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Předpoklady trvalého 

života Strakonického dudáka 

netkví jen ve velké scénické 

účinnosti báchorky.

Nalézáme je i v tom, 

že problematika hry má 

nadčasovou platnost, takže 

zaujímá - z různého aspektu 

- nové divácké generace. 

Čeští diváci, aniž by si to 

zvláště uvědomovali, 

přistupují ke hře také jako 

k svému zrcadlu, poněvadž je 

v ní -  lépe než ve většině 

našich her - zachyceno 

mnoho podstatných rysů 

našeho národního 

charakteru.

Strakonickým dudákem 

vrcholilo obrozenecké úsilí

o české národní drama. 

Vyústilo v díle, které vzniklo 

v kontaktu s masovou lidovou 

diváckou základnou českého 

pražského divadla. 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 vyřešen v žánru 

lidové hry. Tylův Strakonický 

dudák je - spolu 

s Kutnohorskými havíři 

téhož autora - prvním 

velkým uměleckým dílem 

o českém lidu, k němuž 

dospělo naše demokratické

umění v éře kapitalismu. 

Vzniká na vrcholu národního 

obrození v sousedství 

Kytice Karla Jaromíra 

Erbena (1852) 

a Babičky Boženy Němcové 

(1855).
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Cedule k prvnímu uvedení Tylovy báchorky Strakonický dudák 
aneb Hody divých žen ve Stavovském divadle dne 21. XI. 1847
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Peníze jsou páni světa, 
dukát, to je pravý rek, 
a co někdy stovka umí, 
to by člověk sotva řek. 
Třebas ty byl motovidlo, 
že bys oslí uši nes: 
přece najdeš chvály sídlo 
jenže to jde do peněz.

Chce-li košťál mladou kůstku, 
kancelářský správců hlas, 
chce-li forman čerstva jezdit, 
musí míti kolomaz.
Žoldy! volá muž i žínka, 
s prázdnou rukou žádný ples; 
i ta boží křepelinka 
tluče pořád: Pět peněz!

Železnice, parostroje, 
krámy, domy, fabriky - 
to teď roste jako z vody 
podle nové praktiky.
Měj si ale rozum v pachtu, 
důl i hory světa slez: 
přec nenajdeš šťastnou šachtu 
jsi-li chudák bez peněz.


