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a/ Vývoj moderního herectví

a/1 Charakteristika období
od počátku 20. století ke konci let dvacátých:

Od individualistické a sólistické deklamace 
k ansámblové souhře

Od „služby“ kultuře, jazyku, národu 
(myšlenka založení ND), vyvažované zábavou,

k samostatné, svébytné tvůrčí činnosti

Od hereckého „oboru“ k individuálnímu řešení herecké postavy
od pózy k postoji

dříve: 
• obor
• reprodukce myšlenek autora 
• ustálený arzenál prostředků
• výkon 

nové tendence: 
• herec = tvůrce jevištní postavy
• tvorba = vznik ‘uměleckých’ 

divadel v Evropě, vliv K. S. 
Stanislavského a jeho 

MCHT
• individuálně-konkrétní pojetí 

každé postavy

Jak se hraje postava?



a) Vývoj  moderního herectví  

a/1 Charakter is t ika období
Období ,  o němž mluvíme, zahrnuje počátek 20.  
stolet í  k  létům t ř icátým. Můžeme ho charakte-
r izovat jako cestu od indiv idual is t ické a sól is t ické 
deklamace k ansámblové souhře:  Souvisí  s  ten -
dencemi spojenými se vznikem divadel  typu 
Uměleckého divadla vedeného Stanis lavským .
Z hlediska celkového zaměření  můžeme mluvi t     
o vývoj i  od „s lužby“ kul tuře,  jazyku,  národu 
(myšlenka založení  ND),  vyvažované zábavou,     
k  samostatné,  svébytné tvůrčí  č innost i .
Jedná se o proces,  př i  němž postupně vzniká 
moderní  divadlo inscenace,  ve kterém jde o 
konkrétní  koncepci  a interpretaci  a o vzájemnou 
souhru všech inscenačních s ložek – především 
dramat ikova textu a herectví  – v rámci reži jního 
pojet í .  Jest l iže v 19.  stolet í  v ládl i  d ivadlu na 
jedné st raně dramat ic i  a na druhé herc i  – hrál  se 
text  podle dané konvence žánru –,  ve 20.  stolet í  
př ichází  v láda inscenace,  kterou má v rukou 
režisér.  On se stává plnohodnotným spolutvůrcem 
jevištního dí la,  pozděj i  pak,  v době avantgard,  
dokonce hlavním tvůrcem. 
Z hlediska vývoje herecké tvorby můžeme mluvi t  
o cestě od hereckého „oboru“ k indiv iduálnímu 
řešení  herecké postavy.

Co je  obor?  Ješ tě  na  začá tku  60 .  le t  19 .  s to le t í  č teme   
u  seznamu herců :  „p rvn í  h rd ina “ ,  „ t rag ická  mi lovn ice “  
„ in t r i kán i  a  charak te rn í  ú lohy“ ,  „mi lovn ík “  „komik “ ,  
„sen t imentá ln í  a  na ivn í  mi lovn ice “ ,  „o tec“ ,  „matka“ :  
Takzvaný  obor  by l  t vo řený  souborem konvenc í ,  
t yp izovaných  vně jš ích  pos tupů ,  jak  p ředs tavova t  
pos tavu :  od  masky  a  l í čen í  p řes  „ t yp ický“  způsob  
chován í ,  ges ta ,  mluvu  (na ivky  mluv í  vysokým h láskem,  
ma j í  ud ivený  výraz  z  doš i roka  o tevřenýma oč ima a  
cup i ta j í ,  o tcovské  au to r i t y  se  pohybu j í  buď rozvážným –
v  p ř ípadě  spo lečenských  her  – nebo  p rudce  zuř ivým –
v  p ř ípadě  komed i í  č i  f rašek  – způsobem. )

