem E. Schorma nahrávají i slova A.V. Lunačarského, který 

                                                           
6 BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: k poetice prózy. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1971 
7BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: k poetice prózy. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1971, s. 11. 
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prohlásil, že „romány Dostojevského jsou výborně zrežírované dialogy.”8 Zajímavé je, že 

sám Dostojevskij jako jediný z velkých ruských spisovatelů 19. století nikdy žádné drama 

nenapsal, ale právě díky polyfoničnosti jeho románů je velmi často dramatizován. 9 

 

Bachtin nám také ukazuje, že u Dostojevského můžeme pozorovat vývoj 

ideologických sporů hrdinů, jejichž vztahy jsou postaveny dialogicky proti sobě. Tuto 

dialogičnost vztahů pak najdeme v celé románové struktuře a v jejích složkách.  „Bytostná 

dialogičnost Dostojevského se vskutku ani zdaleka neomezuje jen na vnější, přímo 

kompozičně realizované dialogy, jež spolu vedou jeho hrdinové. Polyfonní román je 

dialogický celý a beze zbytku.“ 10  

 

Bachtin totiž vnímá dialogičnost jinak, než ruští formalisté před ním. Dle něj se 

textové roviny střetávají a vedou spolu dialog ve třech dimenzích: subjekt psaní, adresát a 

vnější texty. Je třeba si uvědomit, že Bachtin nevnímá dialog v klasickém slova smyslu, jak 

ho vnímali ruští formalisté. Bachtinův dialog může být monologický, a naopak běžně 

chápaný monolog může vnímat Bachtin jako dialogický. Zkoumáním této problematiky by 

se dle něj měla věnovat sémiotika literárních textů, která by měla spojovat lingvistické a 

logické metody.  

 

Dialogický vztah je tedy pojmem zastřešujícím víc, než jen repliky uspořádány 

dialogicky. Dialogismus je přítomen ve všech lidských promluvách, ve kterých nacházíme 

smysl a význam, jedná se o téměř univerzální jev. Nová forma Dostojevského polyfonního 

románu, si vyžaduje i nové stanovisko autora k  hrdinovi. Hrdina musí mít pečlivě vystaveny 

dialogické postoje, které podtrhnou jeho vnitřní svobodu, svrchovanost, ale zároveň i 

nehotovost a nerozhodnost.   

 

 Dialog románu jako celku nazývá pojmem „velký dialog“ a nachází ho ve 

skutečném přítomném čase tvůrčího činu. Tvůrčí postup i konečná forma hrdiny jsou 

uskutečňovány u Dostojevského jako důležité rysy dialogického východiska. To je stálou 

částí autorského záměru a v románech působí jako nepostradatelná formotvorná součást.  

                                                           
8BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: k poetice prózy. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1971, s. 49. 
9 KOENIG, Jerzy. Dostojevskij – nescénická literatura. E-teatr.pl: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47426.html 

2007. 
10 BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: k poetice prózy. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1971, s. 47. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47426.html
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„Jsem-li vnitřně připraven k dialogu, dostává se mé slovo do nejtěsnějšího kontaktu s cizím 

slovem, ale zároveň s ním nesplývá, nepohlcuje cizí slovo ani do sebe nevstřebává jeho 

vlastní význam, tj. plně uchovává jeho samostatnost slova.“11 

 

V této samostatnosti je i klíč k objektivitě. Kromě velkých dialogů jsou ale pro 

Dostojevského romány charakteristické i mikrodialogy, tedy dialogizované monology. 

Dostojevskij nikdy neponechává nic podstatného v myslích klíčových postav, naopak uvádí 

postavy do takových dialogických situací, aby byli ve spojení se všemi zásadními událostmi 

velkých dialogů. Hrdinové tedy vstupují do dialogu s každou pravdou jiné postavy.  

 

V Bratrech Karamazových najdeme takovéto mikrodialogy třeba u Dimitrije, když 

vypráví Aljošovi o setkání s Grušenkou a Kateřinou. Příběh sice vypráví pouze Míťa 

zprostředkovaně, ale můžeme číst v podstatě repliky jednotlivých žen. To samozřejmě velmi 

usnadnilo Schormovu práci. Nejedná se samozřejmě jen o dialogy ve smyslu promluv postav. 

Postavy samotné rezonují a reagují na veškeré dění v románu a nic nezůstává mimo 

hrdinovo vědomí, vše je znázorněno – všechny názory, charakter, činy a hlediska. Navíc se 

toto všechno střetává a prolíná s dialogy dalších postav. Příkladem mohou být výpovědi u 

soudu, kde postupně všechny postavy z Bratrů Karamazových odkryjí své myšlenky a 

motivy. Jádrem světa Dostojevského musel být dialog, který není jen přípravou na akci, je 

akcí a jednáním samotným.  

 

Dostojevského postavy nejsou jen představovány, ale ony jsou, dialogicky se 

projevují a to nejen vůči ostatním postavám, ale i vůči sobě samým.  Postavy existují tak 

dlouho, dokud existuje dialogický střet. S jeho koncem by skončily i postavy. Dialog je 

cílem všeho. Jeden hlas není rozhodující, je potřeba nejméně dvou hlasů. Základní osnovou 

dialogu je, dle Bachtina, protiklad člověka vzhledem k člověku, „já“ a „ten druhý“.12 

 

Podstatným a zajímavým rysem Bratří Karamazových je ukotvení díla v prostoru a 

čase – v časoprostoru – což Bachtin nazývá chronotopem díla. Tento chronotop je totiž v díle 

mnohovrstevnatý. Autor nedodržuje nijak zákonitosti toku času, tedy nedrží se striktně 

vnějšího času příběhu, ale upřednostňuje spíše vnitřní čas postav. To v reálu znamená, že 

                                                           
11 BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: k poetice prózy. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1971, s. 87 
12 BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: k poetice prózy. 1. vyd. Praha: Československý 

spisovatel, 1971, s. 339 
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vnitřní monolog postavy může být popisován na několika stranách textu, zatímco týdny i 

měsíce mohou být přeskočeny jednou větou. 

 

Dále v díle několikrát skáčeme do dob minulých, kde se chronotop zcela změní. 

Konkrétně v Ivanově vyprávění o nevinných dětech, které musí trpět (holčička trpící hlady v 

přístěnku, chlapec roztrhán na povel psy), opět u Ivana, když Aljošovi vypráví svůj příběh 

Velký Inkvizitor, nebo Aljošovo vzpomínky na mládí Otce Zosimy. Ve všech těchto 

případech se dostáváme mimo rámec hlavní dějové linie románu, tedy mimo porevoluční 

Rusko, které je v napětí nastávajících změn. 

 

Pokud jde o prostorové ukotvení příběhu, ocitáme se v malém městě, o němž se toho 

moc nedozvídáme. Město Skotobrody je dokonce pojmenováno až na konci celého románu. 

Získáváme o městě obrázek pouze očima postav, nebo popisem jejich cesty městem, autor se 

však nevěnuje popisu samotného města. Mnohem častěji najdeme název vesnice Čermašňa, 

které má být nedaleko Skotobrod, a která skutečně existovala. 

 

Kompozice díla je členěná do čtyř dílů, obsahujících dvanáct knih, rozdělených na 

91 kapitol. V nich se střetáváme nikoli s jedním hrdinou, ale hned se třemi. Tři bratři 

Karamazové, kdy každý z nich symbolizuje jiný světový názor a jinou povahu člověka. 

Svobodomyslný, prostopášný požitkář Dimitrij, který představuje smyslnost, chtíč, pudovost, 

opilství, smilstvo a člověka ovládaného touhou, nikoli však zkaženost charakteru člověka. 

Racionální Ivan, který káže, že vše je třeba řídit rozumem, káže ateismus a neexistenci boha, 

káže, že pouze lidské svědomí je limitem lidského chování, pokud vůbec něco může člověka 

limitovat. „Není nesmrtelnosti duše, tedy není ani ctnosti, a všechno je dovoleno.“ 13A 

konečně Alexej, symbol víry, náboženství, dobroty a laskavosti srdce. Dostojevskij tedy 

proti sobě postavil smyslnost, racionalitu a víru. Tím román přesahuje pouhé vyprávění 

příběhu, ale konfrontuje tyto tři symbolizované názory a formou vyprávění polemizuje nad 

filozofickými otázkami života. 

 

Kromě hlavní dějové linie zde máme mnoho dalších příběhů, které hlavní téma 

rozšiřují, život bratrů a jejich otce až do chvíle, než se s nimi střetáváme, příběh Iljušečky a 

                                                           
13DOSTOJEVSKIJ, Fedor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5.str. 136 
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jeho otce Štábního Kapitána, příběh Lízy a její matky Chochlakovové, Příběh otce Zosimy, 

Ivanův Velký Inkvizitor, příběh Lisavety Smrduté a další.  Najdeme zde také mnoho ukázek 

intertextuality ať už v podobě Aljošových zápisů o životě a o učení Otce Zosimy nebo již 

zmiňovaný Velký Inkvizitor, text, který napsal Ivan. 

  

Ačkoliv máme v románu vypravěče, kterého neztotožňujeme s autorem, neposouvá 

děj dopředu pouze jeho vyprávění. Projevuje se zde právě jak je román polyfonní. 

Vypravěčem se mnohdy stávají postavy, a to na různé dlouhou dobu, ať už v měřítku 

vnitřních dialogů, nebo jako prostředníci posunu děje a popisu událostí. Vypravěč v Bratrech 

Karamazových neudává své jméno, pouze nám zprostředkuje, že je obyvatelem města, kde 

před třiceti lety došlo k událostem, o nichž chce vypravovat, a že byl všemu svědkem ať už z 

doslechu nebo přímo, nicméně sám s postavami nikdy nepromlouvá, ani je jinak 

nekonfrontuje a velmi často přenechá svou vypravěčskou úlohu právě hlavním postavám. 

 

                  „Řeknu předem, a řeknu to důrazně: nepokládám se vůbec za schopného 

vyprávěti o všem tom, co se dělo na soudě, nejen v patřičné úplnosti, ale ani v patřičném 

pořádku. […] A proto ať se na mne nikdo nehněvá, když budu vypravovati jen o tom, co mne 

osobně překvapilo a co jsem si zvláště zapamatoval.“14 

 

Mnohdy, když vypravěč popisuje události věcí, je jeho řeč věcná až úřední. Jakoby 

se skutečně snažil zachytit pouze průběh událostí, a to co nejobjektivněji. Paradoxně ale 

často vypravěčovo promluva splývá s vyprávěním postav nebo s jejich vnitřním monologem 

a v tuto chvíli objektivita mizí. 

 

Zaměříme-li se na vnitřní monolog postav, který probíhá většinově v -ich formě, 

najdeme v Bratrech Karamazových i velmi zajímavou pasáž, kde je monolog k sobě samému 

prezentován jako dialog a další postavou. Jedná se rozhovor Ivana s čertem, který je přitom 

jasným výplodem Ivanovy mysli. 

 

„— Ne, nikdy jsem nebyl takovým lokajem! Jak mohla má duše zrodit takového 

lokaje, jako jsi ty? 

                                                           
14DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5.str. 1140 
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— Příteli, znám jednoho rozkošného a velmi milého ruského mladého pána: mladého 

myslitele a velkého milovníka literatury a umění, autora básně, která je velmi slibná, s 

názvem: »Veliký Inkvisitor«… Právě toho jsem měl na mysli!“15 

 

Zajímavostí románu je také jeho jazyk. Je slovně bohatý a srozumitelný. Co stojí za 

povšimnutí ale je, že všechny postavy hovoří poměrně stejně, ať už mluví malý chlapec, 

církevní představený nebo uznávaný právník, ať mluví smyslná Grušenka nebo vzdělaná a 

ctnostná Kateřina, nenajdeme u postav ve většině případů jazykové prostředky, kterými 

bychom mohli postavy odlišit, samozřejmě s výjimkou Poláka, který používá popolštěné 

výrazy a u něhož by bylo použití stejného jazyka jako u všech ostatních postav velmi 

příznakové. 

 

2.3. Literární rozbor textu – sémantická analýza 

 

V následující části nastíním charakteristiku postav a motivy, které v díle najdeme. 

 

2.3.1. Postavy 

 

Čteme-li román z dnešního pohledu Středoevropana, je pro nás jednání postav a 

postavy samotné mnohdy úsměvné, a to díky hysterii postav, krajnímu řešení situací, vášni 

postav, kterou není možno nijak zastavit. Jednání, které pramení z pudovosti a smyslnosti, 

jednání v afektu, na druhé straně jednání ve jménu boha. Velká gesta, velká slova, velké city. 

Postavy většinou musí klesnout až na dno své nízkosti, aby mohli najít své vnitřní ideály a 

cestu ke svému osvobození. Většina postav osciluje nad hranicí dobra a zla, chování postav 

se odvíjí od pochybností nad otázkou, je-li skutečně vše dovoleno. Najdeme zde ukázky 

absolutních protikladů – nízkost a nejhorší z nejhorších symbolizuje Fjodor Karamazov, a k 

němu můžeme přiřadit i Smerďakova. Naopak symbolem boží ctnosti a dobroty srdce je v 

příběhu Aljoša a Otec Zosima. Ovšem i v Aljošovi najdeme několikrát záchvěv 

karamazovské nízkosti. 

 

 

                                                           
15DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5. str. 1128 
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 „— Bratři se hubí, — pokračoval, — otec rovněž. A jiné hubí zároveň se sebou. Je v 

tom »zemní karamazovská síla«, jak nedávno se vyslovil otec Paisij, — zemní, živelná, 

neobdělaná… Ale nevím, vznáší-li se nad touto silou duch boží. Jenom vím, že jsem sám 

Karamazov…“16 

 

Ačkoliv nemůžeme podle jazyka postav určit, z jaké sociální vrstvy pocházejí, 

případně v jaké žijí, sociální stránka postav úplně vypuštěná není. Naopak, projevuje se 

právě v jednání a charakteru postav. Opět nacházíme protiklady, ctnostná, vychovaná 

Kateřina proti Grušence, která nepochází z nijak úctyhodných podmínek.  I sami bratři 

Karamazovi, kteří byli každý vychováván jinak a v jiných sociálních vrstvách. 

 

Všechny postavy tedy působí spíše jako seskupení vlastností, které jim autor přiřkl, 

aby zapadali do jeho konceptu, a aby mohli symbolizovat autorův záměr. Reálné předlohy 

bychom ale asi našli těžko. 

 

2.3.2. Muži románu 

 

 Jak jsem již uvedla výše, v Bratrech Karamazových najdeme tři hlavní postavy, 

bratry Dimitrije, Ivana a Alexeje. Dimitrij Karamazov, řečený Míťa, syn Fjodora 

Karamazova z prvního manželství, kterého částečně vychovával sluha Grigorij, byl následně 

poslán na vojenskou školu a stal se důstojníkem. Jako jediný z bratrů má pocit, že mu otec 

stále dluží nějaké dědictví po nebožce matce, díky které starý Karamazov zbohatl. Je 

nejpodobnější otci v hýření a smyslnosti, holduje opilství a ženám. Paradoxně má ale vysoké 

morální cítění, je velmi citlivý, vznětlivý, žárlivý a dobrácký.  

 

Druhý syn Fjodora Karamazova Ivan symbolizuje racionalitu a osvobození od 

morálky. Vystudoval literaturu a celý svůj život řídí pouze rozumem. Nevěří v Boha, tedy 

ani v peklo, tedy ani ve vyšší ctnost. Ivanovi je věnován velký prostor na promlouvání sama 

k sobě, kde balancuje, jaký tedy má smysl žít. Právě jeho nezakořeněnost a nevyhraněnost, 

která působí až nihilisticky je Ivanovým největším problémem. Navíc ani jemu se nevyhne 

karamazovství. Celým románem se nese jeho věta, kterou měl otisknout před příjezdem do 

                                                           
16DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5str. 379 
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otcova domu v novinách. Je to osudná věta „vše je dovoleno“, kterou Ivan několikrát 

pronesl před Smerďakovem, a také se sluhou na toto téma několikrát hovořil, která sluhovi 

stačila, aby zabil starého Karamazova, a ještě vše narafičil tak, aby nebylo pochyb o Míťově 

vině.  

Nejmladší Karamazov, oblíbenec otce Zosimy a vlastně všech, se kterými se setká. 

Několikrát mu každá z postav vyzná, jak ho miluje. Působí na všechny uklidňujícím dojmem. 

Nikoho nesoudí, dokonce ani otce ne. Nikým nepohrdá, naopak ve všech snaží se vidět jen 

to nejlepší, je ztělesněním dobra a víry v Boha. Zapochybuje jen dvakrát, a to při rozmluvě s 

Ivanem o utrpení dětí, a podruhé po smrti Starce Zosimy a zápachu, které tlející tělo vydává. 

Vždy ale po svém zakolísání dojde k ještě pevnější víře. Slouží mnohdy jako posel, díky 

němu se často posouvá děj, neboť jemu se všichni svěřují, prosí ho o pomoc a o radu. 

Aljoša komentuje všechny události a spojuje je, nicméně sám do příběhu nijak zvlášť 

nezasáhne a jeho linie je věnována právě šíření víry a dobra. Jediná linie, věnující se 

opravdu Aljošovi, je jeho vztah k nemocné dívce Lise, která s ním často rozmlouvá, miluje 

ho, ale nedokáže si ho vzít a žít s ním, neboť si ho neváží jako muže.   

 

Otec bratrů Karamazových, Fjodor Pavlovič Karamazov je ztělesněním oné 

karamazovzské nízkosti. Smyslnost, lakota, tělesnost, smilstvo, opilství, nemravnost, 

oplzlost, sobeckost a chtíč. To jsou vlastnosti, které starý Karamazov představuje. Sám sebe 

považuje za šaška, kterého ze sebe rád udělá, bude-li z toho mít prospěch.  Je vdovcem po 

dvou ženách, se kterými postupně zplodil právě tři syny. Obě ženy si vzal z vypočítavosti a 

touhy po jejich penězích. 

 

„Fjodor Pavlovič si ihned zařídil v domě celý harém a opilé orgie a v přestávkách 

jezdil téměř po celé gubernii a stěžoval si se slzami všem a každému na Adelaidu Ivanovnu, 

jež ho opustila, při čemž sděloval takové podrobnosti, které bylo hanba vypravovat manželi 

o rodinném životě. Hlavně bylo mu jaksi příjemné a dokonce mu lichotilo, mohl-li veřejně 

hráti před všemi svou směšnou úlohu uraženého manžela a rozmazávat dokonce příkrasami 

podrobnosti o své urážce.“17 

   

Sluha Smerďakov je pro nejen nepostradatelným katalyzátorem děje, ale také 

                                                           
17DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5str. 10 
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posledním synem starého Karamazova a bláznivé Lisavety Smrduté, které se Karamazov 

zmocnil v návalu opilství a chtíče. Ačkoliv ho jako syna oficiálně nikdy nepřijal, postaral se 

mu o školu – byl kuchařem a vzal si ho k sobě do služeb. Smerďakov je jednou z 

nejzajímavějších postav, velmi nespolečenský, považovaný za slaboduchého a primitivního, 

který ale velmi přemýšlí a snaží se zavděčit, avšak pouze lidem, které on uzná za vhodné. Je 

ctižádostivý a necítí vděk takřka za nic, co pro něho kdokoli udělá. Trpí epilepsií, která mu 

nakonec pomůže zabít Fjodora Karamazova, což vykonal v závislosti na slovech Ivana.  

 

„— Nu, dejte s tím již pokoj! Sedíme tady mezi čtyřma očima, tak nač bychom měli 

voditi jeden druhého za nos a hrát komedii? Nebo všechno chcete svalit na mně jediného, a 

to mi říkáte přímo do očí? Vy jste zabil, vy jste hlavní vrah, a já jsem byl jen vaším 

pomocníkem, oddaným sluhou Ličardem a na vaše přání jsem tu věc vykonal. 

