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Ladislav Stroupežnický je zjev 
přechodní. V dějinách naší nové 
literatury vykáže mu kritika místo 
spojovacího středního členu, 
přepínajícího mostu 
mezi dvěma terény: romantismem 
a realismem. Stojí na hranicích, 
na pomezí obou. Oba světy 
míchají se, kříží, matou se 
v něm. Dílo jeho stojí v křížovém 
ohni obou, je splachováno 
a lámáno dvojím, odporujícím si 
proudem.

(F. X. Salda)



LADISLAV STROUPEŽNICKÝ
(6. 1. 1850 v Cerhonicích u Písku, 
11. 8. 1892 v Praze)
Narodí! se v jihočeských 
Cerhonicích, které jsou jen 
několik kilometrů vzdáleny 
od rodiště Mikoláše Alše 
a Matěje Kopeckého — Mirotic. 
Roku 1862 opustil reálku a stal se 
praktikantem u svého otce, 
který byl hospodářským 
správcem. Po úrazu, který ho 
poznamenal fyzicky i psychicky, 
se začal věnovat literatuře.
První povídky vyšly roku 1871 
v Humoristických listech. 
Přestěhoval se do Prahy, 
pracoval v různých úřadech 
a redakci Humoristických listů.
V letech 1882—92 byl prvním 
dramaturgem Národního divadla. 
Po básnických pokusech
a drobných humoristických 
prózách se Stroupežnický věnovai 
dramatu, zvláště veselohře. 
Veseloherní ovzduší dává 
životnost i některým jeho 
historickým hrám, např. Zvíkovský 
rarášek a Paní mincmistrová, 
zatímco pokusy o vážné 
historické drama zůstaly 
u popisnosti. (Christoforo 
Colombo). Připomeňme ještě 
hry a aktovky: Noviny a karty. 
Pan Měsíček, obchodník, Černé 
duše, Trumf vědy. Velký sen, 
Hrobčický z Hrobčic,
Na Valdštejnské šachtě,
V panském čeledníku aj.
Roku 1887 napsal veselohru 
Naši furianti.
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Filip Dubský,
sedlák a starosta obce honické 
JIŘÍ KALINA
Marie Dubská, jeho žena 
LIBUŠE TEUBNEROVÁ
Václav, jejich syn 
ZDENĚK DVOŘÁK
Petr Dubský Filipův otec, 
výměnkář
DĚDA PAPEŽ j. h.
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Františka Bušková, jeho žena 
JANA PAPEŽOVA
Verunka, jejich dcera 
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Valentin Bláha, V y s lo u ž i lý  voják
JAROSLAV POSPÍŠIL
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ZDISLAVA BOHUSLAVOVA
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JAROSLAV VLACH
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WALTER STEINER
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ALENA ROHRLOVÁ
Závodčí četníků
PETR DRHOLEC
Vesnické děvče
VĚRA VÁŽANSKÁ
Rozárka
KVĚTA FOLBEROVÁ
Obecní kovář 
ZDENĚK NESVEDA
Čeledín
VÁCLAV TYTL
Chasník
STANISLAV KOSTROUN
Tovaryš
JIŘÍ DUSBABA 
LADISLAV NEDVĚD 
První muzikant 
JAROSLAV SOCHOREK  
V dětských rolích se střídají: 
LENKA KOCO URO VA  
PAVLÍNA NO VO TN Á  
KARIN ROŽECOVÁ  
DANIEL HOŠEK 
VÁCLAV KROUPA 
VLADIMÍR NĚMEC 
MARTIN ŘEZNÍČEK 
JIŘÍ SMEJKAL 
B O HUM IL VILD



NÁVES V CERHONICÍCH  
(V programu je použito kreseb 
M. Alše ze Špalíčku národních 
písní a říkadel)



Stroupežnický si zvolil 
za prostředí děje své hry jižní 
Čechy, které dobře znal. Proti 
romantickému vymýšlení a proti 
pozdně romantickému 
spekulování staví přímý záznam 
skutečnosti ze své zkušenosti.
Z toho plynou i další vlastnosti 
jeho hry.
Všední život není bohatý 
na překvapivé zápletky 
a neobyčejné události. Proto je 
středem Našich furiantů celkem 
nepatrná příhoda okolo volby 
ponocného a jediné napětí 
vyvolává výhružný list. Zachytit 
běžnou událost v životě vesnice 
znamená ovšem také zachovat 
věrně její ovzduší, které 
neoplývá ani dramatickými 
efekty ani hlubokomyslnými 
či duchaplnými řečmi. 
Stroupežnický proto úmyslně 
zanedbává scény vypočítané 
na efekt a volí nejprostší lidový 
slovník. Celá škála formálních 
prostředku pozdně romantického 
dramatu je rozbita. Místo složité 
zápletky -  denní událost, místo 
efektů — všední detail, místo 
vznosných projevů -  běžná 
hovorová řeč. Skutečnost už není 
pouhou kulisou, ale součástí 
dramatu, dramatem samým.
Je alfou a omegou celé hry, 
je zdrojem námětu, pramenem 
řeči, určuje průběh děje 
a vynucuje si na dramatikovi, 
aby respektoval především její 
zákony a nedbal jen a jen 
na matematická pravidla 
řemeslnické tvorby. Skutečnost 
modeluje i charaktery. Dramatik 
nevymýšlí ani povahy a činy 
svých postav. Výjimečný hrdina 
odchází a nastupuje hrdina 
všedního dne. Jsou to postavy 
viděné v pravdivém životním 
prostředí a s pravdivými životními 
pocity, myšlenkami a vlastnostmi. 
Stroupežnický tím změnil způsob 
tvorby charakterů. Naši furianti 
jsou zakončením jedné etapy 
divadla a představují umělecké 
krédo realismu.

