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Tylův Strakonický dudák je — spolu s Kutnohorskými havíři téhož autora —
prvním velkým uměleckým dílem o českém lidu. Zdeněk Nejedlý označuje tuto 
hru jako protějšek Smetanovy Prodané nevěsty a považuje ji za nejčeštější a nej-
národnejši drama Tylovo. 

Tyl se pro svou hru nechal inspirovat látkou o proslulém českém dudákovi, 
těšící se za národního obrození velké popularitě. 

V obraze muzikanta mohl autor znovu oslavit české muzikanství, které mělo 
cizině od nepaměti zvučné jméno. 
Předloh, které nabízela česká lidová slovesnost, přidržel se Tyl volně. Napsal 
duchu lidové tradice původní, jednoduchý příběh o velké lásce chudého du-

dáka a lesníkovy dcery a to tak, že se mu mistrovsky podařilo na citovém vztahu 
těchto milenců analyzovat svou dobu a vyslovit k ni své stanovisko. 

Švandu, chudého dudáka z pošumavské vsi, dítě člověka a lesní panny, nepojal 
Tyl jako hrdinu jednoznačně pozitivního. Je to člověk piný rozporů, je to hrdina 
nesoucí v sobě spor doby. Švanda odchází do světa vydělat si peníze hrou na 
dudy, aby se mohl oženit s Dorotkou, ale ve světě zapomene, že peníze mu mají 
být pouze prostředkem, ne cílem a zatočí se mu hlava. Ale nakonec se vzpa-
matuje a vrátí se domů, daje tak za pravdu tvrzení, že nikoliv peníze, ale velká 
láska jej pánem světa. 

Tyl, ač svým celým dílem pracoval pro rozvoj měšťanstva, polemizoval i ve Stra-
konickém dudákovi s morálkou nové společnosti, která vyzvedala peníze nad 
všechny ostatní hodnoty. Proti ní postavil morálku patriarchální české vesnice. 
Toto stanovisko má konzervativní i progresivní rysy. Na jedné straně vzniká do-
jem, že starý svět je tak dokonalý, že je třeba jej ochránit před jakýmikoli změ-
nami. Na druhé• straně však je třeba vidět, že na přelomu epoch mělo velký vý-
znam, našel-li se česky umělec, který uměl tak účinným způsobem říci, že spo-
lečnost, která si z peněz vytvořila modlu, nemůže být společností ideální. 

Málokterá česká hra má tak silnou inscenační tradici, málokterá byla tak často 
hrána. Důvod tkví mimo jiné y tom, že problematika hry má nadčasovou platnost 
a že je v ní zachyceno — lépe než v jiných hrách — mnoho podstatných rysů 
našeho národního charakteru. 
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— Strakonický dudák je opravdovým zázrakem básnické koncentrace 
a prostoty, která nejhlubší myšlenku umí zaklít do postav a dějů, 
srozumitelných a blízkých všem lidem bez rozdílu. 
Velikost Strakonického dudáka změříme, srovnáme-li ho s těmi, kdo 
byli Tylovými bezprostředními předchůdci ve zpracování švandovského 
motivu. Roku 1798 píše jeden z představitelů první buditelské gene-
race Š. Hněvkovský báseň „Dudák", která do  starých lidových pověstí 
o proslulých pošumavských a zvláště strakonických dudácích, jejichž 
reálnými předlohami byli známí dudáci, jako Zelenka, Havelka, Kubí-
ček, Švanda aj., vnáší umělé, cizí motivy. Hněvkovského „Dudák" je 
zřetelnou obdobou německých faustiád: hrdina této básně je bezbožník, 
spolčený s ďáblem, který propůjčil jeho dudám moc čarovného půso-
bení na lidi. Svou hrou dudák nahání čertovi „dcerky a synky" a sám 
získává bohatství, které na obrátku rozmařile rozhazuje. Pro peníze do-
káže v poslední dubnové noci hrát i čarodějnicím. Když se však pokusí 
svést svou hrou i pobožného poustevníka, světec ho prokleje a pro-
mění ho v skalní balvan. 
V duchu této :moralizující faustiády píše i roku 1799 spolupracovník 
Krameriův Jan Rulík „O zakletém dudákovi" a po něm v roce 1840 i kon-
servativní staročeský žurnalista Jakub Malý svou povídku o dudáku 
Švandovi. 
Víc než vliv předchůdců působil zřejmě na Tyla vlastní životní zážitek, 
když pobýval na Strakonicku na počátku 30. let 19. století jako dočasný 
člen kočovné herecké společnosti. Tam patrně sám poznal nebo se 
alespoň z vyprávění seznámil s tehdy proslulým dudákem Vojtěchem 
Čertem. Zřejmě už z této doby přináší Tyl záměr zosobnit nejcharak-
terističtější rysy české národní povahy v postavě dudáka, která je vý-
razem hudebního nadání českého národa. 
Strakonický dudák je plodem celé životní zkušenosti Tylovy, hlubokým 