— Vykonal? Což jsi zabil? — zbledl Ivan. 

[…] 

— Což jsi skutečně o ničem nevěděl? — zamumlal nedůvěřivě, ušklíbaje se mu do 

očí.“18 

Nakonec ukončil Smerďakov sám svůj život oběšením ještě před soudním přelíčením 

s Dimitrijem. A nebyl tedy jediný důkaz o jeho vině. Nutno ale podotknout, že autor se v 

románu nesnažil primárně o popis zločinu a soudního procesu, tedy o nalezení skutečného 

vraha starého Karamazova, ale o psychologicko - filozofické pozadí příběhu. 

 

 

Poslední postavou, kterou bych ráda zmínila, ačkoli se v dalších dvou zpracováních 

nevyskytuje je Otec Zosima. Starec místního kláštera, který byl duchovním učitelem 

Aljošovi, a který během knihy zemřel. Prostřednictvím jeho příběhové linie se seznamujeme 

s obrazem pravoslavné církve v Rusku a se starcovstvím. Otec Zosima působil celou dobu 

románu neochvějně svatě, a to až do kapitoly Hnilobný zápach, kde se navzdory očekávání 

začlo tělo zesnulého Otce Zosimy rozkládat a tedy smrdět.  

 

 

 

                                                           
18DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5str. 1038 
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2.3.3. Ženy románu 

 

 Stejně jako by se neposunul děj příběhu bez Smerďakova, v ženské linii je takovým 

katalyzátorem Alexandra Agrafena Světlovová, řečená Grušenka. Ztratila svou lásku jako 

mladá dívka, lásku v podobě polského kapitána, a od té doby si s muži jen pohrávala, 

užívala si hýření a měla vášeň pro peníze. 

 

 

„A přece před ním stála — zdálo by se — nejobyčejnější a nejprostší bytost na 

pohled — dobrá milá žena, dejme tomu, krásná, ale podobající se všem jiným krásným, ale 

»obyčejným« ženám! Pravda, byla velmi hezká, dokonce velmi hezká — ruská krása, kterou 

tak mnozí vášnivě milovali.“19 

 

Grušenka je sokyní Kateřiny Ivanovny, pobláznila hlavu Míťovi, nejprve z žertu, 

později se do něj však skutečně a upřímně zamilovala. Tento obrat u Grušenky nastává však 

až setkáním s bývalou láskou, jejím polským kapitánem, do té doby si sama pohrává se srdci 

všech mužů ve městě, včetně starého Karamazova. Mnohdy to dělá ze zištnosti, mnohdy jen 

tak pro zábavu, ze své povahy. Míťa se zmítá ve velké lásce, kterou ke Grušence cítí, 

zároveň s vášní a s žárlivostí. Považuje ji za strůjkyni jeho osudu, a neměl-li by ji, raději by 

se sám zabil. Grušenka, která sama projde očistou duše, se nakonec staví zcela za Míťu a 

chce s ním odejít na Sibiř a žít s ním, i když ve vyhnanství, neboť sama cítí vinu za všechno 

dění kolem otcovraždy. 

 

„— To já, já, nešťastná, já jsem vinna! — vykřikla nářkem, rozdírajícím duši, tonouc 

v slzách a spínajíc ke všem ruce, — pro mne se stal vrahem!… Já jsem ho tak trýznila, až 

došel tak daleko! I toho starce, nebožtíka ubohého, jsem trápila, ze své zlomyslnosti, hnala 

jsem to tak daleko! Já jsem vinna, já jsem nejvíce vinna, já především, já jsem vinna!“20 

 

Druhou osudovou ženou celého románu je Kateřina Ivanovna, a opět je zde úplným 

kontrastem ke Grušence. Poznala Míťu dříve než Grušenka, ještě když sloužil jako voják, 

                                                           
19DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5str. 255 
20DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v tomto 

překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1226-5. 793 
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tehdy neměla peníze a pro svého otce chtěla si od Míti vypůjčit 5 000, tak se také stalo, a 

Kateřina okouzlena Míťovo šlechetností, rozhodla se vzít si Míťu, podrobit se mu a žít s ním, 

zachránit ho před sebou samým. Kateřina byla velmi hrdá žena, vzdělaná a sletem událostí 

později i bohatá. S Míťou se skutečně zasnoubili, ale Míťa pak poznal Grušenku, kvůli které 

Kateřinu odvrhl. V celé milostné aféře ještě figuruje Ivan Karamazov, který miloval 

Kateřinu. I Kateřina milovala Ivana, ale sama sebe ve snaze sebe obětovat se si tuto lásku 

zakazovala. Nakonec to byla právě ona a její láska k Ivanovi, která ji přiměla dodat soudu 

psaní, které v očích mnohých usvědčilo Míťu z otcovraždy. 

 

Poslední ženou, kterou je nutno zmínit, ne však poslední ženou románu, je Liza 

Chochlakovová. Dívka upoutaná na invalidní vozík, která se během románu vyléčila, 

nicméně která trpěla velkým vnitřním neklidem, psychotickými poruchami, a která byla 

zároveň dětsky zamilovaná do Aljoši Karamazova. 

 

2.4. Motivy  

 

Právě rodina je vlastně středem celého děje. Nejedná se o klasický model rodiny, ale 

naopak o jeden z nejhorších možných variant rodiny. Děti zde zplodil muž, kterého nikdo 

nemá rád, všichni si přejí ve skrytu duše jeho smrt, snad až na naivního Aljošu. Rodina, ve 

které jsou vztahy tak zničené a pouta vznikají jen ze sobeckosti. Ivan například ke konci 

nepomáhá Míťovi k útěku z bratrské lásky, ale aby ulevil vlastnímu svědomí a vlastní vině. 

Míťa se za otcem vydal pouze kvůli penězům, které od otce chtěl.  Jedinou postavou, která 

se vymyká je samozřejmě Aljoša, kterého snad skutečně všichni milují, a který skutečně 

miluje své bratry. Nicméně tato láska je naivní, projevuje se pouze v několika pasážích – u 

Míti v záchvatech vášně, u Ivana pouze při jejich rozhovoru v hospodě, kde diskutují o Bohu, 

a nestačí ke zlepšení rodinných vztahů, ani k udržení rodiny pohromadě. Více než vztah 

jednoho ke druhému je pro celou rodinu typické karamazovství, ke kterému mají všichni 

bratři spíš odpor. 

 

Silným motivem a pomyslnou sítí, která drží celý román po hromadě je motiv soudu. 

Proces vyšetřování a samotné soudní přelíčení. Závěrečným řečem žalobce i obhájce jsou 

věnovány celé kapitoly. Po celou dobu jsme svědky justičního omylu, všechny důkazy 

svědčí ve prospěch obžaloby a v Dimitrijovu vinu. Tyto důkazy také nakonec vedou k jeho 



 

19 
 

usvědčení a odsouzení. Míťa je ve čtenářových očích náhle nevinnou obětí a mučedníkem, 

který na sebe i přes svou nevinnu převzal trest, aby se vykoupil ze svých ostatních hříchů. 

Na druhou stranu si Míťa po většinu románu jako budoucí otcovrah počínal, vyhrožoval, 

sledoval ho, žárlil na něj, zbil ho. Od vraždy ho nakonec zachránila jeho víra v Boha., jakýsi 

boží zásah, nicméně prezentován byl jako člověk, který by otce zabil. 

„— Podle mého názoru, pánové, podle mého názoru to bylo takhle, — řekl potichu, 

— nevím, zda něčí slzy, či zda moje matka uprosila boha, nebo zda jasný duch mne políbil v 

onom okamžiku — nevím, ale ďábel byl překonán. Odtrhl jsem se od okna a běžel jsem k 

plotu… Otec se polekal a všiml si mne tehdy po prvé, vykřikl a uskočil od okna — pamatuji 

se na to dobře.“21 

 

Zde se také setkáváme s motivem viny. Je vůbec hřích zabít člověka špatného, který 

způsoboval jen příkoří? Z čistě racionálního pohledu nikoli, když je něco špatné, odstraníme 

to. Takto vlastně přemýšlel i Ivan. Přál si otcovu smrt, ačkoliv sám by ho nikdy nezabil. 

Nese tedy inteligentní člověk hlásající své myšlenky odpovědnost za to, jak si je vyloží jiní, 

hloupější jedinci? Máme právo přát si něčí smrt? A vyplní-li se toto přání, jsme za onu smrt 

přímo odpovědní?  Smerďakov se stal nástrojem vraždy, zabíjel, je tedy vinen. Ale co Ivan?  

Není i on stejně jako Smerďakov vinen?  A máme se při našem rozhodování řídit rozumem 

nebo morálkou, potažmo náboženstvím, které nás učí, že nezabijeme? 

 

Ačkoliv jediným odsouzeným je Míťa, potrestáni byli všichni tři aktéři tohoto 

zločinu. Smerďakov spáchal sebevraždu, Dimitrij byl odsouzen, a tento rozsudek přijal jako 

pokání za své ostatní hříchy a Ivan trpěl výčitkami svědomí. Jeho trest spočíval až skoro 

v šílenství a sám sobě se stal největším nepřítelem, jeho černé svědomí získalo i podobu 

čerta. 

 

Posledním motivem, kterému se budu věnovat je motiv trpících nevinných dětí.  

Není to proto, že je to poslední motiv, který v textu najdeme. Naopak mohla bych ještě 

dlouho rozebírat motiv víry v Boha a existence Boha, což jsou dvě odlišné linie. Dále je 

možné sledovat linii milostnou, tedy zvláštní vztah Kateřiny, Míti, Grušenky a Ivana nebo 

všechny psychicky a fyzicky nemocné postavy tohoto románu.   

                                                           
21DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v 

tomto překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-

200-1226-5. str. 821 
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Motiv nevinných dětí vybírám právě proto, že dále budu rozebírat ještě text E. 

Schorma a konečně také film P. Zelenky., kdy se tématu oba věnují v jiné míře a podobě. 

Nevinné a trpící děti najdeme opět v mnoha částech románu. Můžeme jako trpící dítě vnímat 

Míťu, na kterého otec po smrti ženy zcela zapomněl. Dále Smerďakova, který byl také od 

dětství odvržen a vytvořil si tak sám svůj velmi pokřivený pohled na svět. Dál se motiv 

objevuje v příběhu Iljušečky, jednak proto, že je Ilja nemocný a umírá, jednak se cítí 

pokořeně kvůli urážce, kterou zavinil Míťa na Iljuškově otci. Trpící dítě byl i bratr Otce 

Zosimy, o kterém vyprávěl a psal Aljoša ve vzpomínkách na starce. 

 

Nejvýrazněji se ale tento motiv objevuje u Ivana. Jako všechno jeho jednání i toto 

souvisí s jeho pochybností nad existencí Boha, s jeho nesouhlasem se světem, s jeho 

karamazovstvím a s jeho pochybovačstvím. Ivan kromě příběhu Velký Inkvizitor, kdy zkouší 

neochvějnost Aljošovy víry, vypráví ve stejném duchu příběhy o nevinných malých dětech.  

Na jejich příkladech vysvětluje Aljošovi svůj postoj k Bohu. 

 

„A šla-li utrpení dětí na doplnění onoho množství utrpení, které je nevyhnutelné na 

vykoupení pravdy, pak tvrdím předem, že celá pravda nestojí za takovou cenu. »Posléze 

nechci, aby matka se objímala s trapičem, který uštval její dítě! Nesmí mu odpustiti. 

[…]Příliš draze ocenili harmonii, takové vysoké vstupné je příliš na naši kapsu. A proto 

pospíchám, abych svou vstupenku honem vrátil. A jsem-li poctivým člověkem, pak jsem 

povinen ji vrátit pokud možno nejrychleji. To také činím. Neříkám, Aljošo, že nevěřím v boha, 

jenom mu s veškerou úctou vracím vstupenku.“22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v 

tomto překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-

200-1226-5str. 424 



 

21 
 

3. Dramatizace 

 

Autorem slovníkového hesla „Dramatizace“, které je součástí tzv. Vlašínova 

Slovníku literární teorie, je Václav Königsmark.23   Mezi české autory, kteří se tomuto 

tématu věnovali, patří například Radka Denemarková, Pavel Janoušek, Iva Šulajová a další. 

Königsmark ve své studii Dramatizace jako projev krize i hledání východisek24rozdělil 

dramatizace na dvě linie, a to na linii pro velká „kamenná divadla“ a linii „studiových 

divadel“, do kterého bychom zařadili i Schorma a jeho Bratry Karamazovi. 

Stejně jako v pretextu, je nutné vymezit pojmy, se kterými budu dále pracovat. Najít 

přesné definice termínů, které jsou na poli přetváření pretextů v nové texty používány je 

vzhledem k mnoha různým přístupům takřka nemožné. Autorka Iva Šulajová ve svém textu 

Dramatizace jako teoretický problém, představuje jako nejčastěji používané pojmy 

dramatizace a divadelní adaptace. 

 

Dramatizace je “přetvoření původně epické, obvykle prozaické literární látky, někdy 

však také lyrické předlohy do dramatického tvaru.” 25Jak ukáži níže, je slovo dramatizace 

vnímané jako proces tohoto přepisu i jako výsledné dílo. Obecně se s tímto pojmem dle 

Šulajové pojí těsnější vazba na předlohu a výsledný text vlastně autorovou interpretací 

pretextu. 

 

Adaptace je vymezena následovně: “přizpůsobení struktury původního díla novému 

uměleckému záměru buď cestou moderního přepracování, aktualizace, parodie, nebo 

kompozičně stylistické úpravy zastaralého textu. [...] představuje zásadnější zásah do 

struktury původního díla, znamená nejednou radikální přeměnu vyjadřovacích prostředků 

(např. adaptace literárního díla pro film, rozhlas a televizi). [...] Divadelní adaptace bývá 

nejednou určena také praktickými jevištními potřebami (nadměrná délka hry, častější 

proměna dějiště, technicky neuskutečnitelné nebo dramaticky neúčinné zvraty atp.).”26 

 

K lepšímu pochopení rozdílu mezi dramatizací a adaptací uvádí ještě popis L. 

Pytlouna: „nějaká základní myšlenka, která dramatika na předloze zaujala. Takový motiv 

                                                           
23Königsmark, V. „Dramatizace“. In Slovník literární teorie. Ńtěpán Vlańín (ed.), Praha: Československý 

spisovatel, 1977, s. 84. 
24Königsmark, V. Dramatizace jako projev krize a hledání východisek. Dialog, č. 2, 1977, s. 1-13. 
25Slovník literární teorie. Štěpán Vlašín (ed.), Praha: Československý spisovatel, 1977 s. 84 
26Slovník literární teorie. Štěpán Vlašín (ed.), Praha: Československý spisovatel, 1977 s. 11. 
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pak autor ‘vypreparuje’ ze struktury výchozího textu […] a přizpůsobuje ho své představě a 

záměru, což si přirozeně nárokuje posunutí významů i změnu výrazových prostředků. […] 

Výsledkem je samostatné drama bez přímých vazeb na původní prózu. […] Výmluvným 

znakem adaptace je i častá modifikace původního titulu a způsob dramatikova signování 

nově vzniklého textu.”27 

 

Šulajová nicméně přesahuje ve svém pojetí adaptace divadelní formu, a zahrnuje 

také filmy a rozhlasové hry. Její pojetí těchto dvou významů je poměrně široké a není tak 

přesně vymezené, jako definice Zdeňka Hořínka, který ve své knize Úvod do praktické 

dramaturgie rozděluje pojmy takto,:  divadelní adaptace - „(…) je ve své podstatě 

dramaturgickým přehodnocením staršího dramatického textu (…).“ 28  Odděluje zde 

dramatizace od textů původních dramat s režijními a scénickými úpravami. Hořínek dále 

určuje ještě dva typy přepisu, a to Novou hru na starý námět(ani tuto kategorii Hořínek 

nevnímá jako dramatizaci a vylučuje tak z žánru dramatizací takové nové texty, jejichž 

předlohou bylo již existující drama) a dále tři typy dramatizací Jevištní přepis, Dramatizace 

v běžném smyslu a Drama podle epické předlohy.  Je zřejmé, že Hořínek jako dramatizace 

vnímá pouze původně nedramatické, epické texty. 

 

V této práci nebudu nicméně vycházet ani z dělení Šulajové, ani přímo z Hořínkovy 

klasifikace. Přikláním se k vnímání dramatizací tak, jak je ve své dizertační práci Nárys 

teorie dramatizací literárních děl uvádí Mgr. Aleš Merenus, Ph.D., který vychází z Hořínka, 

a přichází s vlastním náhledem na problematiku. 

 

 Z jeho dělení na dramatizace literární a divadelní, které do sebe prakticky zahrnou 

Hořínkovu klasifikaci, budu vycházet v následujícím textu.29 

 

                                                           
27Pytloun, L.: Ubohý vrah - divadelní adaptace Pavla Kohouta, Problém převodu prozaického díla do 

dramatické formy, Tvar 6, 1997, s. 13. 
28Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2009, s. 62. 
29

„Například Hořínkovy druhy dramatizací (...) popisují nejen jejich vztah k předloze (...), ale také zohledňují 

jejich inklinaci k literárnímu dramatu či divadelní inscenaci. Jevištní přepis tak funguje jako imitace předlohy, 

která má především sloužit jako zdroj tvorby inscenace. (…) Naopak dramatizace podle epické předlohy zase 

inklinují k literatuře, poněvadž usilují o zařazení do skupiny dramat.“  In MERENUS, Aleš. Nárys teorie 

dramatizací literárních děl [online]. Masarykova Univerzita Brno, 2012 [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/195330/ff_d/Ales_Merenus_Dizertacni_prace.pdf , str. 77 
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Než se ale pustím do popisu konkrétního procesu dramatizace, žánrů dramatizace a 

prostředků dramatizace, vrátím se ještě jednou k pojmu adaptace. V nejširším možném 

smyslu ho chápe Kanaďanka Linda Hutcheon, která ve své knize A Theory of Adaptation30  

rozděluje adaptaci na proces a výsledek procesu. V jejím pojetí může být adaptací téměř 

vše, od filmů přes videohry, hudbu, drama nebo komiksy. 

 

Jak tedy pojmy adaptace, dramatizace a divadelní adaptace uchopit? V podstatě jsem 

to právě naznačila v pořadí, v jakém jsem je vyjmenovala. Význam adaptace rozdělím na 

dva, v širším slova smyslu se jedná o jakoukoli transformaci „čehokoli do čehokoli“. 

Můžeme adaptovat umělecké i neumělecké sféry, můžeme adaptovat již vzniklé adaptace, 

jediné co musí být zachováno je vazba na původní text.  Adaptace může vznikat v různých 

mediích a v jiných vystupovat.  Dramatizace je tedy druhem adaptace. Stejně tak bychom za 

druh adaptace v širším slova smyslu mohli považovat adaptaci divadelní, která je režijně-

dramaturgickou transformací dramatu, a která vzniká pouze pro potřebu jedné určité 

inscenace. Nemůžeme ale divadelní adaptaci zařadit do podkategorie dramatizace, a to z 

několika důvodů; divadelní adaptace slouží pouze jednomu účelu a nesnaží se stát se 

literárním textem, dramatizace se nevěnuje pouze přepisům dramat a dramatizace vytváří 

artefakty i pro jiná, než divadelní média, například pro vznik rozhlasové dramatizace. 

 

3.1. Intertextualita dramatizací 

 

Již ve druhé kapitole této práce jsem nastínila problematiku intertextuality, tedy 

odkazování textů k dalším textům, která, pokud bychom se jí striktně drželi, by v podstatě 

vymazala autorství všech původních dramat, neboť i pro tato dramata se autoři inspirovali 

okolním světem, a všechna dramata by vznikala dramatizací. To samozřejmě není naším 

záměrem. Do sítě předloh a adaptací nás nemilosrdně uvrhli všichni post-strukturalisté a 

intertextové vazby. Průkopnicí bychom mohli nazvat Julii Kristevovou, která navázala na 

Bachtina a jeho koncept dialogů. Společně s Barthesem by tito autoři vnímali dramatizaci 

nikoli jako vztah dvou děl – pretextu a dramatizace, ale jako nekonečnou síť vztahů mezi 

nepřeberným množstvím textů.  