Herectví  se v novém období  vyví j í  v  př ímé 
souvis lost i  s  reži í :  Na základě spolupráce s 
režisérem se konst i tuuje moderní  podoba českého 
herectví ,  k terá ovl ivňuje vývoj  hereckých sty lů po 
celý zbytek 20.  stolet í .  Vytvářely j i  postupně t ř i  
herecké generace,  z nichž tu první  tvoř í  
představi te lé psychologického herectví ,  
především Eduard Vojan a Hana Kvapi lová – herci  
Jaroslava Kvapi la,  k terý celou svou tvorbou 
obhajuje real is t icko-psychologické divadlo.  Víme, 
že mohutným povzbuzením pro tvorbu Kvapi la     
a jeho herců bylo v dubnu 1906 první  hostování  
Stanis lavského MCHT: 4 představení  (2x Car
Fjodor A. Tolstého,  Strýček Váňa a Na dně )  –
především ve scénograf i i ,  buduj ící  pečl ivě i luz i  
konkrétního prostředí  a jeho atmosféru,  v herecké 
souhře a ve zvni t řnělém hereckém projevu,  
vycházej ícím z real ismu a směřuj íc ím k vytvoření  
jedinečného indiv idua.



I. představitelé psychologického herectví
(s Jaroslavem Kvapilem v ND)

II. představitelé stylu vycházejícího 
z expresionismu

(s Hilarem na Vinohradech a v ND)

III. představitelé „nové věcnosti“ – syntézy obrazu a výrazu
(s Kvapilem na Vinohradech, Hilarova závěrečná fáze v ND)
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a/2 Cyrano z Bergeracu

Jakuba Seiferta (1846–1919) 
a Eduarda Vojana (1853–1920)
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a/2 Cyrano Eduarda Vojana 

(4. 9. 1904 – 27. 3. 1912 35krát; 3. 3. 1919 – 5. 2. 1920 24krát)

Místo „reka pouhé výpravné hry“ vytvořil 
Vojan z oboru „bojovný rýmař“ „hrdinu trpícího 
a skonávajícího na tragickou vinu, kterou mu 
do kolébky dala příroda: znetvořenou tvář a 
duši panenskou a bojácnou, skrývající
bolest navenek jízlivostí a rvavostí a nalé-
zající ve svém osamění rozkoš z vlastní sobě 
působené bolesti“ (Václav Tille):

Rozpor mezi vnějším zjevem a vnitřním 
životem postavy = psychologizace. 

Vojan chápe jeviště jako dějiště.

Luk
obr. 10 



a/2 Cyrano Eduarda Vojana
Psychologizující tendence se prosazují jak v hrách, které mají pro to příslušný základ – her s příslušně
propracovanými portréty složitých, vnitřně rozporuplných postav –, tak v hrách, kde se to v dřívější době
nepředpokládalo: Takovým příkladem může být vystoupení Eduarda Vojana v roli Cyrana z Bergeracu ze
stejnojmenné Rostandovy neoromantické veršované komedie v roce 1904. Eduard Vojan (1853–1920)
přebírá tuto roli po Jakubu Seifertovi (1846–1919) a na rozdíl od oslnivého deklamátora Seiferta, který
okouzluje hlasem a hrdinskými postoji, Vojan klade důraz na „vnitřní život“ postavy. Obraz reka oslňujícího
libozvučnými tirádami se komplikuje, Vojan svým pojetím strhává hrdinovi masku, ukazuje jeho lidskou tvář.
Rostandův Cyrano z roku 1904 byl ještě srážkou dvou hereckých stylů – stylu Vojanova a stylu ostatního
souboru, o kterém kritika píše, že trvá v „dosti passivně jen projevovaném dramatu v té vřavě hlučných a
romantických scén“ (Tille), v nichž se Vojan – vlastně ve svůj neprospěch – svým pojetím Cyrana jen těžko
uplatňoval. Proti vnějškovému dramatismu ostatního ansámblu se jeho niterné pojetí ztrácelo. Režie Josefa
Šmahy v inscenaci vnějšími prostředky (kostýmy, kulisami) předvádí živé obrazy, vytváří pozadí pro
herecké postoje a deklamaci, nikoli pro herecké jednání.
Podle Václava Tilleho totiž místo „reka pouhé výpravné hry“ vytvořil Vojan z oboru „bojovný rýmař“ „hrdinu
trpícího a skonávajícího na tragickou vinu, kterou mu do kolébky dala příroda: znetvořenou tvář a duši
panenskou a bojácnou, skrývající bolest navenek jízlivostí a rvavostí a nalézající ve svém osamění rozkoš
z vlastní sobě působené bolesti“. Vojan vycházel ze situace postavy a z toho, jak na ni tato situace působí
– a jak se to projevuje navenek: nebál se traktovat Cyranův osud hořce ironicky. Vzdal se vnějškových
efektů (deklamace slavných tirád v příslušných pózách – „obrazech“ reka), s odstíněným, pečlivě
modulovaným hlasem, nenápadnými, ale výmluvnými gesty drama zvnitřňuje. Hrdina, který je současně
outsiderem – rozpor mezi zjevem a tím, co je pod ním skryto: v tomto rozporu je vyjádřeno dramatické
napětí – a současně je to originální, individuální pojetí postavy, která byla předtím pojímána vlastně staticky
– jako předem daný, hotový typ. Hrdina se jeví jako člověk s bohatým vnitřním životem.



