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Linda Zikmundová 

Obraz české společnosti v humorné frašce a veselohře druhé poloviny 19.století 

(Posudek vedoucího diplomové práce) 

Linda Zikmundová si jako téma své diplomové práce vybrala opomíjenou, ale ne 

bezvýznamnou oblast českého dramatu - frašku a veselohru v období jejího kvantitativního 

rozkvětu, totiž ve druhé polovině 19. století. Např. v repertoáru Prozatímního divadla tento 

typ her (spolu s romantickými historickými dramaty) jednoznačně dominoval. Záměr 

diplomantky ukázat prostřednictvím analýzy těchto komedií, odehrávajících se většinou 

v prostředí českého maloměsta, na postoje, problémy a vztahy uvnitř celé české společnosti 

19. století, lze považovat za promyšlený a adekvátní. 

Svou práci Zikmundová otevírá poměrně obsáhlou charakteristikou komedie a jejích 

typů (komedie mravů, komedie konverzační, situační a zápletková, vaudeville), která však 

vzhledem k záměru práce není samoúčelná. Přinejmenším poukazuje na dobové směřování 

české komedie k frašce a lokální frašce. Smysluplný je i druhý oddíl, který podává přehledný 

a živě napsaný obraz divadelního dění od 50. do 90. let 19. století. Tíhnutí autorů a 

divadelních činovníků k nenáročnému typu veseloher je tu vysvětlováno jak přizpůsobováním 

se průměrnému vkusu obecenstva, tak osobními a ideově koncepčními spory v uzavřeném 

pražském divadelním světě. 

Velmi podstatný je třetí oddíl první části práce, ve kterém diplomantka shledává vzory 

pro českou dramatickou frašku ve vídeňské veselohře a ve francouzské společenské komedii. 

Uvádí a komentuje příklady takových her, komedii J. N. Nestroye Namlouváni a ženěni, 

Raupachovu frašku Duch času a dvě hry Eugena Scribea, Kouzelné prsty a Oskar čili Manžel 

jenž podvádi svou ženu. Dospívá k názoru, že třebaže německé veselohry byly oblíbené a 

francouzské hry přinejmenším budily pozornost, česká veselohra využila jejich podnětů jen 

zčásti a ubírala se vlastními cestami. Ať už iniciační význam těchto vzorů pro moderní českou 

společenskou komedii diplomantka podcenila nebo ne, podstatné je to, že na jejich existenci 

poučeně upozornila. Je jen škoda, že ponechala stranou kritické spory, které se v 60. letech 

rozhořely právě nad uváděnými francouzskými hrami. Polemiky, o kterých se okrajově 

zmiňuje, např. ta mezi J. Nerudou a G. Ptlegrem Moravským, neukazují pouze prudérnost 

české společnosti, ale snad i její skrytá traumata, mravní nestabilitu a nepřipravenost 

vyrovnávat se se sociálními změnami. Podrobná analýza těchto sporů by zřejmě byla velmi 
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rozsáhlá, vlastně by mohla být námětem samostatné studie, ale už vzhledem k vymezení své 

práce jim diplomantka měla věnovat větší pozornost. 

Ve druhé části se pak pokusila o samostatnou klasifikaci dobové veselohry. Všímá si, 

že tematickým (ne tedy "tématickým", jak píše) východiskem tehdejších komedií je vesměs 

milostná komplikace a celkem racionálně rozlišuje problémy ve vztazích mezi muži a ženami 

na problémy "před svatbou" a "po svatbě". Správně také konstatuje, že již v průběhu 

šedesátých let bývá instantní erotická zápletka obohacena nebo spíše rozšířena o rozměr 

nacionálně klasifikující, výchovný nebo apelativní. Ani hry s tématy z veřejného života a 

řídké "gogolovské" satirické portréty maloměstské společnosti, jejichž prostřednictvím 

národní téma na divadlo pronikalo, se však nedokázaly obejít bez ústředního milostného 

kont1iktu, což diplomantka ukazuje hned na několika příkladech. V závěru této části ještě 

stručně charakterizuje typické postupy a prostředky tehdejší komedie (záměna osob, repliky 

stranou, monology, jinde se zabývá tzv. létajícími vtipy, atd.). 

,< Třetí část práce i její závěr vyznívají poněkud rozpačitě. Diplomantka je naplnila o zajímavými dílčími postřehy, ale k požadované syntéze, k "obrazu české společnosti v dobové 

komedii", vlastně nedospěla. Není to jen její chyba. Sama opakovaně upozorňuje na to, že 

situační komedie a frašky té doby jsou natolik naplněny typizovanými zápletkami, situacemi a 

postavami, že z nich lze obtížně vyvozovat specifické závěry o společnosti, kterou zrcadlí. 

Přesto si Zikmundová v kapitole o prostředí správně všímá toho, že jsou obrazem společnosti, 

která je v podstatě maloměstská. Společnosti, která Prahu vidí jako nejistý "velký" svět, 

současně lákavý i nebezpečný, jako svůj životní a hodnotový horizont; směrem k Vídni ho 

překračuje jen výjimečně (Ruthův Olymp). Protože jde o komedie, jejich tématem je vesměs 

společenský vzestup uskutečňovaný prostřednictvím milostné nebo politické intriky. Naopak 

téma pádu a sociální "dno" tohoto světa se prakticky neobjevují. Tyto souvislosti však 

t diplomantka spíše naznačuje než domýšlí. 

V následujících kapitolách prokazuje schopnost zobecnění, když charakterizuje typy 

ženských a mužských protagonistů. Proč se však na jevišti prosadily právě takové typy, to se 

vysvětlit nepokouší. Totéž platí i o kapitolce "život společnosti". Např. zmiňovanou vázanost 

politické satiry na sféru komunální, na veřejný život maloměsta, by bylo možné snadno 

vyvodit z dobové politické situace, z přežívajícího respektu k myšlence národní jednoty na 

straně jedné a z (auto-)cenzurních omezení na straně druhé. Také ze skutečnosti, že téměř půl 

století dominovala české komedii právě jen krotká a bezvýrazná erotická zápletka, že 

v několika opakujících se variantách si dokázala po celou tuto dobu udržovat divácký zájem, 

by bylo možné o orientaci české společnosti ledacos vyvozovat. Jestli právě takové milostné 
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situační komedie otevřely cestu realistickému dramatu, jak se diplomantka domnívá v závěru, 

nebo jsou jen výrazem stagnace a bezradnosti společnosti čekající na vnější impuls ke 

změnám, zůstává, domnívám se, otevřenou otázkou. 

Za zvláštní připomenutí stojí dvě přílohy práce - abecední a chronologický seznam 

více než dvou set (!) původních českých veseloher druhé poloviny 19. století. Tyto seznamy 

jsou jedinečným a samostatným rezultátem vyhledávání skutečně archivního a poskytují 

základní orientaci v dosud nepřehledném a špatně přístupném materiálu. 

Je zřejmé, že schopnosti diplomantky postačují spíše k zevrubnému popisu než k 

přesné analýze, že je disponovaná spíše k pečlivému shrnutí než k poučené syntéze. To ale 

není tak málo. Přestože někdy zápasí se základními termíny (nevymýtitelná "primární" a 

"sekundární" literatura), při poctivém přístupu, který projevila, je výsledkem kvalitní a 

smysluplná práce. Domnívám se, že je možné ji hodnotit přinejmenším jako velmi dobrou 

velmi dobrou. 

13. května 2007 
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