 

                                                           
30Hutcheon, L. A Theory of Adaptation. London/New York: Routledge, 2006. 
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„První model, představovaný již zmíněnou Julií Kristevou, Rolandem Barthesem a 

dekonstrukcí obecně, je ve svých teoretických implikacích radikálnější a problematizuje 

dosavadní koncepce literatury, charakterizované strukturální totalitou a systémovým 

přístupem. Jestliže pro strukturalistický model je charakteristické soustředění na relace mezi 

konkrétními texty, příp. mezi texty a systémem (jazykem, druhem, žánrem), pak v dekonstrukci 

se zájem obrací směrem ke vztahům mezi textem a neohraničeným a proměnným horizontem 

kultury. Radikální rozlišení pojetí textu, kdy nejen každý kulturní systém či struktura, ale 

doslova vše má být textem (realita jako text nultého stupně), vede nutně k představě jakéhosi 

'univerza textů', jehož stopy – třeba nevýrazné a zastřené – jsou vepsány do každého textu, k 

obrazu 'texte général', ve který se podle Derridy proměnila skutečnost.“31 

 

Snažit se jakýmkoli způsobem zkoumat dramatizace z tohoto úhlu intertextuality by 

tedy úplně ztrácelo smysl. Nicméně v užším pojetí intertextualitu můžeme vnímat jako snahu 

zkoumání vztahů mezi jednotlivými texty, a to na předem jasně vymezených úrovních. 

Dramatizace je s intertextualitou úzce spojená, je jí přímo podmíněná a může také sloužit jako 

její ukázkový příklad.  

Teorie intertextuality ale podobně jako teorie adaptace dramatizaci značně přesahuje. 

Zasahuje totiž do všech sfér umění, i do sfér neuměleckých a do všech médií. 

 

3.2. Problematika významu slova „dramatizace“ 

 

Pokusíme-li se na dramatizaci dívat ze sémiotického pohledu, mohli bychom ji 

nazvat makroznakem32 , který je složen z dialogu a scénické situace. Situace je vlastně 

podstatou jakékoli divadelní hry. Pedagog DAMU doc. Mgr. Milan Schejbal ve svých 

Kurzech praktické režie často vtloukal a vtlouká do hlav svých studentů právě tento fakt: 

„Chcete-li zrežírovat dobrou hru, musíte tvořit situace, přimějte herce hrát situace a diváka 

držte v napětí a očekávání, co přijde.“33 

Při dramatizaci je tedy nutné z původního textu vytvořit scénář, založený na 

dialozích, které samy o sobě tvoří situace. S tím se pojí i epizace, která nutně u 

                                                           
31Málek, P. Teorie intertextu a literární kontexty filmu I. Iluminace 5, č. 2, 1993, s. 13. 

32MERENUS, Aleš. Nárys teorie dramatizací literárních děl. Brno, 2012. Dizertační práce. Masarykova 

Univerzita. Vedoucí práce Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 
33Nejedná se o přesnou citaci M. Schejbala, spíše o snahu zachytit jeho hlavní myšlenku Kurzu praktické režie 

(KoPR), který probíhal v letech 2008-2012 v rámci přehlídky amatérských divadel Jiráskův Hronov. 
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dramatizovaných textů nastává. V dramatizaci se zaměřujeme na epické prvky původního 

textu – pre-textu.   

 

Vytvořené dramatizace dále můžeme rozdělit podle jejich funkce a zaměření. 

Některé texty slouží rovnou jako mezičlánky při tvorbě divadelní inscenace. Jiné mají i 

funkci literární, chtějí být porovnávána s původním textem a to již v rovině textu. Do 

dramatizace se vždy promítne i nahlížení autora a také fakt, tvoří-li dramatizaci pro někoho 

jiného, tedy tvoří-li pouze text, anebo tvoří-li sám pro svou režijní tvorbu. Pak v textu může 

mnoho věcí vynechat a nechat je až přímo na režírování scénáře. 

 

Problematika dramatizace je rozšířena ještě faktem, že máme několik možností, jak 

pojem dramatizace vnímat, a to ve čtyřech základních sférách – sféra každodennosti, 

žurnalistická, školní a umělecká. Pro moji práci je samozřejmě nejpodstatnější právě 

dramatizace umělecká, můžeme si ale vymezit i významy ostatních výskytů. V každodenním 

a běžném životě vnímáme jako dramatizaci proces, kdy jeden nebo více účastníků 

komunikace začne běžné téma nebo problém zveličovat a vytváří nepřiměřené napětí. V 

žurnalistice se pak jedná o proces událostí, které jsou neočekávané a v přihlížejících 

vzbuzují nejistotu. Ve školním prostředí se jedná o možnost výuky, kdy si žáci zahrají různé 

role k lepší fixaci probírané látky a k jejímu lepšímu pochopení. 34 

 

Ve všech případech najdeme společný kořen právě v uměleckém významu slova 

dramatizace. Ve všech uvedených sférách se jedná o přenesení původního významu, všude 

dochází k teatralizaci, všechny zmíněné významy nesou náznak divadelnosti. 

 

V samotné umělecké sféře má dramatizace tři další významy; za prvé se jedná o typ 

literárního díla, které vzniklo z jiného textu, dále se jedná o samotný proces tohoto 

převádění z původního textu na text nový a samozřejmě pojmem dramatizace označujeme 

již hotová díla. 

 

Dramatizace obvykle dobře reflektují soudobou náladu společnosti, společenská 

témata apod.  To se ukáže obvykle jednak na tématech, která si autoři vybírají k dramatizaci, 

ale také na aspektech, které vyzdvihnou a které naopak upozadí. Obvykle také autoři 

                                                           
34Viz Pavlovský, P. (ed.) Základní pojmy divadla; Teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri & 

Národní Divadlo, 2004, s. 93. 
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nevychází z jiných dramatizací. Oba texty tak vychází z různého časového období. Díky 

tomu dochází k proměně samotného žánru. 

 

3.3. Proces dramatizace 

 

Největšími determinacemi dramatizací jsou jejich samotné předlohy, které určují 

téma, jazyk i kompozici. V dramatizacích tedy najdeme zřejmě největší prostor pro ukázky 

intertextuality. 

 

Na tomto místě bych ráda připomněla Komunikační model Romana Jakobsona. Jeho 

přístup vytváří most mezi procesuální a sémiotickou školou. 35 Jakobsonův model tvoří šest 

základních prvků, jejichž existence je podmínkou proběhnutí komunikace. Tyto prvky jsou 

svázány se šesti funkcemi.  

Schéma č. 136 

 

Základem modelu je lineární struktura, v níž mluvčí předává sdělení adresátovi. 

                                                           
35 První škola vnímá komunikace především jako přenos sdělení hotových významů, nezajímá je kontext a 

nejpodstatnějším je to, co chtěl vysílající sdělit. Chápou komunikaci lineárně. Typickým příkladem „procesuální 

školy“ je teorie komunikace vytvořená Claudem Sahannonem a Warrenem Weaverem. Sémiotická škola oproti 

tomu na kontext klade důraz, zkoumá samotné znaky a generování významu znaků. Komunikace je sociální 

interakcí vymezující jedince v rámci sociálních vztahů.  Zkoumá i dekódování a výsledné přijetí vysílaného 

signálu.  
36 Převzato z: Jakobson, Roman. Poetická funkce. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995, str. 78. a str. 82 
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Obsah sdělení se musí vztahovat ke kontextu, kterému komunikující rozumí, v kódu, který 

adresát pochopí a v kanálu, který komunikaci umožňuje. Význam tedy není neměnnou 

hodnotou přemísťující se ve stejné podobě od mluvčího k adresátovi, ale je utvářen v 

průběhu celého komunikačního aktu. Každý faktor Jakobsonova modelu má zároveň vlastní 

funkci. Emotivní funkce popisuje vztah, který ke sdělení chová mluvčí. Obsahem této 

funkce jsou postoje, emoce, příslušnost k něčemu. Konativní funkce naopak vyjadřuje vztah 

sdělení k adresátovi. Poznávací funkce hraje nejpodstatnější úlohu v reálné komunikaci, 

jejímž účelem je výměna informací. Jejím smyslem je faktické zpřesňování informací, 

ačkoliv není zaměřena na otázku pravdivosti. Fatická funkce má držet komunikační kanály 

otevřené. Její úkolem je udržovat komunikaci mezi mluvčím a adresátem. Oproti poznávací 

funkci není v tomto případě smyslem přenášet informace, ale vytvářet vztah mezi 

komunikujícími, k čemuž jsou využívány redundantní elementy ve sdělení. Metajazyková 

funkce pomáhá rozpoznat kód, který byl při komunikaci využit. Tato funkce nám pomáhá 

pochopit sdělení tím, že napovídá, jak jej máme vnímat. Příkladem metajazyka v umění je 

třeba žánr. Metajazykovou funkci má i oblečení, zejména v případě uniforem. Poetická 

funkce je zvýrazněna v komunikaci, která se vztahuje ke sdělení kvůli němu samému. 

 

Chceme-li tento komunikační model aplikovat na dramatický text, je třeba rozlišit 

komunikaci divadelní a dramatickou. Divadelní komunikace je jedinečná, neopakovatelná a 

konkrétní. Má na rozdíl od dramatu přímý kontakt s adresátem, tedy divákem. Oproti tomu 

drama si může číst příjemce kdykoli. V tomto ohledu je pak komunikace stejná jako 

komunikace literární. Tedy našli bychom spíše role modelového autora a modelového 

čtenáře jak je popisuje Eco.37 Základní komunikace tedy v dramatické komunikaci probíhá 

skrze text.   

 

Teorií komunikace v divadle se zabýval i Ivo Osolsobě. Divadlo nazval komunikací 

komunikací o komunikaci. Jeho náhled na divadlo byl spíše strukturalistickým myšlením o 

životě. Zjednodušil Jakobsonův model a převedl ho do následujícího modelu:  

 

 

 

 

                                                           
37 ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově univerzitě. Olomouc: Votobia, 1997. 

Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-248-2. 
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OBJEKT 

PŮVODCE                           ZNAK                 PŘÍJEMCE=SITUACE 

 KÓD                                                                                              

Schéma 238 

 

Tento model používá jako základ pro další tři modely, které vytvořil: Sériové schéma, 

Paralelní schéma a Hierarchické schéma. Sériové schéma, které Osolsobě pojmenoval na 

základě podobnosti sériového zapojení v elektrotechnice, vychází z všeobecné sémiotické 

představy divadla, kde je divadlo vnímáno jako kombinace dvou znakových komunikačních 

situací.  

 

Dramatik je Původcem1, dramatický text je Zprávou1. Zpráva1, reprezentuje znak 

nebo soubor znaků, je určena v Kódu1, kterým je verbální jazyk autora. Objekt1 je význam 

této zprávy. Herec spolu s režisérem a dalšími herci zastupuje hned dvě role: Příjemce1 a 

Původce2. Příjemcem1 je z toho důvodu, že přijímá v dramatickém textu zprávu a protože ji 

předává dále divákovi, je zároveň Původcem2.  Samotné představení je Zprávou2 a divák je 

samozřejmě Příjemcem2, který ji přijímá v Kódu2 celkový význam představení, tedy 

Objekt2. Kódem2 se zde rozumí divadelní jazyk. Snadněji je model pochopitelný 

z následujícího schématu:  

 

OBJEKT¹ OBJEKT² 

Obsah / Význam 

PŮVODCE¹ – ZPRÁVA¹ – [PŘÍJEMCE¹,PUVODCE ²] – ZPRÁVA ² - PŘÍJEMCE²   

Dramatik          –      Znaky             –          Herec           –            Přestavení -      divák 

KÓD¹  KÓD²    

Verbální jazyk / Divadelní jazyk 

Schéma 339 

 

Osolsobě ale upozorňuje, že v tomto schématu chybí vazba na realitu, která je 

původním významem informace ve zprávě. Účastníci mají vazby na různě rozsáhlé a 

                                                           
38 OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika 

divadla. Brno: Nakladatelství G, c1992. ISBN 80-901112-0-3, str. 18 
39 OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika 

divadla. Brno: Nakladatelství G, c1992. ISBN 80-901112-0-3, str. 27 
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obsáhlé fragmenty skutečnosti.40 Tento model je tedy nejlépe využitelný na analýzu vztahu 

dramatického textu a představení.  

 

Druhým schématem je paralelní schéma, které sleduje scénickou realizaci představení. 

Příjemce tentokrát představuje celé publikum a Původcem je celá divadelní společnost 

vytvářející představení. 

 

 Toto schéma je ideálním příkladem divadla jako kolektivního umění, které se 

odehrává v určitém čase a prostoru vnímaného divákem paralelně. To znamená, že divák 

současně vnímá scénické ukotvení představení a herecký výkon herců. Během tohoto vnímání 

může být nositelem významu téměř cokoli, hudba, světlo, tanec atd. Tedy vše můžeme 

částečně vnímat jako zprávu, která dohromady toto paralelní schéma tvoří.  

 

OBJEKT1 

ZPRÁVA1 

KÓD1 

PŮVODCE1 2 {                    } PŘÍJEMCE1 2 

OBJEKT2 

ZPRÁVA2 

KÓD2 

Schéma 441 

 

 

V tomto chápání je dramatický text podřízen pod jeden z kanálů přenosu zprávy, 

tedy ztrácí své místo, které je obvykle nadřazené. Osolsobě zde upozorňuje na chybějící 

možnost analýzy divadelních znaků v jejich základním působení a na jejich transformaci do 

„znaků hrajících znaky“, kde znaky pouze neodkazují k významům, ale kde i hrají.  

 

Schématem, které obsáhne i mezery těchto dvou schémat, je poslední - Hierarchické 

schéma, kde je středem vnímatel a jeho vnímání. To do sebe zapojí v podstatě obě schémata 

předchozí a ukazuje, jak komunikaci vnímá divák.  

                                                           
40 OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika 

divadla. Brno: Nakladatelství G, c1992. ISBN 80-901112-0-3, str. 38 
41 OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika 

divadla. Brno: Nakladatelství G, c1992. ISBN 80-901112-0-3, str. 71 
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OBJEKT³ 

PŮVODCE³ --- ZPRÁVY³ --- PŘÍJEMCE³ 

KÓDY³ 

PŮVODCE² --- ZPRÁVY² --- PŘÍJEMCE² 

KÓDY² 

PŮVODCE¹ 

------------------------------------------------------------------ 

PŘÍJEMCE¹ 

KÓD¹ 

Schéma 542 

 

Do základní Situace1 jsou vloženy dvě jiné komunikační situace, jedna z nich 

(Situace2) zastupuje specifickou divadelní Zprávu1, druhá z nich Situace3 je objektem, ke 

kterému je podávaná zpráva. Potom mluvíme o tom, že Zpráva1 je Situací2 a Kontext2 je 

Situací3.43 

 

Osolsobě se nepovažuje za autora tohoto schématu, dle jeho názoru tuto komunikaci, 

která je v divadle již ustálená pouze popsal. Každá divadelní komunikace je svázaná s okolím, 

ve kterém vznikla: 

 „Všechny specifické divadelní zákonitosti nejsou nic než specifické „lokální“ 

projevy obecných komunikací. Budiž okamžitě dodáno, že jde o obecné zákonitosti 

komunikace lidí, tedy jejich zprostředkovaného poznání.“44 

 

Nyní se dostáváme k tomu, co je podstatné pro tuto práci. Modely, jak je popsal 

Osolsobě, jsou totiž tvořeny v ohledu na situaci v dramatizaci. Jak jsem již uvedla výše, 

drama tvoří situace. Osolsobě považuje situace za fenomén, který pomáhá vypravěči najít 

jeho vlastní postavení v dramatu, a který je základním kamenem komunikace. Komunikace se 

pak skládá z několika složek: Původce, Příjemce (ten, který vysílá znak), Znak (musí být 

                                                           
42 OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo sémiotika 

divadla. Brno: Nakladatelství G, c1992. ISBN 80-901112-0-3,  str. 80 
43 Tamtéž,., str. 212 
44 Tamtéž, str. 182 
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v určitém kódu), Kód (odkazuje k objektu) a konečně Objekt (ten je rekonstruován 

příjemcem).  

Hierarchický model se pak skládá ze tří situací, které jsou do sebe vzájemně složeny. 

První část je Situace1, která je komunikací divadla a hlediště. Tyto komunikanty Osolsobě 

nazývá kolektivním tvůrcem, který ke komunikaci s divákem používá audiovizuální divadelní 

kódy. Předkládají tedy divákům znak, který je Zprávou, která představuje estetický objekt, 

tedy fikční svět. Dostáváme se k Situaci2, kterou obsahuje právě Zpráva. Ta je pseudosituací, 

a je vytvářena i přijímána herci. Jedná se tedy o komunikaci a chování v rámci fikčního světa. 

Hra herců na scéně pak odkazuje k Situaci3, která je objektem.  

 

Pokusme se nyní popsat na základě tohoto modelu rozdíl mezi dramatem a divadlem. 

Dramatický text funguje a využívá Situaci1 a Situaci3. V prvním případě komunikuje autor 

s recipientem na základě kódu. V Situaci3 se do popředí dostává Objekt, tedy fiktivní děj 

dramatického textu. Obě tyto situace tedy můžeme využít a mohou fungovat i při literární 

percepci dramatického textu.  

 

Situace2 je pak komunikací divadelní, kdy v zakódované zprávě vypovídá o jiné 

situaci. Pro divadlo je typická komunikace „tady a teď“, kdy kromě verbální komunikace je 

užita především i ta neverbální, nezprostředkovaná. Ta je literární dramatizací modelována, 

má vedlejší texty, které ji opisují, je předlohou situována do konkrétního času a prostoru. A 

celá dramatizace je založena kombinaci nepřímé komunikace a na projekci nezprostředkované 

komunikace, která probíhá pouze mezi diváky a herci v daný moment.  

 

Hlavním důvodem, proč jsem celou tuto pasáž uváděla, je shrnutí Iva Osolsoběho, 

které se týká dramatizací literárních textů a výběru těchto pretextů. Osolsobě na základě 

situací definuje texty, které jsou k dramatizaci vhodnější, a které nikoliv.  

 

 „Je to zřejmé zejména z toho, jak snadno se literární epika stěhuje na scénu: v praxi 

divadla – nejen takříkajíc moderního – bychom pro to našli nespočetně dokladů. Ten pohyb je 

tím snazší, čím více fragmentárních hierarchických prvků, tedy čím více divadla je obsaženo 

už v té nejliterárnější podobě – v literární předloze – a samozřejmě čím je toto stopové 

divadlo dramatičtější. Proces dramatizování (rozuměj psaní dramatizací románových či 

povídkových předloh) spočívá v nacházení a koncentrování či vytváření těchto stopově 

hierarchických prvků a v eliminování (v epickém divadle ovšem neúplném) prvků epických. Ať 
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je román o čemkoli, drama je vždycky jedině o situacích (a samozřejmě v situacích – byť 

fragmentárních – ony situace zobrazujících): jeho materiálem i tématem jsou jedině situace, a 

teprve pak, sekundárně, skrze situace může 'vyprávět' o něčem dalším.“45 

 

 

 

Pokusím se nyní aplikovat tento hierarchický model na Bratry Karamazovi. Hned 

v úvodu je nutné zmínit, že díky polyfoničnosti románu nemusel Schorm tolik bojovat s rolí 

vypravěče, ale mohl používat pouze promluvy postav. Někdy ale vzal pásmo jedné postavy, 

které rozčlenil do promluv několika postav, tedy  terminologii Iva Osolsoběho vzal Schorm 

jednotlivé věty z pásem vyprávějících postav, tedy Původců1 a předal je jiným postavám, tedy 

Původcům3. Transformuje tak ze Situace1 do Situace3. Jednotlivé dramatické osoby jakoby 

vystupují ze Situace3 a štafetově si předávají funkci vypravěče, v našem případě hybatele 

děje.  Tak se dostáváme k metodě „multinarativího“ divadla malých scén, kam bychom 

Schormovu dramatizaci mohli zařadit.  