Vojan chápal jeviště jako děj iště, ne jako řečniště: Byť jsou od sebe vzdáleni jen 
sedm let, představují Seifert a Vojan dvě různé generace: „prozatímního“ divadla 
s deklamačním stylem reprodukce a „uměleckého“ divadla, kde ctižádostí herce je 
vytvořit  vždy nové dílo. Seifert byl přední představitel divadla ‘předchozího’ 
deklamačního slohu, jak se pěstovalo předtím mezi 60. a 80. léty 19. stol v 
Prozatímním divadle a v němž se hrávalo „od ohryzku nahoru“, jak se říkávalo ;
užíval především zvonivého hlasu a jednotl ivých póz, v nichž se vystavoval publiku: 
hraje vlastně tak, jak je v Rostandově hře zkarikován herec Montfleury,  kterého 
Cyrano na začátku doslova vyhání z jeviště. Vojan postavu opravdu rozhýbe, hraje 
skutečně celým tělem: pověstná byla jeho propracovaná gesta i  mimika, která byla 
současně velmi uměřená; nerad používal přehnané líčení – si lnější vsrtva l íč idla 
vadila jemně propracované mimice, paruky používal jen tehdy, pokud byly součástí 
celkové “masky” – tedy celkového vzhledu postavy, když opravdu charakterizovala, 
ne když měla dělat herce „krásnějšího“.



a/3 Cesta k Hamletovi
* 5. 5. 1853 Praha, + 31. 5. 1920 Praha

malostranský ochotnický spolek Thalia

1869 divadelní společnost J. Krämra

účinkování ve staropražských šantánech

venkovské společnosti (1870–1881)

1881–1886 v Plzni 

1886–1888 v Plzni, poslední dva roky s Pavlem Švandou, s jehož 

společností hrál i v Praze (Švandovo divadlo na Smíchově) a v Brně 

(u Švandy hraje poprvé ibsenovský repertoár a ruské realisty, 

Shakespeara: Hamleta 1886, Marka Antonia v Juliu Caesarovi, 

Petruccia ve Zkrocení zlé ženy).

1888–1920 Národní divadlo: 