obrazem našeho národního života jeho doby, zanícenou kritikou jeho 
nedostatků i radostnou písní o vítězné moci lidské lásky. 

/Jiří Hájek: úryvek z doslovu 
ke Strakonickému dudákovi  z  r. 19501 

— V roce 1847 byly uvedeny dvě původní jevištní báchorky: Klicperova 
Česká meluzína aneb Krakonošova čarovná zahrada a Tylův Strako-
nický dudák aneb Hody divých žen. První prací, napsanou na oblí-
bený námět, uzavírala se však pouze starší etapa zpracovávání lidových 
pohádek, jejímž představitelem byl v našem dramatu právě Klicpera. 
Strakonickým dudákem otevíralo se naproti tomu ve vývoji tohoto 
žánru nové údobí, právě tak jako se zásluhou Němcové o něco dříve 
otevřela nová cesta k jejich prozaickému ztvárňování. Pohádky bylo 
důsledně využito -k zobrazení soudobého života — vznikla pohádka 
ze současnosti a o současnosti. Tyl domyslil progresívní tendence, které 
se na středoevropském jevišti projevovaly u klasiků romantické jevištní 
báchorky, a stal se nejvýznamnějším pokračovatelem Ferdinanda 
Raimunda. 
Ve Strakonickém dudákovi opustil Tyl již nadobro Prahu i malé město, 
k nimž se obracel v obrazech ze života. Vesnici zvolil zřejmě proto, 
poněvadž v tomto prostředí nalézal spíše než ve městě oporu pro svou 
představu o ideální společnosti. Jeho obrat k vesnici je však třeba 
chápat i jako další stupeň hledání bytostně českého lidového hrdiny, 