 

Proces dramatizování je tak podle Osolsoběho vytvářením hierarchických prvků a 

rušení prvků epických. Čím více divadla je v literárním textu obsaženo, tím je proces 

snadnější. 

 

Při tvorbě dramatizací má autor mnoho možností, jak z daného textu naložit. 

Následující techniky dramatizací nejsou žádným pevně daným dogmatem, nebo snad 

návodem, jak vytvořit dramatizaci z původně nedramatického textu. Jedná se pouze o 

procesy, které jsou užívány nejčastěji. 

 

3.3.1. Amplifikace, redukce, ekvivalence, kumulace, zmnožení a zkonkrétnění 

 

Nejprve se budu věnovat typologii dramatizací dle V. J. Proppa. Propp byl ruským 

strukturalistou, který většinu své práce věnoval zkoumání žánru pohádky. Zkoumal neměnné 

funkce postav v pohádkách a jejich charaktery. Proppovy transformace jsou stejně jako jeho 

další studie vytvořeny na základě pozorování konkrétní množiny a vyvození obecných 

pravidel. Propppovu teorii tedy nemůžeme aplikovat na dramatizační procesy kompletně, 

nicméně řada procesů, které popsal, jsou základními procesy dramatizace jako takové.  Těmi 

                                                           
45 Tamtéž, str. 122 
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jsou amplifikace, redukce, ekvivalence, kumulace, zmnožení a zkonkrétnění. 46   Obecně 

řečeno, se jedná o procesy, kde se v jednotlivých dimenzích mění prvky výstavby, a to tím 

způsobem, že se buď rozšiřují (amplifikují), nebo se zužují (redukují), nebo zůstávají 

v původním stavu, jsou tedy ekvivalentní. Jako příklad můžeme uvést motivy příběhu. Evald 

Schorm ve své dramatizaci vybral a použil pouze několik málo motivů (vražda/milostný 

trojúhelník/odpovědnost i za činy, které jsme sami nespáchali) a s těmi dále pracoval. Petr 

Zelenka do svého scénáře několik motivů naopak vrátil (Kapitán Sněgirov a celý příběh 

Iljuši alespoň ve zprostředkované formě) a další motivy přidal (příběh Údržbáře a jeho 

syna). 

 

Konkrétně u Schormovy dramatizace Bratři Karamazovi vidíme mnoho případů 

redukce. Schorm ponechal pouze základní postavy příběhu, tedy rodinu Karamazových, 

Kateřinu, Grušenku, Lízu a Poláka. Zredukoval tedy kompletně všechny duchovní postavy, 

Otce Zosimu, vynechal příběh Iljuši a jeho otce, téměř všechny vyšetřující osoby a postavy 

soudu, dále Rakitina, sluhu Grigorije i s jeho ženou a všechny malé chlapce. 

 

Kumulací nazýváme proces, kdy je několik prvků spojeno v jeden. Zůstaneme-li opět 

v rovině postav, znamená to, že charakteristiku a vlastnosti postav buď přebírá postava jiná, 

nebo že jeden herec hraje několik postav, a to nikoli z důvodů nedostatku herců, ale je to tak 

přímo předepsáno. Schorm v tomto duchu sjednotil postavu Hostinského, Komisaře a 

Soudce. 

 

Kromě spojování postav se ale postavy mohou i rozštěpit, a to opět v přímo 

předepsaném textu samotného scénáře, kdy jednu postavu hraje několik herců. Může to být 

z důvodu ukázání stárnutí postavy, nebo to může mít hlubší podtext. U Bratrů 

Karamazových se s tímto štěpením také můžeme setkat. Nikoli však u Schorma, ani u 

Zelenky. Tento kousek předvedlo ve svém ztvárnění Divadlo Husa 

na provázku v představení Bratři Karamazovi: vzkříšení.47Roli starého Karamazova 

zde postupně sehráli tři herci, kteří jinak představovali jeho syny. 

 

                                                           
46Propp, N.V. Transformace kouzelných pohádek. In Miroslav Červenka (ed.) Morfologie pohádky a jiné studie. 

Přeložil Miroslav Červenka, Jinočany, H&H, 1999, s. 131-149. 
47 Bratři Karamazovi: Vzkříšení. Divadlo Husa na provázku. Scénář J.A. Pitínský, Petr Scherhaufer a Vladimír 

Morávek, reņie Vladimír Morávek. Premiéra 23.10. 2004. 
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Zmnožením rozumíme situaci, kdy se jeden prvek opakuje a to synchronně, tedy 

v jednom bodě. Například jedna postava může být na podiu v jednu chvíli několikrát. 

Rozdvojení může sloužit k lepšímu zpracování vnitřních monologů. 

 

Častým prvkem u dramatizací je i kumulace časoprostoru. Děj se může v původním 

textu odehrávat na různých místech v různých časových úsecích, ale při dramatizaci se místo 

i čas spojí, jedna událost navazuje na druhou a situace se odehrávají na jednom místě. 

V Schormově dramatizaci prakticky postrádáme popis prostoru, ve kterém se děj odehrává. 

Scéna se během hry téměř nemění, pouze drobným přenesením nábytku se ocitáme u 

Fjodora Karamazova, v Mokrém nebo v soudní síni. Řada rozhovorů mezi bratry, která se 

v původním textu odehrává v zahradě, v hostinci či na ulici probíhá na blíže neurčeném 

místě, které se ale nijak neliší od domu Fjodora Karamazova. 

 

Kromě kumulací scén a rozdělení scén můžeme ale najít v dramatizacích často 

přechody v obrazy. 

 

„Divadelní obraz se objevuje spolu s epickými prvky v dramatu: dramatik se už 

nesoustřeďuje na krizi, rozkládá trvání času a nabízí diskontinuální časové fragmenty. 

Nezajímá ho pomalý vývoj, nýbrž zlomy v jednání.“ 48 

 

U Schorma nalezneme řadu kumulací i v samotných promluvách postav. Myšlenky, 

které například Ivan v původním románu představuje na několika stránkách a především v 

různých časových obdobích, v různých situacích a různým posluchačům Schorm prakticky 

spojil ve dvě scény, a to v rozhovor Ivana a Smerďakova a v rozhovor Ivana a Aljoši. To již 

souvisí s dialogizací. 

 

„IVAN Říkám ti neotravuj a starej se o sebe. 

 

SMERĎAKOV Nezlobte se, ale já se obdivuju vaší vzdělanosti, protože jsem taky 

vzdělaný. 

 

 (Ivan se rozesměje) 

 

 Jako mužik bych k vám nemohl mít žádný cit. Mužik nemůže mít 

ke vzdělanci žádný cit, protože je nevzdělaný. Ale já ho mám. 

                                                           
48Pavis, P. „Obraz (2)“. Přeložila Daniela Jobertová In Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. 
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IVAN Žvaníš a já ti moc nerozumím. 

 

SMERĎAKOV Čekám najisto, že mě zase co nejdřív potrefí dlouhá padoucí 

nemoc. 

 

IVAN Jaká dlouhá padoucí nemoc? 

 

SMERĎAKOV To je prosím takový dlouhý záchvat, neobyčejně dlouhý, trvá 

několik hodin, a třeba celý den i dva a na ten bych, prosím, mohl i 

umřít. 

 

IVAN Ale přece se říká, že se záchvaty padoucnice nedají předpovědět. 

Tak jak to můžeš vědět? Poslouchej, nepředstíráš ty nakonec 

nemoc, a nic ti není? 

 

SMERĎAKOV A kdyby? Měl bych na to právo, abych si zachránil život. 

Nemocného by přece nikdo neuhodil, byla by mu hanba. 

 

IVAN Co se pořád tak třeseš o život? Všechny ty Míťovy výhružky jsou 

řeči a nic víc. Ten tě nezabije. Možná zabije, ale ne tebe. 

 

SMERĎAKOV Ale zabije, jako mouchu by mě zabil. Ale já se ještě víc bojím, aby 

mě nepovažovali za spoluviníka, kdyby vyvedl něco bláznivého 

svému panu otci. 

 

IVAN Jakou ty máš spoluvinu, prosím tě? Co to žvaníš? 

 

SMERĎAKOV Když já jsem mu, pěkně prosím, pověděl o těch znameních. 

 

IVAN (vztekle) O jakých znameních? Tak mluv, k čertu! 

 

SMERĎAKOV Pán mi nařídil, abych hlídal, jestli nejde Grušenka, a když přijde, 

tak abych zaťukal. A když se objeví Míťa, mám zaťukat zase jinak. 

No a Míťa o obou těch znameních ví. 

 

IVAN (zuřivě) Tys mu to řekl? Jak ses mohl opovážit? 

 

SMERĎAKOV Ze strachu, pěkně prosím, ze strachu. Když on pořád vyhrožuje, že 

mi zpřeráží nohy, a tak mu podlízám a on je přesvědčený, že ho 

nepodvádím a všechno mu řeknu… Míťa ví i to, že má otec 

připravenou obálku se třemi tisíci a nápisem: „Mému anděli, 

Grušence, až ke mně přijde.“ A pak tam ještě jednou připsal: 

„Mému kuřátku.“ 

 

IVAN (zuřivě) Nesmysl. Míťa žádné peníze neukradne. Je to rozzuřený 

hlupák, ale nekrade. 

 

SMERĎAKOV Když on ty peníze hrozně potřebuje, vy možná ani nevíte, jak moc 

je  potřebuje a tvrdí, že mu je otec ty tři tisíce dlužný. A otec zatím 



 

36 
 

vykřikuje, že dá přepsat všechno na sebe. Ale kdyby umřel, zbyde 

na každého z vás kolem čtyřiceti tisíc na hotovosti. Pán žádnou 

poslední vůli nenapsal a Míťa to ví. 

 

IVAN Když to všechno tak dobře víš, co mě posíláš do Čermašně? 

Odjedu a tady se stane bůhvíco. 

 

SMERĎAKOV No právě proto. 

 

IVAN Co právě proto?   

 

SMERĎAKOV Nezlobte se pane, já si vážím vašeho vzdělání, vaše úvaha o Bohu 

mě uklidnila a posílám vás tam jen proto, že je mi vás líto. 

 

IVAN Cože, ty lituješ mě? Jsi pitomec! 

 

SMERĎAKOV Být na vašem místě, všeho nechám a jdu od toho. 

 

IVAN Odjíždím do Moskvy – zítra, jestli tě to zajímá. 

 

SMERĎAKOV To, prosím, uděláte nejlíp. 

 

 (Ivan vyskočí, jako by chtěl Smerďakova uhodit, ale pak se 

rozesměje) 

 

IVAN Ty jsi opravdu pitomec. 

 

SMERĎAKOV (s úsměvem) Se vzdělaným člověkem je radost pohovořit.“49 
 

 

Posledním typem Proppovy dramatizace je zkonkrétnění. To je typické pro tvorbu 

replik. Texty původně parafrázované převede autor do přímé řeči a tím vytvoří nový dialog 

nebo monolog.  Další zkonkrétnění probíhá ve formě scény, která může, ale nemusí být 

v původním textu popsána, a kterou dramatizace vytvoří. Stejně tak přepsaný kostým a 

maska postav slouží k lepší představě diváka o postavě. 

 

Zde je ovšem nutno podotknout, že většinově záleží na režisérovi, bude-li se 

předepsaného kostýmu a masky držet, nebo upraví-li si herce pro svou potřebu a pro svou 

představu konkrétního představení.   

 

 

                                                           
49SCHORM, Evald. Dramatizace Bratři Karamazovi: podle překladu Petra Voskovce. přepsáno do el. podoby 

Klára Lidová, 2004, 1978. str. 27 
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3.3.2. Dialogizace 

 

Dialogizace je postup, kdy se vezme pásmo, které je v textu přisouzeno vypravěči, 

nebo vnitřnímu monologu jedné postavy, a toto pásmo je rozděleno mezi více postav. U 

Schormovo Bratřů Karamazových tento postup prakticky nenajdeme, a to hlavně díky 

Dostojevského zpracování dialogů přímo v románu. Schormovi navíc redukcí postav a 

zaměřením se na zápletku vraždy a milostnou linii odpadla z dialogizací vnitřních monologů 

práce, protože vše podstatné pro tento příběh Dostojevsky sám dobře dialogicky rozpracoval. 

 

Mimo to, ale dramatické scénáře obsahují oproti epickým textům „něco navíc“. Tím 

něčím, jsou mimo textové poznámky, které předjímají fakt, že text není určen pouze ke čtení 

ale především k dalšímu zpracování a k transformaci v jevištní představení.  

 

Dialogem se dále zabýval ve své studii Dialog a Monolog Jan Mukařovský. Rozdělil 

zdramatizované dialogy do dvou rovin, dialogizace formální a dialogizovaná řeč. Za první 

případ Mukařovský označuje výše popsané pásmo rozdělené mezi více postav. Za 

dialogizovanou řeč pak považuje takové dialogy, které splňují jeho tři kritéria pravých 

dialogů. Těmito kritérii je: střídání jednotlivých mluvčích, odkazování k předmětné situaci a 

hlavně výskyt několika významových kontextů, které se neustále mezi sebou střetávají a 

konfrontují. Příkladem může být hned úvodní scéna Karamazových. Mrtvý otec leží 

uprostřed místnosti, kolem něho stojí všechny hlavní postavy příběhu, tedy synové Fjodora 

Karamazova, Grušenka a Kateřina. V promluvách se střídají všichni účinkující, je tedy 

splněno první kritérium. Odkazování k předmětné situaci, která scénu obklopuje je přítomné 

v promluvách postav, které jednak popisují kdo jsou, jaký měli život, jaký je jejich vztah 

k mrtvému nebo jednoho k druhému, ale zároveň se  v podstatě všichni v čele s Míťou 

obhajují, že oni Starého nezabili. Tím je splněno i třetí kritérium, výskyt několika kontextů, 

které se střetávají a konfrontují. Schorm zde odvedl mimořádně precizní práci, při psaní 

tohoto prudkého začátku, který diváka okamžitě vtáhne, okamžitě mu vše vysvětlí a zároveň 

diváka drží v napětí.  

 

 

„KARAMAZOV Ty mlč, ty máš právo tak akorát na to jméno, co máš. 

Smerďakov . Jseš sluha a lokaj. (obecenstvu) Stačil jsem se 

oženit jenom dvakrát. Ty Míťo, ty jsi z prvního manželství – 
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jsi nejstarší a nejhorší. Tvou matku jsem miloval, přestože mě 

bila, utekla mi a umřela mi na tyfus. 

 

MÍŤA A vy jste po její smrti vesele běhal po ulici a vykřikoval: 

„Pane, nyní propustíš služebníka svého!“ – Já si na matku 

nepamatuju. 

 

ALJOŠA Já na svou ano. Pamatuju si na šikmé paprsky slunce, když 

klekávala před ikonami. 

 

KARAMAZOV Když jsem si ji bral, bylo jí šestnáct. Trochu se na mě zlobila, 

když jsem doma pořádal radovánky. 

 

MÍŤA Radovánky? Orgie! 

 

IVAN Jste zvrhlík! 

 

ALJOŠA Maminka byla nervově nemocná. Vrátil jsem se domů, abych 

navštívil její hrob. „50 

 

V původním textu je celá tato pasáž v promluvě vypravěče, který nás seznamuje s 

rodinnými poměry Karamazových. Současně s dialogizací se zde setkáváme opět s kumulací, 

která shromažďuje jinak rozsáhlý text do několika replik. 

 

U dialogizace se samozřejmě nesetkáváme pouze s prací s původním textem. Autor 

může do textu i přidat repliky, které v původním textu vůbec nenajdeme. 

 

 

3.3.3. Performativnost 

 

Posledním dramatizačním postupem, kterým se budu zabývat, je performativnost. Ta 

souvisí s faktem, že tvoří-li autor dramatizace, předpokládá již, že na jejím základě vznikne 

inscenace. Málokdy se v dramatizacích setkáme s dlouhými složitými souvětími. Naopak. 

Repliky jsou určené k hlasovému přednesu a ke sluchovému vjemu, musí být účelné, úderné, 

měly by se snadno vyslovovat a snadno chápat. Proto dramatizátoři mnohdy vezmou složitá 

souvětí a vytvoří z nich jednoduché věty, které ale nepozbývají původní obsah. To 

samozřejmě úzce souvisí z již zmiňovanými kumulací a dialogizací. Dramatizátoři také 

                                                           
50SCHORM, Evald. Dramatizace Bratři Karamazovi: podle překladu Petra Voskovce. přepsáno do el. podoby 

Klára Lidová, 2004, 1978. str. 5 
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často používají transformaci z vět oznamovacích do vět tázacích nebo rozkazovacích, které 

textu přidávají na dramatičnosti. 51  Performativnost se také projevuje ve výběru 

dramatizovaných vět. Věty a témata, která jsou lépe zdramatizovatelná, jsou témata aktuálně 

místní a časová. Tedy odkazující na konkrétní situaci, ve které se postava nachází. Dlouhé 

pasáže vyprávění bez herecké demonstrace nebo dlouhé filozofické úvahy jsou pro diváka 

příliš náročné a nijak neakcelerují tempo hry. Spíše naopak.  

 

 

3.4. Dva typy dramatizace 

 

Nyní se přesuneme od dramatizace jako procesu k dramatizaci jako k textu. Drama 

pak nedělíme na kapitoly jako u románů, ale na scény, jednání, dějství nebo obrazy. Text 

dramatu dále členíme na hlavní a vedlejší text. Do hlavního textu spadají veškeré promluvy 

postav a vše, co má být v dramatizaci přímým vyjádřením postav. Nepřímým textem jsou 

pak scénické poznámky – popis scény, popis pohybu herců, intonace, mimiky, gestiky, 

kostýmů – jedná se o znaky, které mají být trans kódovány do jiného znakového systému. 

Texty se díky tomu pohybují na ose, kdy na jednom konci máme dramatizace spíše 

literárního charakteru a na druhém konci jsou pak divadelní dramatizace.  První typ je 

vyznačení formálními náležitostmi, jako je dělení na hlavní a vedlejší text, který je 

rozdělený do menších jednotek. Jsou základem více inscenacím a jsou svébytnými 

literárními díly. Druhý typ je dramatizace, která má podobu divadelního scénáře, je spojena 

s jedinou inscenací a slouží pouze jako mezičlánek při tvorbě divadelního díla.  Autoři tyto 

dramatizace tvoří obvykle pro svou vlastní potřebu, tedy inscenaci následně režírují, a proto 

nepovažují za nutné psát do textu vedlejší text, protože hodlají tyto „návody“ přenést přímo 

na herce. Druhý typ dramatizací také není určen čtenáři a nijak s ním nepočítá. Většina 

dramatizací ale osciluje mezi těmito dvěma krajními možnostmi. 

 

Mezi texty divadelních dramatizací bych zařadila i text Evalda Schorma a to 

především ze dvou důvodů. Za prvé text tvořil pro svou potřebu, hru následně režíroval. A za 

druhé při pohledu do jeho dramatizace nenajdeme prakticky žádný vedlejší text, pouze 

repliky postav. Nemáme ani poznámky o změně prostředí, kromě čtyř nadpisů, které 

oddělují prolog, epilog a dvě scény – rodina a hospoda v Mokrém. Tyto mezníky jsou však 

                                                           
51 V tomto kontextu je slovo „dramatičnost“ užito jako snaha vyvolat u diváka emoce a napětí.  
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jediným textem v celé dramatizaci, který je mimo repliky postav.  

