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Obraz české společnosti 

veselohře 2. poloviny 19. 

Ústřední část diplomové práce Lindy Zikmundové utváří pokus o typologii české veselohry druhé 

poloviny devatenáctého století. Diplomantka se pokouší vykreslit poetiku specifického historického 

typu dramatické produkce, popsat fabulační a kompoziční postupy, které jí byly vlastní, a také zčásti 

porovnat obraz světa, který tato dramatika utvářela, realitou tehdejšího života. Úvodní a závěrečné 

partie práce pak tuto typologii mají uvést do širšího teoretického a hlavně historického kontextu a také 

do souvislostí divadelního života dané doby. 

Práce zaslouží ocenění za výběr zatím nepříliš prozkoumaného tématu, za úsilí, s níž diplomantka 

zjevně přistoupila k materiálu, i za rozsáhlou heuristickou práci, kterou odvedla při seznamování se 

primární a sekundární literaturou. Diplomantka nepochybně do textu napsala téměř vše, co bylo 

možné o daném tématu napsat, současně ale její výklad, výsledná podoba práce, vzbuzuje nemalé 

rozpaky. 

Příčiny to, proč se autorce nepodařilo zcela naplnit její výchozí záměr, vidím ve dvou 

skutečnostech. První je ahistorický přístup, který je patrný již z výběru zkoumaného materiálu. 

Zikmundová při své tematické klasifikaci pracuje s veselohrou a fraškou druhé poloviny dvacátého 

století jako s jednolitým jevem. Ve skutečnosti jde však o produkci v čase velmi diferencovanou, jej íž 

poetika se silně proměi'lovala v čase. Její proměny byly utvářeny napětím mezi domácí tradicí 

vyrústající z Tyla a Klicpery a snahou dospět k dramatu evropského rozměru, tedy vývojem od 

závislosti na německých, respektive vídei'lských vzorech, přes snahu přiblížit se francouzské 

konverzační dramatice až po reflexi nastupujícího realismu a dramatiky ruské. Samozřejmě že je 

možné i v dramatické produkci druhé poloviny devatenáctého najít prvky a postupy, které zústávaly 

po celou dobu víceméně konstantní, nicméně při jejich popisu a analýze bychom si měli být vědomi, 

že tyto konstanty vytvářely pozadí pro prvky a postupy, které byly proměnné, jakož i pro ty, které 

v danou chvíli byly vnímány jako výrazná inovace nesoucí sémantický a umělecký posun. Jakkoli tedy 

ocei'luji diplomantčinu snahu typologizovat a klasifikovat, zárovei'l je mi líto, že ve svých závěrech 



dospěla k popisu a členění velmi hrubému, aniž se pokusila o subtilnější analýzu historické 

proměnlivosti schémat. To by jí totiž například umožnilo adekvátněji charakterizovat Stroupežnického 

Naše furianty: nikoli jako záhadnou výjimku mezi ostatní produkcí, ale jako vědomý umělecký čin. 

Druhou příčinu toho, proč se Zikmundové nepodařilo zcela naplnit záměr, vidím v jejím způsobu 

práce s materiálem a formování textu. Zikmundová postupuje metodou aditivního řazení jednotlivých 

poznatků, faktů, nápadů, myšlenek a přečasto také podrobných obsahů jednotlivých her, přičemž 

přímou výkladovou a interpretační souvislost mnohdy nahrazuje myšlenkovými zkratkami a oslími 

mústky. Její text nepřemítá a nehledá, ale dosti suverénně tvrdí a nad míru zobect1uje, čímž adresáta 

provokuje k tomu, aby domýšlel to, co autorka nechala stranou, přeskočila, opomenula či 

pozapomněla. 

Příklad ze strany 65: "Tím se dostáváme k několika jevitm, které byly v 19. století bezpochyby 

aktuální, ale které se na české (poněkud prudérní) jeviště nedostaly. Nesetkáváme se tu napNklad 

s rea!izačí tzv. siíatkil z rozumu. Nijak se také neakcentuje, že domluvené svazky často plně 

nefungovaly ... ". Pokud vztáhneme toto konstatování pouze na komedii, tak platí, avšak na české 

jeviště se v době, o níž autorka píše, dostala i hra pojmenovaná Maryša, která - třebaže nejde o 

komedii - platnost výše napsané věty vyvrací. 

Velmi názorným příkladem aditivního způsobu sestavování textu z nepopiratelných fakti'I, aniž by 

jejich propojení diplomantku provokovalo k domýšlení toho, co napsala, je kapitola "Německá a 

vídel1ská veselohra - nenáviděný vzor?". Kdybychom totiž přistoupili na logiku, s níž autorka spojila 

citace z Mikovce a z Turečka s prezentací obsahu dvou vídel1ských frašek, museli bychom se 

domnívat, že hlavní příčinou jejich odmítání byla česká prudernost, která nedokázala unést jejich 

vulgárnost až obscénnost. Ve skutečnosti ovšem vídei'íská fraška byla v 50. letech odmítána ze tří, 

zdánlivě velmi podobných, stejným směrem mířících, ale přece jenom rozdílných příčin. Vedle 

zmíněné prudernosti tu hrálo roli i to, že tato dramatická produkce byla Čechy stále zřetelněji vnímaná 

jako německá forma, a především to, že původní vídel1ská fraška byla za přežilou považována 

v padesátých letech už i v samotné Vídni. Navíc je třeba odlišovat prudernost společnosti a umělecké 

aspirace Mikovce, který lidovou frašku odmítal z pozic intelektuálně orientované dramatiky 

poměřuj ící se dobovou představou Shakespeara jako esence básnického a filozofického myšlenÍ. 

Vzhledem k provedené heuristické práci doporučuji práci Lindy Zikmundové k obhájení. Nemohu 

SI však v této chvíli odpustit závěrečnou otázku: proč jsem v textu i v závěrečném soupisu marně 

hledal dramata Emanuela Bozděcha, tedy nejvýraznější osobnosti českého dramatu francouzského 

střihu? 
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