Návrh  scény 



nebot Tyl jádro národa viděl — podobně jako např. Erben nebo Něm-
cová — v lidu na vesnici. 
Předloh, které nabízela česká lidová slovesnost, přidržel se Tyl volně. 
Napsal v duchu lidové tradice zcela původní jednoduchý příběh o velké 
lásce chudého dudáka a lesníkovy dcery, a to tak, že se mu mistrovsky 
podařilo na citovém vztahu těchto milenců analyzovat svou dobu a vy-
slovit své stanovisko k ní. 
Ve Švandovi, chudém dudákovi z pošumavské vsi, dítěti člověka a lesní 
panny, dovršil Tyl svérázný lidový český typ, který připravovala lidová 
slovesnost a obrozenecká literární tradice. Nepojal však Švandu jako 
hrdinu jednoznačně pozitivního. Ukázal jej jako energického, odváž-
ného člověka, který rozumí svým dudám a má rád svou Dorotku. Švanda 
je také pěkně naježen proti prostředí, v němž žije, poněvadž se v něm 
nemůže uživit. Horlí proti „chlupáčům", kterým prý již dudy nevoní. 
Švanda tedy už v expozici je postavou pinou rozporů, svým způsobem 
rozervaneckou. jeho furiantství a lehkomyslnost však nejsou nesympa-
tické. Takto exponovaný hrdina odchází s divákovými sympatiemi 
do světa vydělat si peníze hrou na dudy, aby se mohl oženit s Dorotkou, 
jenže tam zapomene, že peníze mu mají být pouze prostředkem, ne 
cílem a zatouží být pánem. Zradí tak Dorotku, své přátele i svou vlast. 
Avšak Švanda se nakonec vzpamatuje. Prohlédne a o zkušenost bohatší 
se vrací domů. Krize, která postavila diváky proti Švandovi, je překo-
nána katarzí. Tyl, ač celým svým mnohotvárným dílem pracoval pro 
rozvoj měštanstva, polemizoval i ve Strakonickém dudákovi s ;morálkou 
nové společnosti, která vyzvedala peníze nad všechny ostatní hodnoty. 
Proti ní postavil morálku české patriarchální vesnice. Toto stanovisko 
má progresívní i konzervativní rysy. Na jedné straně vzniká dojem, že 
starý svět je tak dokonalý, že je třeba jej ochránit před jakýmikoli 
změnami. Na druhé straně je však třeba vidět, že na přelomu epoch mělo 
velký význam, našel-li se český umělec, který byl schopen tak účinným 
způsobem říci, že společnost, která si z peněz vytvořila modlu, nemůže 
být společností ideální. Strakonickým dudákem vyvrcholilo obroze-
necké úsilí o české národní drama. Vyústilo v díle, které vzniklo 
v kontaktu s masovou lidovou základnou českého pražského divadla. 
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STRAKONICKÝ DUDÁK  

je opravdovým zázrakem básnické koncentrace a prostoty, která nej-
hlubší myšlenku umí zaklít do postav a dějů, srozumitelných a blízkých  
všem lidem bez rozdílu.  
Velikost Strakonického dudáka změříme, srovnáme-li ho s těmi, kdo  

byli Tylovými bezprostředními předchůdci ve zpracování švandovského  
motivu: Roku 1798 píše jeden z představitelů první buditelské gene-
race Š. Hněvkovský báseň „Dudák", která do starých lidových pověstí  
o proslulých pošumavských a zvláště strakonických dudácích, jejichž  
reálnými předlohami byli známí dudáci, jako Zelenka, Havelka, Kubí-
ček, Švanda aj., vnáší umělé, cizí motivy. Hněvkovského „Dudák" je  

zřetelnou obdobou německých faustiád: hrdina této básně je bezbožník,  
spolčený s ďáblem, který propůjčil jeho dudám moc čarovného půso-
beni na lidi. Svou hrou dudák nahání čertovi „dcerky a synky" a sám  

získává bohatství, které na obrátku rozmařile rozhazuje. Pro peníze do-
káže v poslední dubnové noci hrát i čarodějnicím. Když se však pokusí  
svést svou hrou i pobožného poustevníka, světec ho prokleje a pro-
mění ho v skalní balvan.  
V duchu této moralizující faustiády píše i roku 1799 spolupracovník  
Krameriův Jan Rulík „O zakletém dudákovi" a po něm v roce 18401 kon-
servativní staročeský žurnalista Jakub Malý svou povídku o dudáku  

Švandovi.  
Víc než vliv předchůdců působil zřejmě na Tyla vlastní životní zážitek,  
když pobýval na Strakonicku na počátku 30. let 19. století jako dočasný  
člen kočovné herecké společnosti. Tam patrně sám poznal nebo se  
alespoň z vyprávění seznámil s tehdy proslulým dudákem Vojtěchem  
Čertem. Zřejmě už z této doby přináší Tyl záměr zosobnit nejcharak-
terističtější rysy české národní povahy v postavě dudáka, která je vý-
razem hudebního nadání českého národa.  
Strakonický dudák je plodem celé životní zkušenosti Tylovy, hlubokým  

obrazem našeho národního života jeho doby, zanícenou kritikou jeho  

nedostatků i radostnou písní o vítězné moci lidské lásky.  