Dr. Jan Císař



Jedním ze základních rysů 
povahy našich venkovanů jest 
zajisté furiantství, a sice 
furiantství dvojího rázu.
Ušlechtilé s morálním 
podkladem, které nutí v tvrdošíjný 
zápas o to, kdo vykoná lepší 
skutek nebo více lepších skutků, 
než soupeř; ale toto závodění 
v konání skutků dobrých 
je spojeno s pyšným vystavováním 
jich na odiv, tedy s vychloubáním 
se, které má účel pokořiti 
soupeře. Zlé furiantství jeví se 
neústupností, tvrdošíjností, 
vypínavostí a pyšnou 
vzdorovitostí. Je to překypění 
pýchy, svévole s účelem uraziti 
někoho, poškoditi a potom 
škodolibě z účinku toho se těšiti. 
Tento dvojí ráz furianství je 
základem hry mé i povah, které 
pudí děj v proud a rozvoj.
(L. Stroupežnický)





Z DĚJIN 
N Á R O D N ÍH O  DIVADLA
(F. A. Šubert)

Svítě vesele očima podal mně 
hru Stroupežnický, abych si ji 
pročetl, nežli ji zadá „auředlně". 
Pročetl jsem ji, byl jsem jí zaujat, 
ale délkou mne trochu nudila. 
Tenounký děj byl pěti jednáními 
příliš rozvleklý. Poradil jsem 
Stroupežnickému, aby ji 
přepracoval na jednání čtyři. 
Učinil tak. Dávala se. S výpravou 
tak případnou, že lepší nemohla 
být pořízena. Malovalť sám 
M. Aleš skizzy k dekoraci návsi 
a figuríny k jednotlivým oblekům; 
co nemaloval Aleš, doplnil 
Stroupežnický z vlastního názoru. 
A přece hra na Iezite n^T^fflkla. 
Největší části obecenstva a kritiky 
se nelíbila. Dávala se pak 
při slabé účasti obecenstva, 
potom jako by zapadla . . .
Přece však Naši furianti 
nastudováni byli znova, když 
Jindřich Mošna, představitel 
postavy dědečka Dubských, 
vybral si tuto roli k oslavě 
pětadvaceti let umělecké 
činnosti. Výbor družstva, jež 
spravovalo tehdy Národní 
divadlo, přijal jubilantovo 
rozhodnutí se skepsí, ne-li přímo 
s nevolí a dlouho nebyl ochoten 
dát k volbě hry souhlas. Nač prý 
znova studovat kus, který přede 
dvěma lety vlastně propadl? 
Přesto však přece Naši furianti 
nastudováni byli a datum jejich 
nového uvedení — 28, březen 1889 
— stalo se datem šťastným.
Hra se zalíbila tak, že od toho 
večera se stala hrou repertoární, 
těšící se přitom návštěvě jako 
málokterá jiná česká činohra 
nevýpravná . . .





ZÁPADOČESKÉ DIVADLO 
V CHEBU UVÁDÍ:

JAROSLAV VRCHLICKÝ: 
NOC NA KARLŠTEJNĚ 
REŽIE: JIŘÍ BUDÍNSKÝ

GABRIELA ZAPOLSKA; 
MORÁLKA PANI DULSKÉ 
REŽIE: VÁCLAV BERÁNEK

JÁN SOLOVIČ:
EXPRES MERIDIÁN 
REŽIE: JIŘÍ BUDINSKÝ

PEDRO CALDERON 
DE LA BARCA:
DÁMA SKŘÍTEK 
REŽIE: VÁCLAV BERANEK

OLDŘICH DANĚK:
ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTI 
REŽIE: MIROSLAV KROBOT

IRWIN SHAW: 
BROOKLYNSKÁ IDYLA 
REŽIE: JIŘÍ BUDINSKY

I. S, TURGENĚV:
MĚSÍC NA VSI
REŽIE: MIROSLAV KROBOT

LADISLAV STROUPEŽNICKY: 
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REŽIE: JIŘÍ BUDINSKY
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