 

3.5. Práce s příběhem 

 

Ještě než se pokusím analyzovat, jakým způsobem vznikla dramatizace Evalda 

Schorma, je nutné popsat dramatizační práci s příběhem. Jak bylo již ukázáno, dramatizace je 

v podstatě strukturní transformace, která ale probíhá v několika rovinách najednou, tyto 

roviny spolu spolupracují a nelze je nikdy efektivně a beze zbytků oddělit. Navzájem se 

prolínají a ovlivňují. Chceme-li zkoumat jak se mění nebo nemění příběh, a jak se s ním 

pracuje, je nutné nejprve označit, co se vlastně za pojmem příběh ukrývá.  

 

„Tuto definici přejímám z dosud nepublikovaného hesla Příběh, které má být součástí 

Kompendia literární teorie. „Jako příběh (story, histoire, Geschichte) označujeme takové 

spojení událostí, které tvoří časově a kauzálně uspořádanou posloupnost.“ 52  Fořt dále 

dodává, že příběhy jsou uspořádanými strukturami a díky této své kvalitě se často stávají 

„náplní“ mezilidské komunikace, která se vždy odehrává prostřednictvím nějakého média.“53 

 

Mezi nejznámější pojmy, které se ve spojení s příběhem užívají, patří pojmy fabule a 

syžet.  Fabulí rozumíme přirozenou řadu událostí v časové posloupnosti. Syžet je pak způsob, 

jakým se o fabuli dozvídáme. Fabule Karamazových by tedy (velmi jednoduše) začínala 

narozením Dimitrije a jeho bratrů, pokračovala setkáním Míti s Kateřinou, setkáním Míti 

s Grušenkou,  rodinými spory, vraždou Fjodora Karamazova a soudem. Dostojevský takto 

svůj příběh i napsal. Nicméně Schorm vzal tuto fabuli a vytvořil nový syžet, kdy hned na 

samém počátku se dovídáme, že Fjodor Karamazov je mrtev a celý příběh je pak poskládán 

jako retrospektiva.  

 

Dalším pojmem spojovaným s pojmem příběh je diskurz a děj (osnova). Vztahy těchto 

tří pojmů bychom mohli ilustrovat následujícím způsobem: Příběh je materiálem nesoucím 

význam, tedy sémantickou částí celku, tento materiál je realizován v určitém diskurzu (výraz, 

kterým se obsah vyjadřuje), který materiál tvaruje a tímto tvarování se vytváří děj.54  Ještě 

                                                           
52převzatá citace Fořt, Bohumil. "Příběh". In Kompendium literární teorie, připravuje se k vydání v UČL  

AV ČR 
53MERENUS, Aleš. Nárys teorie dramatizací literárních děl [online]. Masarykova Univerzita Brno, 2012 [cit. 

2016-04-14]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/195330/ff_d/Ales_Merenus_Dizertacni_prace.pdf , str.97 
54Tamtéž, str.98 
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lépe tyto pojmy vysvětlil Seymour Chatman.  

 

 „Podle strukturalistické teorie má každý narativ dvě části: příběh (histoire), tj. obsah 

neboli řetězec událostí (jednání a dění) spolu s tím, co lze nazývat existenty (postavy, prvky 

prostředí), a diskurz (discours), tj. výraz neboli prostředek, jímž se obsah vyjadřuje. 

Jednoduše řečeno, příběh je to, co je v narativu zobrazeno, a diskurz je způsob, jakým je to 

zobrazeno.“ 55 

 

Pokud na dílo uplatníme stejnou modulaci diskurzu (diskurz vnímáme jako typ 

nástroje), může se realizovat v jiném znakovém systému, nicméně vždy vytvoří konkrétní 

osnovu (fabuli). Jinými slovy, z původního příběhu je za pomocí diskurzu možno vytvořit 

několik znakově odlišných manifestací (různé syžety), které se mohou odlišovat i typem 

média, které ale mají stejnou osnovu, tedy děj, tedy fabuli.  

„Lze říct, že fabule a syžet nejsou funkcemi jazyka, nýbrž strukturami, jež lze téměř 

vždy převést do jiného sémiotického systému.“56 

 

Je tedy zřejmé, že na dramatizaci se podílí řada faktorů. Zásadní a určující je vždy 

předloha. U Bratrů Karamazových musí v každém pokusu o dramatizace zákonitě dojít 

k redukci rozsahu příběhu. To ovlivňuje osnovu děje. Dalším důvodem redukce je předpoklad, 

že dramatizace bude přetvořena do inscenace, tedy, že se bude odehrávat v konkrétním čase a 

konkrétním prostoru, který může být sám o sobě příznakový a není tedy třeba určité události 

ponechávat v textu dramatizace. Po redukci, kdy autorovi vykrystalizuje osnova, dle které 

chce dramatizaci vytvořit, přicházejí na řadu dramatizační postupy, které tvoří z literárního 

textu text dramatický.  

 

 

3.6. Dramatizace Evalda Schorma – textová rovina 

 

V této podkapitole se pokusím aplikovat zatím všechny uvedené poznatky ohledně 

dramatizace na Schormův text, který budu porovnávat s již rozebraným literárním textem.  

 

                                                           
55 Chatman, S. Příběh a diskurs. Přeloņil Milan Orálek, Brno: Host, 2008, s. 18. 
56 ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově univerzitě. Olomouc: Votobia, 

1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-248-2. str. 51 
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V dějové linii Schormovy dramatizace je prezentováno jen několik základních událostí. 

Jak jsem již několikrát uvedla, celý příběh dramatizace je ořezán na příběh vraždy a na 

milostnou linii. Schorm zcela vypustil Chochlakovovou, Rakitkina, Otce Zosimu (až na 

krátkou zmínku v prologu) a klášter jako takový, Důstojníka Sněgirova a jeho syna Iljušu, se 

kterými se pojí příběh nemocného chlapce a příběhy dalších chlapců Iljušova věku.  

 

S postavou Lízy se setkáváme pouze v prologu a v epilogu. Čas dramatizace je 

vystavěn zcela odlišně od románu, jako retrospektiva. Hned v prvním dějství (dokonce 

v prologu) zjišťujeme, že je starý Karamazov mrtvý. První scéna je otevřena Míťovou 

obhajobou, popisem jeho charakteru a postavy jako takové. Během dramatického úvodu se 

nám představí všechny postavy, popisují sami sebe, hovoří mezi sebou, každý připisuje vinu 

za tragickou situaci sobě. Objeví se i Grušenka a Kateřina. Během seznamování s hlavními 

postavami ožije i mrtvý Karamazov, čímž se dostáváme zpět před čas soudu do chvíle, kdy 

všichni bratři přijeli k otci, a kdy se odehrává i začátek románu. Čas dále plyne jako v románu, 

nicméně dlouhé dialogy jsou redukovány a kumulovány do několika replik, prostředí není 

nijak specificky určeno. Že jsme se ocitli na jiném místě, mnohdy poznáme pouze podle 

výměny postav v dialozích. Najdeme také několik ukázek přenesení událostí, které se staly do 

současného času děje. V románu například Míťa popisuje své setkání s Kateřinou a vypráví, 

jak se vlastně dostal mezi obě ženy. Vše je nám zprostředkováno postavou Míti. 

V dramatizaci přijde na scénu jak Grušenka, tak Kateřina, a vyprávěné příběhy se odehrávají 

před našima očima.  

 

 

„KATEŘINA   Budu vám psát, čekejte. 

 

MÍŤA  Potom přišlo poštou čtyři tisíce pět set rublů a s nimi i slíbený 

dopis. Mám ho u sebe. (Vyndává dopis) 

 

KATEŘINA  Šíleně vás miluju, i když vím, že vy mě nemilujete. Jenom vás 

prosím, abyste byl mým manželem. Nelekejte se, v ničem vás 

nebudu omezovat, budu vaše věc, váš koberec, po kterém budete 

šlapat. Chci vás milovat věčně a zachránit vás před sebou samým. 

 

MÍŤA  (rozrušeně) Odpověděl jsem jí dojatě a se studem, že ona je teď 
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bohatá dědička a já jenom domýšlivý žebrák. Zmínil jsem se i o 

penězích a měl jsem mlčet. Kateřina se rozhodla, že mi z věčnosti 

obětuje svůj život. Jenomže to, čemu ona říkávěčnost, bratříčku, 

není nic jiného než potřeba být někde nad někým a vládnout mu. 

 

ALJOŠA   Milovals ji tehdy, když od tebe odešla? 

 

MÍŤA    Tehdy jsem miloval především svůj krásný čin… 

 

ALJOŠA   Ale vždyť jste se zasnoubili? 

 

MÍŤA  To nebylo hned… Její dopis jsem nosil pořád u sebe, jako by mě 

jím byla probodla. Pak jsem napsal dopis Ivanovi a poslal ho za 

ní. (Vejde Ivan, sedne si ke  Kateřině a drží se spolu za ruce) 

(Míťa komentuje) Co koukáš, bratříčku? Ivan se do Kateřiny 

zamiloval a miluje ji do dneška, to já moc dobře vím. Nevidíš, jak 

i ona si ho váží? Copak když nás dva porovná, může mít ráda 

darebáka jako jsem já? A ještě teď po tom, co se stalo 

s Grušenkou? 

 

ALJOŠA   Ale ona dává pořád přednost tobě před Ivanem. 

 

MÍŤA     Říkám ti, že má ráda svou ctnost, a ne mne.“57 

 

Tyto zásahy mají samozřejmě velký vliv na tempo hry, které působí velmi rychle a 

nenechá recipienta58 ani na okamžik vydechnout.  Tento styl je zároveň velmi náročný na 

pozornost příjemce. V románu najdeme jednotlivé události oddělené kapitolami oddíly apod., 

nic takového v Schormově dramatizaci nenajdeme. Výměny postav působí divoce a surově.  

 

Je také zcela vypuštěna postava vypravěče. Příběhem nás nikdo neprovází, jen 

samotné postavy prostřednictvím svého jednání a dialogů.  

                                                           
57SCHORM, Evald. Dramatizace Bratři Karamazovi: podle překladu Petra Voskovce. přepsáno do el. 

podoby Klára Lidová, 2004, 1978. str.12 
58Schválně se vyhýbám užití pojmu čtenář/divák, ačkoliv zatím pracuji na poli textovém, pro inscenaci jako 

takovou má tento tempo rytmus stejný, možná ještě silnější efekt 
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Zajímavě také Schorm zpracoval postavu Čerta, tedy Ivanovi halucinace, kterou ve 

scénáři nahrazuje stejný herec, který hrál starého Karamazova. Čert se objevuje až ve chvíli, 

kdy je starý Karamazov mrtvý, což v divákovi vzbudí zmatek a zároveň to postavě Čerta 

přidává nový rozměr. V románu má tento mužík na první pohled vypadat jako ruský 

gentleman, který ale při bližším zkoumání zřejmě před několik lety přišel o peníze, a jeho 

oblečení je špinavé a staré.  

 

„Byl to jakýsi pán, nebo lépe řečeno ruský gentleman svého druhu, už ne mladý, 

»qui frisait la cinquentaine«, jak říkají Francouzové, se slabě prošedivělými, tmavými, dosti 

dlouhými a ještě hustými vlasy a s klínovitě přistřiženými vousy. Byl oblečen v jakémsi 

skořicovém kabátku, který zřejmě byl z dobré krejčovské dílny, ale už byl obnošený, ušitý asi 

před třemi léty, a už úplně z módy, takže nikdo ze zámožnějších lidí veliké společnosti už dvě 

léta takový nenosil.“59 

 

Oproti tomu přímo Schormův scénář diktuje, že Ďábel bude tentýž herec, jako starý 

Karamazov.  

 

„Mrtvola sundá bílou plachtu, spustí nohy dolů, usedne, a je to Karamazov, ovšem, 

je to on a není to on. Není zraněný, naopak, má na sobě elegantní společenský oblek dobově 

upravený, měl by ho hrát týž herec jako Karamazova. Nikdy se přesně nedovíme, kdo to je. 

Jakýsi ďábel v masce gentlemana, který se podobá Karamazovi. Vytvořilo si jej Ivanovo nitro, 

které není schopno zvládnout skutečnost, kterou si racionálně vybudovalo. Ivan se otočí, uvidí 

pseudootce a lekne se)“60 

 

Divák se zde vlastně může rozhodnout, jestli má Ďábel podobu Karamazova proto, 

že Ivan už skutečně šílí a cítí vinu za smrt otce, ačkoliv mu Smerďakov ještě neřekl, že vraždu 

spáchal on, Smerďakov, s Ivanovým svolením. Nebo zda je Ďábel takto vyobrazen proto, že 

mrtvý Karamazov byl ďábelský, byl zlý a zkažený, a proto ho nyní vidíme jako Ďábla. Dle 

scénáře, se to ani dozvědět nemáme a interpretace je čistě na divákovi. Každopádně zde ale 

                                                           
59 DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech dílech s epilogem]. Vyd. v 

tomto překladu 4., V nakladatelství Academia 1. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-

200-1226-5. str. 1104 
60 SCHORM, Evald. Dramatizace Bratři Karamazovi: podle překladu Petra Voskovce. přepsáno do el. 

podoby Klára Lidová, 2004, 1978. str. 40 
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vidíme posun on původního románu. Schorm zkumuloval postavy, ale zároveň přidal nový 

námět, novou myšlenku. 
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4. Sémiotika divadla dle Umberta Eca 
 

Umberto Eco má k procesu dramatizace velmi blízko, a to konkrétně ve svém díle 

Šest procházek literárními lesy, kde se věnuje interpretaci a mezím interpretace. 

Transformace románu do dramatického textu je v podstatě interpretací. Proto se nyní 

podívejme na Ecovu teorii o divadle blíže.  

 

Eco vnímá divadlo jako střet všech možných rovin, ve kterých se člověk pohybuje. 

Divadlo zahrnuje veškerou lidskou existenci, od architektury, přes módu, až po lidskost 

samotnou. Tadeus Kowzan rozdělil tedy tuto zdánlivě nerozdělitelnou množinu na třináct 

znakových systémů: slova, hlasy, intonace, mimika, gestika, pohyb, líčení, vlasová úprava, 

kostýmy, rekvizity, scéna, světla, hudba, hlasitost.61 

 

Co je ale základem sémiotiky divadla? A existuje vůbec? Při odpovědi na tuto otázku 

bychom měli dle Eca prakticky zapomenout, na všechno, co o divadle víme, na všechny hry, 

na autory, na převratné divadelní techniky. Opustíme-li na chvilku přímo od divadla, Eco 

nám dává příklad muže v obleku, kdy se jeden muž ptá druhého, co si obléknout na večírek. 

První muž poukáže na oblek a kravatu, které má sám na sobě a odpoví, že „něco takového.“ 

To je pro Eca již performací.  První ukazující muž neříká druhému jen slovy – vezmi si 

oblek a kravatu, ani mu gestem neukazuje: vezmi si tuto stejnou kravatu a tento stejný oblek. 

Ukazuje muži pouze znak. Znak kravaty, která může mít různou délku, střih, barvu a stejně 

tak znak obleku. První muž tedy druhému performuje – spojuje gesto se slovem a rekvizitou, 

či chceme-li kostýmem. 

 

Dalším Ecovým příkladem je opilec. Jedná se o opilého muže, který v momentě kdy 

je světu prezentován jak opilec, stává se znakem opilce. Je jedno jaký má obličej, co má na 

sobě, jaké má vlasy, v danou chvíli pro nás reprezentuje opilce. Je tedy znakem. Nicméně je 

jiným znakem než například slovo, to, ač je samo o sobě nehmatatelné reprezentuje něco, co 

je hmatatelné. Náš opilec ale hmatatelný je. Jedná se zde o znak, který je znakem ale 

zároveň se tváří, jakože znakem není. Něco hraje. Aby mohl být jako znak opilce 

rozeznatelný, musí tak skutečně vypadat. 

                                                           
61ECO, Umberto, Semiotics of Theatrical Performance, The Drama Review: TDR, Vol. 21, No. 1, Theatre and 

Social Action Issue (Mar., 1977), str. 108 
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V divadle tedy máme čtvercovitou semiosu. Slovo je zvukový zástupce objektů 

z různých systémů různého konstitutivního materiálu. V divadle je objekt nejprve rozpoznán 

jako reálný objekt, poté je klasifikován jako znak, který odkazuje k něčemu jinému, ale toto 

jiné je tvořeno stejným konstitutivním materiálem jako odkazující znak.62 

 

Eco a Morris sdílejí názor na existenci znaku díky interpretovi a tedy tvrdí, že 

sémiotika není studiem konkrétních předmětů, ale zkoumá veškeré předměty a znaky, pokud 

se týkají semiosy. Můžeme se dál zabývat otázkou, co přirozené a nepřirozené znaky 

v semiotice divadla. Existují zde vůbec přirozené znaky? Vždyť všechno je „jenom jako.“ I 

znaky, které v běžném životě považujeme za přirozené, jako je pláč, příznaky nemocí apod., 

můžeme na divadle snadno zaměnit za znaky nepřirozené. Když herec ztvárňuje smutek nad 

ztrátou divadelního dítěte, neznamená to přece, že půjde a ublíží svému vlastnímu dítěti, aby 

dostál přirozenosti tohoto znaku. 

 

Eco, stejně jako Goffman, Bateson a další přišli s názorem, že každodenní život je 

v podstatě představení a mělo by tak být nahlíženo. Náš sociální život je vytvořen k tomu, 

aby probíhal jako nekonečné divadelní představení. To znamená, že neúmyslné chování 

můžeme vnímat různými způsoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62ECO, Umberto, Semiotics of Theatrical Performance, The Drama Review: TDR, Vol. 21, No. 1, Theatre and 

Social Action Issue (Mar., 1977), , str.111 
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 mlu

včí 

adre

sát 

inter

pret 

1. Normální komunikace – signál je vědomě 

vysílán, vědomě přijímán a probíhá na něj 

vědomá reakce 

 

+ + + 

2. Simulace – mluvčí záměrně vysílá 

signály, adresát je záměrně přijímá, ale 

interpretuje je jako nezáměrné 

+ + - 

3. Signály jsou vysílány záměrně, přijaté 

jsou však podvědomě a pochopeny záměrně a 

správně 

 

+ - (+) 

4. Signály jsou vysílány opět záměrně, jsou 

podvědomě přijaty a nezpůsobuje žádnou reakci 

 

+ - (-) 

5. Stejná situace jako u 3, ale signály vysíláme 

nezáměrně 
- + + 

6. Stejná situace jako u 4, ale signály vysíláme 

nezáměrně 
- + - 

7. Signály jsou nevědomě vysílány i přijímány, 

až později si uvědomí, že k této výměně došlo 

 

- - (+) 

8. Signály jsou nevědomě vysílány i přijímány, 

komunikanti si neuvědomují, že došlo k výměně 

signálu 

- - (-) 

 

 

Tabulka 1. - záměry vysílaných a přijímaných signálů dle Eca 

 

Příkladem první situace je vyprávění vtipu, kdy si oba komunikanti uvědomují, že 

jde o záměrnost. V druhém případě se jedná například o předstírání nemoci, když dítě 

záměrně před matkou kašle a smrká, matka identifikuje chování jako příznaky nemoci u 

dítěte, nikoli jako předstírání a nechá dítě doma, místo aby šlo do školy. Třetí, čtvrtá, pátá a 

šestá situace, by mohly být všechny například v restauračním zařízení. Máme hosta a 
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servírku, V prvních dvou příkladech je host v restauraci chvilku před zavírací dobou, 

servírka chce brzy zavřít a tak začne leštit skleničky, zvedat židle u prázdných stolů apod. 

Host si jejích signálů všimne, domnívá se, že servírka pouze dělá svou práci a tak buď 

zaplatí a odejde nebo si toho prostě nevšímá a podnik opouští až na žádost servírky. 