( Jiří Hájek: úryvek  z  doslovu  
ke Strakonickëmu dudákovi z r. 1950]  
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Zároveň hra uspokojovala i náročné diváky, takže Havlíček mohl po 
premiéře napsat, že Tyl tentokráte vyhověl zároveň „i parteru i horním 
krajinám". V zásadě byl však problém českého národního dramatu vy-
řešen v žánru lidové hry. Tylův Strakonický dudák je prvním velkým 
uměleckým dílem o českém lidu, dílem s nadčasovou platností a proto 
dílem trvalého života. 
Vzniká na vrcholu národního obrození v sousedství Kytice K. J. Erbena 
(1853) a Babičky B. Němcové (1855). 

(Dějiny českého divadla, díl II.: 
kolektiv autorů  —  Academica 19691 

Mnoho se diskutovalo o specifice Tylova realismu, o různých vlivech, 
které na něj působily, především Jo vídeňské linii Raimunda a Nestroye. 
Přesně a lapidárně píše Zdeněk Nejedlý o Tylových hrách, že jsou 
vzácné tím, že jsou v prvé řadě divadlem. 0 Strakonickém dudákovi 
platí toto tvrzení o divadelnosti v piné míře a natolik podstatně, že je 
nelze jen samozřejmě přijmout či konstatovat. 
V prvním jednání se Švanda rázně rozhodne, že půjde do ciziny a vy-
dělá peníze. V druhém jednání už je v cizině zabydlen a bohatý o mno-
hou zkušenost. Záhy je poučen a ve třetím jednání žije opět doma. 
Tyl tvoří své postavy ve velkých, velkoryse řezaných gestech, jež ne-
postrádají psychologii, ale je to psychologie jasná a nekomplikovaná. 
Se stejnou velkorysostí staví Tyl příběh své hry. Lesní panny, princezny, 
daleké i blízké země se v Tylově hře zjevují a mizí s volností a bez zá-
bran, jak je to možné jen a jen na divadle. Strakonický dudák je diva-
delní podívanou v nejprimárnějším a nejlepším slova smyslu. Divadel-
nost své hry zdůrazňuje Tyl — na rozdíl od svých obrazů ze života — 
rušením životní iluze. Nejčastěji používá k tomuto cíli kupletu, který 
leckde nesouvisí s charakterem postavy a někdy ani ne s dějem. Herec 



jej má zpívat na rampě ,před divákem. Také v extempore většinou herci 
dávali najevo, že jde o hru, o divadlo. 
Tyto postupy jsou nejen navýsost divadelní, jsou také překvapivě mo-
derní. Připomeňme v této souvislosti význačného dramatika a režiséra 
20. století B. Brechta, s jehož představami o divadle má Tylův Strako-
nický dudák mnoho společného. 
Zmínili jsme se již o ;písničkách a jejich funkci. Nejen ty Brechta s Ty-
lem spojujf. Vzpomeneme-li na Brechtovu kvintesenci jeho divadelního 
'názoru — na jeho požadavek apelativnosti divadla, zjistíme, že apela-
tivnost (snaha přesvědčit předváděným dějem, poučit diváka zkušeností 
hlavního hrdiny) je základním a prvotním záměrem Tylovým, že je zá-
kladním stavebním kamenem Strakonického dudáka. 
Tyl napsal hru, v níž postavy příběhem, který hrají, ,přesvědčují diváky 
o tom, že všude je chleba o dvou kůrkách, že nejkrásnější země na světě 
je rodná zem a že peníze nejsou pány světa, pánem světa, že je 
věrná láska. 
Avšak zatímco Brecht se odvolával svým dílem především na divákův 
intelekt, Tyl se obrací stejnou měrou nebo spíše .především na divá-
kův cit. 
A to činí Strakonického dudáka nenapodobitelným, svébytným a hlavně 
— ryze českým. 
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