takřka sto rolí v kvapilovské dramaturgii

Shakespeare

Schiller, Goethe

Tolstoj, Čechov, Ibsen

Jirásek a čeští autoři

Luk
obr. 11

Luk
obr. 12



a/3 Cesta k Hamletovi
Eduard Vojan (1853–1920): přík lad osudu hereckého, pro který plat í nikdy, n ikdy, nikdy se nevzdávat !
Musel s i svou pozic i vybojovat , včetně tvrdého tréninku hlasu, který byl zpočátku jeho hendikepem –
jeho hlas: úzký, vyšší tenor mu ještě v době vlády deklamačního divadla, a tedy přís lušně zněj ících
orgánů bráni l , aby se herec stal ideálním představi te lem prvního oboru. Samozřejmě že k tomu
postupnému ví tězství př ispěl Jaroslav Kvapi l svou koncepcí divadla, která souzněla s ansámblovým
divadlem Moskevských a se Stanis lavského úsi l ím proměnit hereckou sebeprezentaci na jev išt i
v proces vytváření svébytné jevištní – herecké postavy, která spoluvyjadřuje téma inscenace jako
celku.
Do Národního divadla př ichází roku 1888, tedy v pětatř icet i letech. Po dvacet i letech u venkovských
společnost í je v Národním divadle do Kvapi lova nástupu epizodistou. Důleži té jsou roky st rávené
1881–1886 v Plzni ( ředi tel Pokorný), pak chce založi t v lastní ansámbl, ale zůstává 1886–1888 s
Pavlem Švandou, s jehož společnost í hrál i v Praze (Švandovo divadlo na Smíchově) a v Brně : tam
tvoř i l úst řední pár s Hanou Kvapi lovou; u Švandy hraje poprvé ibsenovský repertoár a ruské real is ty,
Shakespeara: Hamleta 1886, Marka Antonia v Jul iu Caesarovi , Petruccia ve Zkrocení z lé ženy . Pro
Národní divadlo je tak všestranně př ipraven a vybaven hraním v různých prostorech, včetně
vystupování v „aréně“ – letním divadle pro l idové publ ikum – a pozděj i v menším, vlastně „int imním“
prostoru na Smíchově, který tehdy představuje opozicí prot i deklamačnímu slohu ND.
1888–1920 Národní divadlo – nejbl ižší spolupracovník : režisér Jaroslav Kvapi l , par tnerka Hana
Kvapi lová, Marie Hübnerová, Leopolda Dostalová a další… Sehraje takřka sto rol í za 32 let na jev išt i
ND. Do čela souboru tak nastupuje Vojan až ve svých 47 letech (! ) . Je už v té době vyhledávaným a
osvědčeným představi te lem postav v „současných hrách“ – autoř i pro něj píší nebo si ho doslova
vyžádaj í , jako Mršt íc i pro Francka v Maryši (1894): Má za sebou sice i Hoška v Hilbertově Vině (1896)
a Honzu v Kvapi lově pohádce Princezna Pampel iška (1897), ale až v devětačtyř icet i se dostane
poprvé k Macbethovi , ve dvaapadesát i k Hamletovi , poté teprve k Mef istofelovi , Othel lov i , Shylockovi ,
Valdštejnovi , Richardovi I I I . . . Hraje samozřejmě Astrova a Veršinina , exceluje jako Ibsenův Sol lnes
(1912) a Borkman (1913), hraje hrd iny českých děj in v Jiráskových hrách (Hus, Žižka), Gero a
moderní hrdiny současných českých autorů .



Shakespeare
Marcus Antonius
Macbeth
Hamlet
Othello
Richard III.
Lear

Beneš
Shylock
Petruchio

Čechov
Astrov, Veršinin Jirásek Žižka, Gero, Mlynář, Jan Hus
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b/ Hamlet
(1905, 1907, 1915, 1920)

b/1 Tvorba postavy

vnitřní drama

postupně víc a víc oprošťuje vnější projev

do postavy vždy promítá osobní postoj x 
současně vždy úsilí o „próteovskou proměnu“

rozvíjení a proměna hereckých prostředků –
charakteristický základní postoj, chůze, 
mimika, mluva – hlasový trénink

soustředění na vnitřní život postavy x ironie, 
sarkasmus – jako obrana citlivé duše proti 
světu