V druhých dvou příkladech je tomu naopak, servírka si hosta nevšímá a skutečně chce pouze 

mít všechno včas uklizeno a tak začne leštit sklo. Zákazník to ale identifikuje jako záměrné 

vyhánění z podniku, takže buď dotčeně odejde, nebo bude čekat do nejposlednějšího 

momentu. V posledních dvou příkladech pak ke komunikaci téměř nedochází, neboť adresát 

ani mluvčí si neuvědomují, že vysílají signály. Osmá situace je vlastně bez jakékoli 

sémiotické relevance. 

 

Co když ale do této tabulky přidáme úmysl? Jak dokážeme rozlišit, kdy mluvíme a 

jednáme pravdivě, a kdy lžeme? A jak je možné rozeznat pravdu od lži v divadelním světě? 

Eco řeší tuto situaci rozlišením dvou řečí, se kterými v divadle přicházíme do kontaktu. 

První přísluší herci a znamená jednoduše, že herec hraje. Je to zpráva divákovi, že nic, co 

herec řekne nebo udělá, nesouvisí s hercem samým. Druhá řeč je potom řeč postavy, její 

jednání je pro nás díky první řeči referenčně neprohlédnutelné. 

 

Zde vidí Eco rozdíl mezi narativem a divadelním přestavením. V narativu 

předpokládáme, že autor mluví pravdu, pokud mluví jako vypravěč a ne jako postava. V 

případě, že se autor ztotožní s postavou, dostáváme se už do podobné situace jako u herců. 

 

Navázal na něj Greimasův aktanční model z roku 1966 (Strukturální sémantika), kde 

zavádí pojem aktant, což je subjekt, kterému je přičítána nějaká činnost. Navázal tak na 

Proppa a jeho 7 funkcí. Konkrétní realizací aktantů jsou aktéři a Greimas rozdělil celkem 

šest aktantů ve třech binárních opozicích. „Subjekt usiluje o objekt, střetává se s oponentem, 

nachází pomocníka, získává od odesílatele objekt a dává jej příjemci.“ 63 . V grafickém 

znázornění by tento model vypadal takto: 

 

 

 

 

                                                           
63In: Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno: Host 2003, s. 141. 
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Odesílatel   Objekt    Příjemce 

  

 

Pomocník             Subjekt       Oponent 

 

Pokusím se nyní tento Greimasův model aplikovat na Bratry Karamazovi. Zde 

bychom mohli dlouho přemýšlet, koho z hlavních hrdinů vlastně postavit do hlavní role. 

Mohl by to být Aljoša, jehož největším nepřítelem by v otázce víry mohl být Ivan a celý 

model by se tak věnoval především náboženské otázce románu. Kdybychom se chtěli 

zaobírat především otázkou idee, pak bychom do středu modelu postavili Ivana, jehož 

nepřítele by ztvárnil zřejmě on sám, nebo jeho představa čerta, zajímavé by ovšem bylo 

sledovat, kam umístit v tomto případě Smerďakova. Mohl by být jak pomocníkem, neboť 

konal dle Ivanovo rozkazů, tak i odesílatelem, tedy hybatelem děje, přičemž příjemcem by 

mohl být jak Starý Karamazov tak Míťa. 

 

Vzhledem k Schormově dramatizaci, která se věnuje především detektivní stránce 

příběhu a která také vyobrazuje rodinu Karamazových ale za subjekt zvolím Míťu. Objektem 

by tedy v tomto případě byla Grušenka a peníze, oponentem Fjodor Pavlovič Karamazov, 

mezi pomocníky bychom mohli zařadit Aljošu, Ivana i Smerďakova a Kateřinu. 

Odesílatelem by byla opět Grušenka a kruh bychom uzavřeli příjemcem v podobě Míti. V 

tabulce by toto zařazení vypadalo následujícím způsobem: 

 

Aktanty: Postavy: 

subjekt Dimitrij 

objekt 
Grušenka 

3 000 rublů 

oponent Starý  Karamazov 

pomocník 

Aljoša 

Ivan 

Smerďakov 

Kateřina 

odesílatel Grušenka 

příjemce Dimitrij 
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Tabulka 2. - Aplikace Greimasova modelu na Bratry Karamazovi z ohledu milostného 

trojúhelníku a detektivní linie románu 

 

Později Greimas tento vzorec ještě redukoval. Vypustil kategorii pomocník – 

oponent jako málo universální a pokusil se pro zbývající čtyři činitele charakterizovat jako 

vztah disjunkce a konjunkce. 

Svůj pokus o vytvoření universální narativní gramatiky vyjádřil vzorcem, v němž tři 

binární funkce ještě zjednodušil na: 

 Disjunkce (rozdělení, protiklad, boj)  

 Konjunkce (spojenectví, sjednocení)  

Řadu děl lze skutečně zjednodušit na větu: subjekt usiluje o objekt, střetává se 

s protivníkem, nachází pomocníka, získává od dárce objekt a dává jej příjemci. 

 

Tento přístup následně zvedl vlnu protireakcí, kde bylo strukturalistům vyčítáno, že 

příběhy příliš zjednodušují. Jasně odlišují literaturu určenou pro pasivního, netvůrčího a 

manipulovatelného čtenáře, jemuž literatura nabízí ideové vzory a literaturu pro čtenáře, 

který literaturu s autorem spolutvoří. Tento přístup k literárnímu dílu klade na čtenáře 

značné nároky.  

R. Barthès, který si tento rys literatury uvědomil, rozděluje literaturu na tu, která 

dává čtenáři roli, funkci a vyzývá ho k tomu, aby při čtení něčím přispěl, a na tu, která počítá 

s tím, že je čtenář líný nebo nadbytečný a připisuje mu roli pouhého konzumenta netečného 

k roli autora jako původce díla. 

U. Eco vytváří pojem uzavřené a otevřené literatury. Příkladem uzavřené literatury 

jsou tzv. „bondovky“. Jejich úspěch je podle Eca založen právě na opakování stále stejného 

příběhu. „Opakování obvyklého schématu“ připravuje čtenáři potěšení, jelikož zde nalezne 

přesně to, co už zná a čeho si cení. Takováto struktura vyprávění vede čtenáře k 

„imaginativní lenosti“: umožňuje vznik vyprávění nikoliv jako něčeho neznámého, ale jako 

něčeho již známého. 

Nicméně Souriauova i Greimasova teorie fungují pouze pro jednání s konfliktní 

strukturou. Řešení poskytla až spolupráce F. von Wrighta, A.C. Danta a T.A. van Dijka, 

kteří přišli s novým modelem teorie jednání. Stejně jako Greimas rozlišují šest kategorií: 
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agent, jeho intence při jednání, typ jednání, modalitu jednání (druh a prostředek), setting 

(časoprostorové ukotvení) a smysl.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64FISHER-LICHTE, Erika. Znakový systém divadla. Theaterwissenshaft heute. Berlin, 1990, str. 22, překlad Jan 

Roubal 
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5. Rozbor filmového zpracování Karamazovi od P. Zelenky 

Petr Zelenka při své práci a při tvorbě filmového scénáře, který budu používat jako 

primární zdroj analýzy, přičemž v dalších kapitolách samozřejmě zohledním i obrazové 

zpracování a vizuál filmu, vycházel z již rozebraného dramatického scénáře Evalda Schorma. 

Stejně jako jsme si u dramatizace představili způsoby dramatizace jako procesu a její 

techniky, podíváme se nyní na podobné dělení i u filmové dramatizace. Respektive podíváme 

se na techniky filmu. Základem dalšího textu bude mimo jiné kniha J.M. Lotmana, Sémiotika 

filmu a Problémy filmové estetiky (překlad Peter Mihálik).  

„Sémiotika filmu se dá chápat buď jako sémiotika konotace nebo jako sémiotika 

denotace. Ve druhém případě se bude zkoumat nastavení obrazu, pohyby kamery, účinky 

osvětlení atd. V prvním případě půjde o rozeznávání různých významů, „typů atmosféry“ atd., 

vyvolávaných denotovaným segmentem. Na druhou stranu je zřejmé, že filmová sémiotika 

bude uspořádána jako syntagmatická sémiotika – jako studium uspořádaných elementů uvnitř 

určitého synchronního celku – spíše než jako sémiotika paradigmatická: výčet jednotek 

způsobilých k tomu, aby se objevily na daném místě ve filmovém řetězci, není vždy omezen.“65 

 

5.1. Iluze reality 

První zvláštností filmu, na kterou je nutné upozornit i vzhledem ke konkrétnímu 

rozebíranému dílu, je filmová iluze reality. Ačkoliv si divák uvědomuje, že se jedná o iluzi a o 

fantaskní svět, emoce vyvolané filmem nás často nutí vnímat film jako realitu. Film navíc 

stejně jako řada jiných uměleckých prostředků využívajících ikonické znaky, zná pouze 

přítomný čas. To souvisí s faktem, že znaky, které jsou ve filmu užity, ale nejen ty, jakožto i 

všechny nejzákladnější a nejrozšířenější znaky, jakým je třeba slovo, mohou kromě k šíření 

informací sloužit i k šíření dezinformací. Tím vzniká dle Lotmana jedno z „nejstabilnějších 

protiřečení lidské společnosti“ 66  Tedy protiklad slova jako nositele pravdy a slova jako 

nositele lži. Tato dialektika se pak nabaluje na všechny další systémy, které jsou na slově 

založeny. Vznikají nám tedy texty, které mohou být pravdivé a texty, které pravdivé být 

nemohou. Příkladem může být dvojice „legenda“ vs. „historie“, „poezie“ vs. „dokument“, 

                                                           
65  KRISTEVA, Julia. Slovo, dialog a román: texty o sémiotice. Praha: Pastelka, 1999. ISBN 80-902439-3-2. 

Str.48 
66 LOTMAN, Jurij Michajlovič. Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. 2. vyd. Bratislava: Slovenský 

filmový ústav, 2008. Camera lucida. ISBN 978-80-85187-51-9. str.20 
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„krásná literatura“ vs. „naučná literatura“ Mezi těmito opozicemi ale neexistuje velká silná 

dělicí čára. Naopak prvky jednoho můžeme najít ve druhém a naopak. V románech můžeme 

najít skutečné soudní podklady (Puškin – Dubrovskij), zachycují skutečná místa, nebo 

skutečné události ale zpracované jinak, nebo je do skutečné historické události zasazen 

vymyšlený příběh (Hugo - Bídníci). Tato touha po pravdivosti textů se pak dle Lotmana v 19. 

století plně ukázala v žánru novinové reportáže. Lidé se k ní obraceli jako ke způsobu 

kombinace obou opozic. Přitáhla pozornost autorů jako Zola nebo právě Doskojevsky. Místo 

reportáže ale brzy nahradila fotografie. Byla přijata jako absolutní pravda, zachycovala realitu 

a její dokumentárnost byla uznávána kriminalisty, novináři i historiky. Film byl pak vytvořen 

jako plastická fotografie, schopnější ještě přesněji zachytit realitu. Důvěra ve film a ve 

fotografii ještě vzrostla.  

Lotman podotýká, že se nejedná o opodstatněnou důvěru. Divák podvědomě věří 

tomu, že co vidí na vlastní oči je pravda, ačkoliv to tak vůbec být nemusí. V tomto bodě je 

nutné rozdělit ještě filmový záznam a film jako umělecký žánr. Film a realistické zachycení 

obrazu v nás stále vyvolává pocit důvěry a realističnosti. Nicméně stejně jako u dramat a u 

divadelních her, jako diváci přistupujeme na dohodu o pravdivosti. Jako v divadle věříme, že 

daní herci jsou nyní postavami, a že skutečně prožívají daný příběh. Film nás ale vtáhne 

mnohem více a snadněji právě díky své iluzi reality. V divadle totiž kromě jiného, 

přistupujeme na dohodu přijímání kulis. Nepřekvapí nás, že se deštník stane holí, vzápětí 

mikrofonem nebo šavlí, aby nakonec představoval opět deštník. Jedná se o přenesení 

významu a o tvorbu superznaků. Ve filmu ale takováto představivost není třeba. Vidíme-li 

deštník, představuje v 90% deštník. Filmové zobrazení je realistické, přenáší na plátno svět 

tak, jak ho vnímáme i my. Pouze v rámu. Proto je pro nás snadné mu uvěřit.  

Pokud tedy sledujeme film, věříme ději a věříme v jeho pravdivost po dobu promítání 

filmu. Jakmile ale film skončí, automaticky se vymaňujeme z fiktivního světa a vracíme se do 

naší reality. Jinak na nás ale působí filmové záběry například v televizním zpravodajství nebo 

v dokumentech. Sledujeme – li film v těchto formách, vnímáme ukázané stále jako pravdivé i 

po odvysílání. Pokud jde o dokumenty, jde o skvělý způsob učení a předávání pravdivých 

informací. Pokud jde o zpravodajství apod., jsem osobně velmi skeptická. Nechci se ale do 

témat jako je manipulace pouštět. Proto, budu-li v této práci dále hovořit o filmu, mám vždy 

na mysli pouze filmy jako umění.  
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Ve chvíli, kdy se rozhodneme vnímat film jako umělecké dílo, musíme všechny 

znaky, ze kterých se konečný superznak skládá, vnímat jako příznakové. Vše co se ve filmu 

stane, co vidíme, co postavy řeknou, co nám ukáže záběr je vždy záměr režiséra. Nositelem 

významu je samozřejmě i zvuk. Hudba v pozadí filmu navozuje atmosféru. Promluva jedné 

postavy z jednoho záběru může zasahovat ještě do dalšího obrazu. Nebo může být film 

ozvučen pouze autentickými zvuky, bez podkresů a úprav. To vše je nositelem významu a 

režisér nám tím něco naznačuje. 

Ve filmu tedy nacházíme dva protichůdné proudy. Jeden se snaží vytvořit uměleckou 

hodnotu tím, že do filmu přidává mnoho zvukových a vizuálních efektů, ve kterých á divák 

hledat sémantické přesahy. A druhý, který se snaží navodit iluzi reálnosti filmu a snaží se 

diváka přesvědčit, že sledoval skutečnost. 

 Jedním ze způsobů, jak tohoto pocitu reálnosti dosáhnout, je tvorba filmů ve filmu. 

To je i případ Zelenkových Karamazových. Jedná se o zachycení herců Dejvického divadla (s 

jistými personálními změnami, oproti původním hercům z divadelního představení), kteří 

jedou hrát své představení Bratři Karamazovi do Polska na festival s tematikou 

Dostojevského.  

Získáváme tedy pocit, že vidíme herce tak, jak reálně žijí, jak se baví, jakoby se 

jednalo spíše o reality show. Herci jedou na zájezd, zkouší a hrají – což je jejich práce. Každý 

z herců má jinou povahu, jiné problémy, a zároveň nám ukazují charaktery a jejich problémy 

tak, jak je napsal Dostojevsky. Samozřejmě, že i dialogy, mezi herci jsou předem připravené, 

jakkoli mohou být založené na reálné předloze.  

V sémiotice filmu máme několik možností jak na film nahlížet. Jednu z nich nám poskytl 

Sergej Michajlovič Ejzenštejn, který nám ukázal význam montáže ve filmové produkci i ve 

veškeré označující produkci. Jak jsem již uvedla, film nám nepředkládá kontinuální realitu, 

ale ukazuje nám sekvence, záběry, které byli pořízeny a následně pomocí montáže opět 

poskládány. Ejzenštejn nachází jistou podobnost v hieroglyfickém grafickém znázornění, kdy 

každý znak má konkrétní smysl jen v přítomnosti dalšího znaku, což je typické i pro film. 

Jako příklad uvádí tři sochy lva ve filmu Křižník:Potěmkin67 Ta je zde několikrát po sobě 

vyobrazena, což je v rámci sekvencí a jejich uspořádání příznakové. V konkrétním případě 

                                                           
67 Křižník:Potěmkin[ Bronenosec Poťomkin] [film], Režie Sergej M. Ejzenštejn, Sovětský svaz, 1925 
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mělo znázornění spojit charakteristické vlastnosti lva, tedy sílu a nadvládu s bolševickou 

revolucí. 68 

Zajímavostí, se kterou jsem se při pročítání Zelenkova scénáře setkala, je i fakt, že 

sledujeme-li film se scénářem v ruce, najdeme řadu textových odlišností, kdy herci jednají 

jinak, nebo říkají něco jiného. Předpokládám, že režisér dal hercům v pasážích, kdy „hrají 

sami sebe“ větší volnost. Zároveň můžeme sledovat režisérovu snahu zaznamenat představení 

i s nuancemi, které herci sami vnesli i do divadelního představení.  

Jako demonstraci si dovolím užít ukázku části představení dostupnou na profilu 

Dejvického divadla na www.youtube.com 

(https://www.youtube.com/watch?v=KVizmtizvfk) 69 , kdy ve třetí minutě Ivan Trojan jako 

Starý Karamazov zapomene, který z jeho synů si chce vzít kterou dívku. Scéna působí velice 

komicky, a je patrné, že se tento incident nestal poprvé. Petr Zelenka jej do svého scénáře 

zapracoval takto:  

„MÍŤA   Bůh takového člověka odsoudí. 

KARAMAZOV  Mám tři syny, Dimitrije, Aljošku a Ivana. 

Ivan Trojan, hrající Karamazova, je nakonec rád, že si vzpomněl na všechna tři 

jména.“70 

Máme tedy jasný důkaz, že vše co vidíme ve filmu je předem určené, příznakové, 

záměrné. Jako diváci si také musíme uvědomit jednu důležitou věc a to, že sledujeme pouze 

výřezy reality. Filmové plátno je ohraničené. Vidíme sled záběrů. Tyto záběry vybral režisér. 

Mohl je několikrát přetočit, mohl je uspořádat, jak chtěl, mohl vybrat jiné záběry. To vše jsou 

další důkazy nereálnosti filmu. Záběry, které jsou omezeny obrazem jsou zároveň i velkým 

rozdílem oproti divadelnímu představení. V divale sice vnímáme děj dramatu, který se 

odehrává na jevišti a má tedy také „oříznuté“ působiště. Nicméně herci mohou z jeviště 

vystoupit. Mohou mezi publikum. I divák ostatní publikum stále vnímá, vidí konec jeviště, 

vidí oponu.  

                                                           
68 KRISTEVA, Julia. Slovo, dialog a román: texty o sémiotice. Praha: Pastelka, 1999. ISBN 80-902439-3-2. 

Str.47 
69 profil Dejvického divadla na youtube. Https://www.youtube.com/watch?v=KVizmtizvfk [online]. 

www.youtube.com, 2010 [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=KVizmtizvfk 
70 ZELENKA, Petr. KARAMAZOVI: scénář celovečerního filmu. Dramatizace románu F.M. Dostojevského: 

Evald Schorm (podle překladu Petra Voskovce). WARSAW PACT, PRVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ, 2007. str. 16 
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Tento rozdíl je ale patrný i v textové rovině. Jak jsem již uvedla, v Schormově scénáři 

nenajdeme oddělení scén, prostorů ani dějství, pouze několik prostorových poznámek. Ve 

scénáři Petra Zelenky samozřejmě tyto technické poznámky najdeme. Celý scénář je navíc 

rozdělen do dvou základních částí. První část je literární scénář, tedy Schormova dramatizace 

obohacená o texty herců mimo hru Bratři Karamazovi a o názvy obrazů/záběrů. A druhá část, 

kterou je technický scénář, tedy technický popis natáčených scén. Technický scénář tvoří 

pouze čtyři strany z celého scénáře. V první části tedy popis scény vypadá takto:  

 

„úvodní titulky 

2. NOVÁ HUŤ. BRÁNA – EXT. - DEN 

Autobus přijíždí ke vstupní bráně, zastaví….“71 

 

V druhé části pak najdeme popis následující:  

 

Obrázek č. X, PrintScreen Scénáře P.Zelenky72 

 

5.2. Dramatizace dramatizace 

 

Protože jsem se právě dotkla porovnávání divadelního a filmového scénáře, porovnám 

nyní tyto dva texty podrobněji. Opět je nutné uvědomit, že stejně jako Schormův scénář přímo 

vycházel z Dostojevského, vychází Zelenkův scénář přímo ze Schormova scénáře. Dochází 

                                                           
71 ZELENKA, Petr. KARAMAZOVI: scénář celovečerního filmu. Dramatizace románu F.M. Dostojevského: 

Evald Schorm (podle překladu Petra Voskovce). WARSAW PACT, PRVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ, 2007. str. 5 
72 ZELENKA, Petr. KARAMAZOVI: scénář celovečerního filmu. Dramatizace románu F.M. Dostojevského: 

Evald Schorm (podle překladu Petra Voskovce). WARSAW PACT, PRVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ, 2007. str. 92 
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tedy k dramatizaci dramatizace, během níž jsou využity tytéž postupy, které jsem již 

popisovala výše. Zelenkova adaptace románu Bratři Karamazovi rozhodně není první a 

pravděpodobně ani poslední, ale nacházíme v ní specifickou aktuálnost, která se projevuje 

v setkání, konfrontaci a dialogem tří druhů umění – románu, dramatu a filmu.  

  

U Schorma byl a nejčastějším dramatizačním postupem redukce a kumulace. Pokud by 

stejně pokračoval i Zelenka, pravděpodobně by z původního textu nic nezůstalo. Autor 

filmového scénáře zvolil opačný postup. Amplifikoval. A to několik verzí divadelních scénářů 

Bratrů Karamazových, a také k základnímu dramatu přidal rámcový příběh. Primární 

myšlenkou vytvořit film Karamazovi, byla snaha Petra Zelenky zaznamenat divadelní 

inscenaci v takové podobě, v jaké ji ztvárňovalo Dejvické divadlo v režii Lukáše Hlavici. 

Nechtěl však pouze „natočit představení na kameru.“ Chtěl, aby vzniklo samostatné dílo s 

vlastní přidanou hodnotou. Hlavica jako hlavní přínos Schorma vidí prohloubení všech témat, 

která se dotýkají jednotlivých postav, které vzniklo na úkor osekání syžetu pouze na příběh 

otcovraždy. „Jedinečnost jeho dramatizace je v natažené vertikále témat, kterou protíná 

krátká a velmi zhuštěná horizontála příběhu.“73 

Kromě pasáží, kde jednají herci sami za sebe, kde vypadnou z rolí a kde se setkáváme 

s dalšími postavami z „běžného života“- v dalším textu budu tyto pasáže nazývat intermezza; 

si Zelenka pohrál i s prostorem dramatického textu.  

V rozhovoru s Petrem Zelenkou pro Českou Televizi, Zelenka uvádí, že kromě 

Schormova scénáře vycházel také ze scénáře Jana Antonína Pitínského, odkud převzal 

postavu Sněgirova, která původně v textu Schorma není. Iljuša se ve hře sám neobjevuje, ani 

nikdo z dalších dětských postav. Reálně je přidána jen postava Sněgirova, která žáda omluvu 

od Míti za urážku na cti, a rozmlouvá často s Míťou. V přidání této linie můžeme najít 

souvislost s příběhem, který se odehrává v intermezzu, a který se také věnuje vztahu otce a 

syna. Mohli bychom tedy říct, že Zelenka dále využívá zmnožení, kdy rámce běžného života 

vkládá stejný motiv, který najdeme v rámci divadelního představení.  

 

Pro celkový převod z textu do filmového scénáře, není kromě výše uvedených jasně 

vymezená metodologie. Mohli bychom pouze sledovat totožné kroky jako u převodu z textu 

Dostojevského do Schormova scénáře, nicméně vzhledem k ještě užšímu vztahu mezi dvěma 

                                                           
73 MRAVCOVÁ, Marie (2008): Nevšední aktualizace klasického díla Bratři Karamazovi. Film a doba, 2008, č. 

3, s. 187. 
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texty bych se ve většině příkladů opakovala. Proto nyní zkusím tento převod analyzovat 

jednak za pomocí Lotmana a jednak za pomocí P. Bilíka, který ustanovil tři aspekty převodu 

mezi literárním textem a filmovým scénářem. První aspekt je kvantitativní, zkoumá množství 

převáděných motivů. Kvalitativní druhý aspekt zohledňuje práci s myšlenkou, smyslem a 

poetikou díla. Třetí aspekt potom hodnotí použití filmových prostředků. 74  Ještě jednou 

zdůrazňuji, že nebudu nyní porovnávat původní román, ale již Schormovu dramatizaci 

s filmovou verzí Petra Zelenky. Tuto konkrétní verzi mi poskytl sám Petr Zelenka a jedná se o 

třetí a finální verzi scénáře. Schormův text se pro mě v tuto chvíli stává pretextem.  

 

5.3. Chronotop 

 

V pretextu, jak jsem již uváděla, nenajdeme žádné bližší časoprostorové ukotvení. 

Schorm nedefinuje místo ani čas odehrávání jednotlivých scén. Oproti tomu filmový scénář je 

jasně a konkrétně ukotven do prostor továrny v Polském Krakowě. Celý film se odehrává 

v podstatě na jednom místě, což je samo o sobě pro film atypické. V továrně se ovšem na 

jednom místě nezastavujeme, ale pohybujeme se po celém prostoru továrny; různá místa haly, 

šatny, sprchy, válcovny… 

 

 Hledání konkrétních časových hodnot je marné i ve filmu. Pro děj není čas ve smyslu 

data nijak podstatný. Víme vždy pouze, jestli je den, nebo noc. Děj je zasazen do období 

konání festivalu, který je věnován Dostojevskému. Opět se ale jedná o fikci, tudíž přesná data 

neznáme.  

 

Orientace v času je ztížená i dvěma časy příběhu. V rámcovém příběhu „herců na 

zájezdu“ čas běží chronologicky, zkouška probíhá během jednoho odpoledne. Do toho běží 

čas samotného divadelního představení, které je určené časem pretextu.  Místem divadelního 

času je zpočátku improvizované jeviště, ale během hry se oba časy a oba prostory začnou 

prolínat jeden do druhého. Herci si zkoušejí dialogy i mimo scénu, postupně se oblékají do 

kostýmů, tedy mnohdy na začátku scény nevíme, jestli teď bude mluvit Igor Chmela a Radek 

Holub nebo Ivan a Smerďakov.  

 

Ačkoliv tedy není scénářem příběh přesně časově zasazen, doba rámcového příběhu 

(doba fabule) trvá maximálně jeden den, spíše jedno odpoledne.  

                                                           
74 BILÍK, P. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000, s. 247-248. 
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Do scénáře jsou také umístěny aktualizační prvky, které pochopitelně mají význam, i 

když si jich ani čtenář, ani divák nemusí na první zhlédnutí všimnout. Příkladem je zvonění 

mobilního telefonu během monologu Grušenky o zvonečcích na saních.  

 

„GRUŠENKA  Proč na Sibiři? Ukradl jsi peníze té slečince? Tak jí je 

vrať a vezmi si ode mne všechno, co mám.Co je moje, je 

teď i tvoje. 

 

Někde se ozve mobilní telefon. 

 

GRUŠENKA (POKR.) Slyšíš to? Zdá se mi, že jedeme na saních, na Sibiř, 

zvoneček cinká, já dřímám a tisknu sek tobě. A sníh se 

leskne a já jako bych už byla někde jinde než na zemi.“75 

V pretextu také nemáme konkrétně určené rekvizity, ve filmovém scénáři najdeme několik 

poznámek, že herci berou do hry předměty z továrny76  

 

5.4. Schormův scénář očima Zelenky 

 

Již jsme si scénář Petra Zelenky rozdělili na dvě části – literární a technický scénář. To 

je samozřejmě první a nejnápadnější rozdíl mezi dramatizacemi Schorma a Zelenky. Dalším 

nutným dělením je pro analýzu rozdělení na děj divadla a na děj mimo jeviště – intermezza / 

rámcový příběh. Jednak mají obě roviny odlišné časy a také odlišné děje. Obě roviny se 

postupně prolínají, mají společné motivy, přesto mají jisté hranice. Analyzovat obě části na 

jednou by nevedlo k ničemu konstruktivnímu. Proto se nyní zaměřím na porovnání 

dramatického scénáře divadelní roviny filmu a scénáře Evalda Schorma. V další části se pak 

budu věnovat rámcovému příběhu, kde budu hledat motivy, které obě roviny spojují.  

 

Pokud bychom se pokusili na porovnání použít například Greimasův model, zjistili 

bychom, že výsledky jsou téměř totožné. Před popisem rozdílů tedy znovu shrnu, co mají oba 

                                                           
75 ZELENKA, Petr. KARAMAZOVI: scénář celovečerního filmu. Dramatizace románu F.M. Dostojevského: 

Evald Schorm (podle překladu Petra Voskovce). WARSAW PACT, PRVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ, 2007. str. 57 
76 Tamtéž, str. 19 
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scénáře společné. Zelenka plně vychází z pretextu E. Schorma. Motivy, postavy, dialogy, to 

vše Zelenka zachoval a z původního scénáře téměř nic nevynechal. Naopak, přidal postavu 

Kapitána Sněgirova.  

 

První rozdíl, který při porovnávání textů najdeme je hned v prologu. V původním textu 

je dialog mezi Lízou a Aljošou, textově zhruba dvě a půl strany, kde Líza popisuje své 

destruktivní sklony. V Zelenkově scénáři je prolog zkrácen na pouhé dvě repliky, které 

zasahují do textu soudce. 

 

„SOUDCE:   Začíná soudní přelíčení proti Dimitriji Karamazovi, který je 

obžalován z vraždy svého otce Fjodora Karamazova. 

 

LISA (LUCIE ŽÁČKOVÁ) usedne na jakýsi důlní vozík se zbytky hutního materiálu. 

Má ochrnuté nohy, je mrzák. 

 

LISA:  Jsou chvíle, kdy lidé milují zločin. Všichni říkají, že je to 

strašné, ale všem se to líbí.  

Aljoša (Martin Myšička) ji odváží stranou, pomáhá jí. 

 

ALJOŠA:  Na tom, co říkáte, je něco pravdy. 

 

SOUDCE:  Otcovražda je nejhrůznější zločin, jaký naše společnost zná, 

a kdybychom ji nepotrestali, rozvrátíme celou naši 

společnost.“77 

 

 

Další text dramatu je prakticky identický a odpovídá Schormově scénáři.  V některých 

pasážích Zelenka repliky vyškrtal nebo zkrátil, jednalo se vždy ale maximálně o jednu nebo 

dvě repliky, které děj nijak neměnili a nezasáhli.  

 

Od J.A. Pitinského převzal Zelenka ještě figuru Sněgirova. Postava otce, který 

postupně ztrácí syna a později nad jeho smrtí truchlí. Tento motiv je velmi silně spojen 
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s rámcovým příběhem mimodivadelní roviny filmu. Sněgirov se ve scénáři objeví celkem ve 

třech scénách a nijak nenarušuje strukturu Schormova vyprávění. Prví setkání s kapitánem 

proběhne v rámci divadelní roviny. Je ale odlišeno od zbytku dosavadního zkoušení, a to 

uvozovací větou: „Herec, který hraje Sněgirova hraje na plný plyn. Má také na rozdíl od 

ostatních od začátku kompletní kostým.“78 Scéna je tedy nějakým způsobem vyčleněná, ve 

filmu navozuje odlišení právě vizuální stránka a dikce herce, která je oproti ostatním 

příznaková.  

 

Další scéna, ve které se Sněgirov objeví, je uvedena scénou mimodivadelní roviny, což 

ji opět vyčleňuje ze Schormova scénáře. Poslední a třetí obraz se Sněgirovem je naopak 

ukončen přímým odkazem na mimodivadelní rovinu a přímo ovlivňuje další dění v této scéně.  

 

Nepoučený divák, který nezná románovou předlohu z těchto tří úryvků, nemůže nikdy 

plně porozumět celému příběhu tak, jak je v románu. Tedy vztahu Ivana a Iljuši a Sněgirova.  

Zelenka navíc tyto tři scény do děje, který přejal od Schorma, zakomponoval do časově 

neadekvátních pásem. Zatímco v románu je smrt Iljuši situována až na konec příběhu, až ke 

konci soudu, ve filmu je smrt chlapce oznámena již na začátku vyšetřování, ve chvíli kdy Ivan 

mluví se svým čertem.   

 

Proč Zelenka vybral právě tyto pasáže a proč je použil tímto způsobem je mnohem 

zřetelnější a čitelnější až ve chvíli, kdy se seznámíme s rámcovým dějem filmu.  

 

Nakonec se se Sněgirovem setkáváme ještě jednou a to v závěrečné scéně, kdy nosí 

koláče a rozdává je publiku. Pro nepoučeného diváka to opět musí být matoucí. Pokud ale 

znáte knižní předlohu, můžete si tuto scénu spojit s Iljušovým pohřbem.  

 

Stejně jako Zelenka vyškrtl prolog, nepoužil ani Schormův epilog. Po odsouzení Míti 

a rozhodnutí Kateřiny zůstat s chorým Ivanem opouští Zelenka Schormův text a zakončuje 

příběh dvěma monology. První vede Aljoša, jedná se o jeho proslov, který měl v původním 

románu na Iljušově pohřbu. Druhý monolog pak říká, nebo lépe řečeno zpívá Lisa.  

 

„Promluví koloraturou, její monolog je mše za všechny a za všechno, k ní se postupně 
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připojují ostatní postavy, buď tichým zpěvem, nebo větami, které již ztratily původní 

význam a staly se jen refrény, melodií. 

 

LISA Přátelé moji  

V každou hodinu  

V každém okamžiku  

Tisíce lidí opouštějí život na tomto světě  

Kolik z nich se rozloučí se světem v osamění a velkém hoři, není 

už pro ně života a není už času, rádi by dali za jiné i život ale už 

to není možné, neboť ten život, který by mohl být obětován lásce 

je pryč, a mezi oním životem a smrtí teď propast je utvrzena. 

 

Každý z herců si pro sebe mumlá jakousi svoji mantru. 

HUDBA… 

 

LISA Nikdo je nepolituje… 

Propadli peklu 

Žili tak, že vlastně nežili.  

Nechť se, přátelé moji, vznese modlitba za jejich lehké 

odpočinutí   

Amen, amen, amen. 

 

Zvenku se OZVE VÝSTŘEL. 

Již se nedá rozlišit, co je hra a co je realita. Závěrečná modlitba spojí lidi do 

jednoho celku.“79 

 

5.5. Rámcový příběh  

 

V první řadě chci uvést dějovou linii rámcového příběhu, která byla doposud pouze 

naznačena. Jedná se o příběh herců přijíždějících na festival do Nové Hutě, kde celé 

odpoledne zkouší své představení.  
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Hlavní motiv je v tomto rámcovém příběhu vina. V prostorách továrny se setkávají 

s Kasiou, což je organizátorka celého festivalu. Působí jako průvodce rámcovým příběhem, 

protože je to ona, kdo nás do děje zavede a svou promluvou také děj posouvá. Dále se 

setkáváme s postavou Údržbáře (postava není nijak jinak definována). Tato postava je zprvu 

pouze zmíněna Kasiou a to v souvislosti s bezpečnostními pokyny, které dává hercům. Zmíní 

se, že syn Údržbáře měl předešlého dne nehodu a nyní bojuje o život. Během divadelní 

zkoušky sleduje Údržbář představení, hovoří s některými herci – s Igorem Chmelou, kterému 

ukazuje další prostory továrny.  Ke konci představení se dozví, že jeho syn podlehl 

v nemocnici zraněním a zemřel. V tuto chvíli je hlavní motiv vy-eskalován motivem 

vedlejším.   

 

Tímto vedlejším motivem je snaha herce Davida Novotného dostat se z Polska zpět do 

Čech na natáčení. Během zkoušení má několik dialogů s režisérem divadla, svou roli sehrají i 

jeho doklady, které mu režisér vezme, aby nemohl odjet, a které se stanou na chvíli 

rekvizitou Kapitána Sněgirova. To je mimochodem další ukázka prolínání obou rovin filmu.  

 

„[…]dvě stě rublů, přijměte je, prosím. 

 

Ale není to obálka, je to něco, co ji symbolizuje, možná naprosto nevhodného, 

například doklady Davida Novotného. 

 

SNĚGIROV  Co prosím? Dvě stě rublů? Iljušenko! Pro mne, tolik peněz, […] 

Vidíte? Vidíte? Tak se prosím podívejte! Tady máte vaše peníze! Tady 

máte vaše peníze! Co bych řekl svému chlapci, kdybych od vás vzal 

peníze za naši hanbu? 

 

(Dupe po rekvizitě) 

 

Všimne si toho David Novotný. 

 

DAVID  Co to děláte? To je moje občanka! 
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Zachraňuje zprohýbané doklady.“80 

 

Postava herce Davida Novotného se v určitých momentech podobá chování Dimitrije, 

kterého ztvárňuje. Je vznětlivý a velmi podrážděný, když mu nevycházejí jeho plány. 

Nemohu ale s určitostí říct, zda se jedná o Zelenkův záměr a herce schválně k Dimitrijovi 

připodobnil, nebo zda se nechal režisér inspirovat skutečnou postavou Davida Novotného.  

Podstatné pro oba motivy je každopádně střet Údržbáře a Davida. Je ještě nutné říct, že 

David podezřívá Údržbáře z toho, že vůbec není pracovníkem továrny, ale že se jedná o 

herce, kterého si najal režisér, a který má divadelní herce vyburcovat k co nejlepším 

výkonům. Proto David Novotný nevěří příběhu se zabitým synem Údržbáře. Ke střetnutí 

obou rolí dojde dvakrát. Poprvé ve chvíli, kdy David najde své doklady, Údržbář už ví, co se 

chlapci stalo, ale není schopný to zpracovat a také je opilý. Požádá herce, aby pokračovali ve 

zkoušení. Po druhé dojde ke střetu, který nakonec vede k vyvrcholení filmu.  

 

„44. JINÉ MÍSTO HALY. WC PRO ZAMĚSTNANCE – DEN 

 

Údržbář jde na WC, cestou potká Davida Novotného. Možná na něj David čeká. 

Mluví českou polštinou, nic moc. 

 

DAVID  Proč se pán nedívá? My to hrajeme pro vás. Nebo pán není 

divák? Mně kdyby umřelo dítě, tak se nebudu dívat na nějaký 

pitomce z Prahy, jak hrajou divadlo. 

ÚDRŽBÁŘ   Nerozumím. 

 

DAVID   Ale rozumíte. 

 

Údržbář vrtí hlavou. 

 

DAVID (POKR.) Kdyby se něco takovýho stalo mně, tak se zastřelím. 

 

Ukazuje to názorně. Údržbář konečně pochopí, že se mu David vysmívá, všechno 

zpochybňuje. 

                                                           
80 Tamtéž, str. 62 
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ÚDRŽBÁŘ  A má pán pistoli? 

 

David mu nabízí pistoli – rekvizitu. 

 

DAVID Jednu mám. Ale to je jenom rekvizita. S tou by to nešlo. Pokud teda pán 

není herec. 

 

Otočí se a odchází, přesvědčený, že údržbář je najatý herec.“81 

 

Toto je klíčová scéna celého rámcového děje. Po ukončení představení se totiž 

Údržbář skutečně zabije. Již na první pohled je patrné, že postava Údržbáře je do děje 

přidána velmi náhodně, oproti Kasie, jejíž nepřítomnost by příběh nijak nenarušovala. 

V postavě Údržbáře navíc najdeme několik motivů z původního románu.  

 

Prvním a jasným příkladem je motiv smrti dítěte. Ten je spojujícím článkem 

s postavou Sněgirova. Oba otcové trpící ztrátou se však se smutkem vyrovnávají jinak, což 

bychom mohli brát jako příznakové, nicméně stále musíme mít na mysli, že Sněgirov je 

postava ruského románu 19. století, kdežto Údržbář je postavou snažící se působit realisticky 

v současném slova smyslu. Každopádně dialogy Sněgirova a Aljoši jsou doprovázeny 

Údržbářovou reakcí.  

    „SNĚGIROVJistě? 

 

ALJOŠA  Jistě. 

 

Pohledy všech sklouznou na údržbáře. Všechno pozorně sleduje. 

[…] 

Údržbář vstane a odejde.“82 

 

Motiv ztráty syna je také kontrastem k motivu Otcovraždy, který je stěžejním 

motivem Schormova i Zelenkova „divadelního“ scénáře. Dalším spojujícím motivem je pak 

motiv vinny. Sám Zelenka se v několika rozhovorech nechal slyšet, že motiv vinny, tedy 

                                                           
81 Tamtéž, str. 77 
82 Tamtéž, str. 77 
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jsou Ti inteligentnější a Ti lépe situovaní odpovědní za činy těch slabších?83  Může Ivan za 

smrt otce, i když ho zabil Smerďakov? Může Údržbář za smrt svého syna? (Zde je nutné 

podotknout, že o tom jak se skutečně nehoda stala a jestli je za ni Údržbář skutečně 

zodpovědný není nikde v textu nic napsáno.) Tento motiv se pak objevuje i u smrti Údržbáře, 

ke které ho nevědomky vyprovokoval David Novotný. To je ovšem pouze na divákovi, zda-

li si danou souvislost uvědomí, nebo ne, protože po smrti Údržbáře příběh končí, a tato linie 

není dál nijak rozváděna. 

 

Jak jsem již uvedla, postava Lízy je upozaděna již v Schormově textu a Zelenka 

v redukci jejích promluv ještě pokračoval. I přesto je jí ve filmu věnována poměrně velká 

pozornost. Kromě toho, že film uvádí a velmi dramaticky končí, je u ní skutečně velmi 

těžko poznat, kdy se jedná o chování Lízy jako postavy a o chování Lucie Žáčkové. A to i 

v samotném scénáři.  

 

„LIZA (LUCIE ŽÁČKOVÁ)  Je to pravda, že židé na Velikonoce kradou a zabíjejí děti? 

 

Lenka se na ni jen podívá. 

  

LIZA  /pokr./ Mám takovou knihu. Četla jsem v ní, že žid čtyřletému 

chlapečkovi nejdřív uřezal všechny prsty na obou rukou a pak 

ho na stěně ukřižoval, přibil ho hřeby. Před soudem pak řekl, že 

chlapec zemřel brzy, za čtyři hodiny. To prý je brzy! Řekl, že 

sténal, pořád sténal a on ho se zalíbením pozoroval. To je hezké! 

 

Teprve teď si uvědomíme, že Lucie je možná dost opilá. 

 

LENKA  Tuhle scénu jsme škrtli.“84 

 

Vidíme, že zatímco u ostatních herců je vždy nadepsáno buď jméno postavy, nebo 

jméno herce, u první repliky Lízy máme v závorce obě jména. V tomto dialogu používá Líza 

repliky z románu. V Schormově scénáři tyto pasáže nenajdeme. Postava Lucie se navíc 

                                                           
83 V tomto zamyšlení se žádné výrazy nespojují s materiálnem, ale jedná se spíše o duševní stav.   
84 ZELENKA, Petr. KARAMAZOVI: scénář celovečerního filmu. Dramatizace románu F.M. Dostojevského: 

Evald Schorm (podle překladu Petra Voskovce). WARSAW PACT, PRVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ, 2007. str. 69 
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během filmu několikrát objeví a jedná beze slov. Dělá, že stejně jako Líza nechodí a dokonce 

si skřípne prst do dveří.  

 

 

5.6. Scéna tance a maňáskového divadla  

 

Kromě těchto dvou motivů je pak do rámcového příběhu ještě zakomponovaná 

další  samostatná část, další samostatné obrazy. Těmi jsou představení na jiných místech 

továrny, Všechna souvisí s Dostojevským, čímž umocňují základní motiv Schormovy 

předlohy.  

 

Nejprve taneční představení, které je zasazeno do části filmu, kde Údržbář provádí 

Igora Chmelu po továrně. Továrna v těchto konkrétních prostorách, s dělníky a pracujícími 

stroji působí dle scénáře jako peklo. Naprosto kontrastním prvkem je pak tanec mladé 

dvojice, které v této části továrny zřejmě zkouší nějaké představení.  

 

Druhým takovýmto obrazem je pak scéna maňáskového divadla, které hraje 

španělský herec, sleduje ho Lenka Krobotová jako Lenka, nikoli jako Grušenka. Španěl 

předvádí s maňáskem velmi zkrácenou verzi Bratrů Karamazových. Alespoň tak to stojí ve 

scénáři.  V reálu ve filmu vidíme jednu loutku, která má epileptický záchvat, což je odkaz 

na Dostojevského, který epilepsií trpěl. Celá scéna působí vtipně a úsměvně. Odehrává se ve 

chvíli, kdy je již Údržbářův syn mrtvý. Postava Lenky to špatně nese.  

 

5.7. Greimasův model rámcového příběhu filmu  

 

Aktanty: Postavy: 

subjekt Údržbář 

objekt syn 

oponent Smrt dítěte 

pomocník David Novotný 

odesílatel David Novotný 

příjemce Údržbář 

Tabulka 3. - Aplikace Greimasova modelu na rámcový příběh filmu Karamazovi  
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Tabulka nám opět ukazuje rozvržení klíčových momentů a postav rámcového 

příběhu filmu, které jsem již popsala výše. Na rozdíl od příběhu Bratrů Karamazových a 

tedy divadelního příběhu filmu 85 je zde hlavní hrdina jasně určitelný. Příběh není tak 

komplikovaný a vyskytuje se v něm pouze několik postav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Stejně tak, jako dramatizace Evalda Schorma a Dostojevského románu, hledíme-li na něj ze stejného 

pohledu jako Schorm. 
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6. Zelenka a Schorm v obraze 

 

Následující kapitola je pouze doplněním k předchozímu textu, kde chci alespoň 

popsat základní rozdíly audiovizuálního zpracování obou transformací původního románu. 

Vycházet budu ze záznamu představení Divadla Na zábradlí, z roku 1981, které bude 

hlavním komparativním materiálem porovnání s filmem Karamazovi z roku 2008 režiséra 

Petra Zelenky. 

 

Samozřejmě, že se jedná o neporovnatelné umělecké počiny, žádná metodologie 

nemůže objektivně zhodnotit dvě takto odlišná média. Na druhou stranu, umění se snaží 

zapůsobit ve velké většině na emoce. Na emoce jednotlivců. Z tohoto hlediska se tedy můžu 

alespoň pokusit shrnout co nejobjektivněji některá témata.  

 

Nebudu se věnovat hereckým výkonům, protože zde by se jednalo skutečně o můj 

subjektivní názor. Navíc energie působící během představení je do pouhého záznamu 

nezachytitelná, proto Zelenka napsal rámcový příběh. Obě představení vznikla v jiném 

časovém období, což se promítá i na způsobu herectví a vizuálu postav. Je ale 

neoddiskutovatelné, že filmový herci, kteří hru hráli také původně v divadle, měli 

živočišnější projev, syrovější a více ruský, tedy odpovídající charakterům, které napsal 

Dostojevský.  To ale může být způsobeno právě způsobem herectví typickým pro 90 léta, 

kdy byl upřednostňován civilnější projev.  

 

Záznam obou představení86 neukazuje žádné výraznější kulisy. Prostředí a čas jsou 

zkrátka nespecifikovány, jak bylo již několikrát řečeno. Kulisy mají nevýraznou šedo-

béžovou barvu. Oproti tomu vizuál Zelenkova filmu nabízí očím zcela jinou podívanou. 

Hlavní roli hraje prostředí továrny, které svým vizuálem navozuje skutečně pocit pekla. 

Všechny obrovské stroje a prostory, ve kterých působí člověk velmi nicotně, háky, které 

přímo korespondují s textem (háky v pekle), nebezpečné prostředí, které může snadno 

přivodit smrt. V tomto ohledu je film působivější.  

 

 

 

                                                           
86 Dejvického divadla i Divadla Na zábradlí 
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Svou roli hrají také barvy. Dle teorie doplňkových barev José M. Parramóna (kniha 

Teorie barev87) leží doplňkové barvy vždy naproti sobě v kruhu. Tím pádem jsou doplňkové 

barvy ty barvy, které se na první pohled jeví jako zcela odlišné. Příklad, který je užit i 

v Karamazových, je modrá a žlutá. K této barvě se pak ještě přepojuje neutrální černá. 

Modrá je přítomna v podobě oblečení dělníků Nové Huti, na lokomotivě, která je kulisou při 

smrti Karamazova, na nádobě na vodu, barva halenky a kabelky Krobotové, košile Chmely, 

na mikině Ivana Trojana. Žlutou barvu pak najdeme na všech varovných cedulích všude po 

továrně, ochranných helmách dělníků, Kasiině tílku, batohu Lízy, lemech na kabátu 

Smerďakova a Sněgirova, saku Grušenčina Poláka, spodním vnitřním širokém lemu na 

kabátu starého Karamazova, ručníku, židlích pro diváky, pojízdných strojích, na krabičce 

s náboji. 

Ani v jednom zpracování nenajdeme výraznou práci se světlem nebo světly. Za to 

film využívá zvukové prostředky, které v divadelním záznamu opět nenajdeme. Filmovou 

hudbu nejprve musíme rozdělit na diegetickou a nediegetickou.88 Diegetický zvuk je takový 

zvuk, který je součástí vyprávěného světa. Tedy je to běžně třeba hudba z rádia, hudba, 

kterou postava hraje na piáno, kterou si zpívá atp. Zkrátka hudba, kterou slyšíme my jako 

diváci, ale především ji slyší i postavy jako takové. Taková to hudba se ve filmu 

Karamazovi objeví dvakrát. V samotné hře, v divadelním hostinci v Mokrém, kde se v 

odstupu několika scén dvakrát ozve klavírní hudba hraná pianistou, který se sám svým 

zpěvem v polštině doprovází. Druhým případem dietetické hudby je již zmiňované 

vystoupení tanečníků, tato hudba je však reprezentována mimo obrazovým zdrojem. Hudba 

je ale zřejmě tou, na kterou tanečníci svou choreografii tančí., proto hudbu vnímáme jako 

diegetickou. Nediegetická hudba je naopak hudba, která je slyšitelná pouze pro diváka filmu, 

ale postavy ji nevnímají. Otuto hudbu se postaral oscarový skladatel Jan Kaczmarek, a byla 

nahrána polským souborem The Rozbitek Orchestra v Los Angeles.  

 

 

 

 

 

                                                           
87 PARRAMÓN, José M. (1995): Teorie barev, Praha: Svojtka a Vašut, s. 16-18 
88 BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. V Praze: 

Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6. 
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7. Závěr 

 

 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat transformace románové předlohy do 

divadelního scénáře a následně do scénáře filmového, vše podpořeno rozborem a konkrétními 

příklady románu F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi, dramatizací Evalda Schorma a 

filmovým scénářem Petra Zelenky.  

 

Práce je zaměřena na textovou rovinu všech tří verzí, neboť si nekladla za cíl 

porovnávat přechody mezi jednotlivými médii, ale spíše mě zajímaly procesy dramatizace, 

zachovávání motivů a hledání pravidel těchto transformací.   

 

Na celou práci jsem se snažila nahlížet strukturalisticky, čemuž doufám odpovídá i 

výběr autorů, ze kterých jsem vycházela. V první části věnované románu F. M. Dostojevského 

jsem prakticky analyzovala román z hlediska teorie literatury. Představila jsem základní 

motivy, ale také specifika tohoto konkrétního textu. Ukázalo se, že ne všechny texty jsou pro 

dramatizaci vhodné, a že existují takové pretexty, které následnou dramatizaci ulehčují. 

Takové texty se dají určit na základě  hierarchického modelu Iva Osolsoběho a také aplikací 

aktančního modelu A.J. Greimase.  

 

Román Bratři Karamazovi je v některých ohledech téměř ideálním pretextem 

k dramatizaci, a to především z hlediska polyfonnosti, tedy dialogického uspořádání jak jej 

vnímal Bachtin. A také ve zpracování, které je samo o sobě dialogické, ve smyslu 

formalistického vnímání, tedy uspořádání promluv vypravěče a postav. Naopak ale román 

obsahuje velké množství postav a témat, které je potřeba utřídit a vybrat si pouze taková, která 

budou pro další zpracování nosná.  

 

Ve druhé části jsem se věnovala transformaci z románu do dramatického scénáře 

Evalda Schorma. Nejprve jsem ujasnila používanou terminologii. Popsala jsem dramatizaci 

jako takovou, a to ve všech jejích významech, tedy jako proces, jako žánr a jako text.  

Následně jsem se věnovala procesům dramatizace, tedy postupům, jak z epického textu 

vytvořit drama. Snažila jsem se je popsat a uvést na konkrétních příkladech. Jako stěžejní se 

zde opět ukázala role předlohy. Pro dramatika je v takovémto procesu nejpodstatnější volba 

tématu. Tedy autor si musí zvolit pouze tu část původního textu, které chce dramatizovat a dál 
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již rozvíjet pouze tyto konkrétní motivy.  Témata, která si autor volí by zároveň měla 

korespondovat s žánrem, do kterého je daný text transformován. Jádrem dramatizace jsou, jak 

jsem ukázala, situace. Autor dramatizace by si tedy vždy měl volit pouze takové motivy, které 

dokáží situace vytvořit a napomohou epičnosti děje. Nevhodnými jsou tedy filozofická a 

náboženská témata, naopak milostné či detektivní motivy jsou upřednostňovány.   

 

Tato témata následně autor pomocí dialogizace a dalších dramatizačních postupů 

zpracuje takovým způsobem, aby zachoval nosnou myšlenku zvoleného tématu a zároveň 

ukázal vlastní iniciaci. 89  Co naopak pro transformaci podstatné téměř není je časové a 

prostorové ukotvení.  

 

Třetí částí této práce bylo zkoumání sekundární transformace do filmového scénáře. 

Zde se ukázalo, že se uplatňují stejné dramatizační postupy, jako při tvorbě divadelního 

scénáře. Samozřejmostí je vznik technického scénáře, který je pro film jako žánr 

nepostradatelný.  I pro sekundární transformaci je nutné znát původní předlohu původní 

transformace, v našem případě musel Zelenka znát i Dostojevského román. Jen tak totiž mohl 

aktualizovat témata a přidat nadhodnotu k již vzniklé dramatizaci Schorma, ze které vycházel. 

Je nutné říct, že v tomto konkrétním případě Zelenka do Schormova scénáře příliš 

nezasahoval, ale plně ho respektoval. Jeho inovace spočívala především v přidání rámcového 

příběhu, který původní témata aktualizoval a přenesl divákovi takovým způsobem, kterým se 

ho dotknou.  Nicméně samotný rámcový příběh bez příběhu divadelního, bych na základě 

jednoho společného motivu neoznačila, jako adaptaci Dostojevského.  

 

Před psaním této práce jsem si jako cíl stanovila definování pravidel transformace. 

Sama musím uznat, že jsem cíl splnila jen částečně. Je možné definovat pouze možnosti. 

Možnosti užitých procesů, možnosti výběru textů, možnosti aktualizací. Téma je ale tak 

široké, že jen sesumarizovat všechny možné pohledy na problematiku by vydalo spíše na 

knihu, než na diplomovou práci. Proto nechci tvrdit, že předkládám návod k dramatizaci. 

V mé práci popisuji jen některé možnosti a pohledy na procesy transformace narativních textů 

do dramatických textů a do filmových scénářů, které se navíc zaměřují pouze na textovou 

rovinu všech tří žánrů.  

 

                                                           
89 Vlastní iniciace je samozřejmě znatelná již z volby tématu, nicméně i dramatizačními postupy se dá 

podpořit.  



 

74 
 

8. Zdroje: 

 

PRIMÁRNÍ ZDROJE:  
 

 DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi: [román o čtyřech 

dílech s epilogem]. Vyd. v tomto překladu 4., V nakladatelství Academia 1. 

Překlad Prokop Voskovec. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1226-5 

 SCHORM, Evald. Dramatizace Bratři Karamazovi: podle překladu Petra 

Voskovce. přepsáno do el. podoby Klára Lidová, 2004, 1978. 

 ZELENKA, Petr. KARAMAZOVI: scénář celovečerního filmu. Dramatizace 

románu F.M. Dostojevského: Evald Schorm (podle překladu Petra Voskovce). 

WARSAW PACT, PRVNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ, 2007 

 

SEKUNDÁRNÍ ZDROJE:  

 BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec: k poetice prózy. 1. vyd. 

Praha: Československý spisovatel, 1971 

 Bílek, P. A.: Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno: 

Host 2003 

 BILÍK, P. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000 

 BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu: úvod do studia formy a 

stylu. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-

7331-217-6 

 Chatman, S. Příběh a diskurs. Přeloņil Milan Orálek, Brno: Host, 2008 

 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Dopisy. Odeon: Praha, 1966 

 ECO, Umberto, Semiotics of Theatrical Performance, The Drama Review: TDR, 

Vol. 21, No. 1, Theatre and Social Action Issue (Mar., 1977), 

 ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově 

univerzitě. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-248-2 

 ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově 

univerzitě. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-248-2. 

 FISHER-LICHTE, Erika. Znakový systém divadla. Theaterwissenshaft heute. 

Berlin, 1990, str. 22, překlad Jan Roubal 

 Fořt, Bohumil. "Příběh". In Kompendium literární teorie, připravuje se k vydání v 

UČL AV ČR 



 

75 
 

 Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: Janáčkova akademie 

múzických umění, 2009, 

 Hutcheon, L. A Theory of Adaptation. London/New York: Routledge, 2006 

 Jakobson, Roman. Poetická funkce. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995 

 KOENIG, Jerzy. Dostojevskij – nescénická literatura. E-teatr.pl: http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/47426.html 2007. 

 Königsmark, V. „Dramatizace“. In Slovník literární teorie. Ńtěpán Vlańín (ed.), 

Praha: Československý spisovatel, 1977 

 KRISTEVA, Julia. Slovo, dialog a román: texty o sémiotice. Praha: Pastelka, 

1999. ISBN 80-902439-3-2 

 LOTMAN, Jurij Michajlovič. Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. 2. vyd. 

Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2008. Camera lucida. ISBN 978-80-85187-

51-9 

 MÁLEK, P. Teorie intertextu a literární kontexty filmu I. Iluminace 5, č. 2, 1993 

 MERENUS, Aleš. Nárys teorie dramatizací literárních děl. Brno, 2012. Dizertační 

práce. Masarykova Univerzita. Vedoucí práce Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 

 MRAVCOVÁ, Marie (2008): Nevšední aktualizace klasického díla Bratři 

Karamazovi. Film a doba, 2008, č. 3 

 OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: ne zcela úspěšný pokus o 

encyklopedické heslo sémiotika divadla. Brno: Nakladatelství G, c1992. ISBN 80-

901112-0-3. 

 PARRAMÓN, José M. (1995): Teorie barev, Praha: Svojtka a Vašut 

 Pavis, P. „Obraz (2)“. Přeložila Daniela Jobertová In Divadelní slovník. Praha: 

Divadelní ústav, 2003. 

 Pavlovský, P. (ed.) Základní pojmy divadla; Teatrologický slovník. Praha: 

Nakladatelství Libri & Národní Divadlo, 2004 

 Propp, N.V. Transformace kouzelných pohádek. In Miroslav Červenka (ed.) 

Morfologie pohádky a jiné studie. Přeložil Miroslav Červenka, Jinočany, H&H, 

1999, 

 Pytloun, L.: Ubohý vrah - divadelní adaptace Pavla Kohouta, Problém převodu 

prozaického díla do dramatické formy, Tvar 6, 1997 

 Slovník literární teorie. Štěpán Vlašín (ed.), Praha: Československý spisovatel, 

1977 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47426.html%202007
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/47426.html%202007


 

76 
 

 ZAHRÁDKA, M. a kol. Slovník rusko-českých literárních vztahů. Ústí nad Orlicí: 

Oftis, 2008 

 

 

 