problematika „titánského individualismu“

Luk
obr. 27



b/ Hamlet Eduarda Vojana
b/1 Tvorba postavy
Příkladem postavy, kterou herec postupně
vyzrává a která v sobě současně spojuje „ to
staré“ – tedy výkon vir tuóza a velké gesto ro-
mant ického herectví – s t ím „novým“, kdy he-
rec klade víc a víc důraz na vni t řní drama a
postupně oprošťuje vnější projev, je postava
Hamleta, kterého hraje ve čtyřech obnovených
nastudováních Kvapi lových : 1905, 1907, 1915
a 1920 – prakt icky až do konce života .
Jest l iže při svém nástupu do postavy Cyrana
boj se souborem o hlubší , úchvatnější drama
zpočátku prohrává, u Hamleta už je tomu j i -
nak, tam se stává vůdčí osobností inscenace.
I  tady někdy strhává pozornost  na sebe: až se 
zdá, že svým pojet ím ústřední postavy zast i -
ňuje okol í ,  což můžeme považovat za pokra-
čování „ t radice“  Josefa Jiř ího Kolára,  prod-
chnutého individuální  vůl í  neohlížej ící  se na 
své okol í .  Ale Kolár často jakoby stál  před 
postavou, obdivována má být  forma odp-
ovídaj ící oboru,  v němž se pohyboval.  Zat ím -
co Vojan si  zakládá na tom, že si  nenechá vzí t  
vůdčí  postavení v inscenaci ,  ale nejde ani  
tol ik o sebeprezentaci ,  jako o vložení 
osobního postoje,  osobní zaangažovanost i  do 

postavy,  vlastního tématu,  jehož ztvárnění se 
ovšem proměňuje .  
Vojan se proměňuje záměrně s každou posta-
vou .  Rozví j í  herecké prostředky:  mluvu, 
mimiku, pohyb – především chůzi ,  která u ně -
ho byla základem každé postavy a která 
pomáhala vytvářet  jej í  celkový gestus.  Jeho 
Hamlet je důkazem, že byl  schopen vývoje a 
proměny i  v rámci jedné postavy,  kterou má 
na repertoáru v ND třeba patnáct  let  (Hamleta 
hrál  poprvé už u Švandy 1886 a pak znovu 
v Národním, celkem pětatř icet  let ! ) :  tak 
dochází k postupnému vývoj i  vni t řní  rozpo-
ruplnost i mohutného individual ismu, kterým se 
jeho postavy vyznačovaly a který samozřejmě 
souvisí  s tématem renesančního individua, 
které vyjadřuje Shakespearův hrdina.  Vlastní  
Vojanův individual ismus souvisel  i  s jeho 
osobním postojem vůči  divadlu – on byl  samo-
tář,  nesnášel  zákul isní  prostředí  drbů a po -
mluv;  ost ře se vymezoval jak prot i  mal icher-
nost i divadelního prostředí ,  tak prot i  dědictví  
dutého patosu ze šubertovského období,  které 
tam stále přežívalo.



b/2 Duše člověka
Růžena Nasková o Vojanovi v knize Jak šel život (Praha 1948: 183–184 ) : „Vždycky jsem měla
dojem z Vojanových postav – ze všeho – že hraje jen duši člověka . Duše vždycky vycházela
nahá, všecko, čím svou rol i odíval, slova, gesta, obecný i fysický život mi unikaly. Duše člověka
jasně plála a nesla herce i posluchače . Bylo vždycky něco netělesného v jeho postavách . Mně
se aspoň vždy zdálo, že tělo bylo něco podřadného, i když ži l svou rol i sebeplněj i , sebefysičtěj i .
Ta l idská duše se vždycky něco ptala, s něčím těžce zápasi la, nač se j í nedostávalo odpovědi .
Othel lo, Pavel , Lear, Macbeth, Shylock, Hamlet, Hus, Žižka . Jeho poslední Hamlet, hraný už
nemocným tělem, to vůbec nebylo nic, nic z tohoto světa . Živě ho slyším a vidím . Hrála jsem
Hamletovu matku a ve scéně v ložnici se mi zdálo, že nemluví se stínem otcovým člověk z masa
a kost í, to mluvi l s duchem duch, tak jeho nit ro zprůsvi tnělo . Tělu nepatř i l už ani ten divně úzký,
přesmutný, bolestný hlas, ani zmučená tvář. Byla to podivně mocná scéna, př i které mi srdce
zatrnulo l í tostí a hrůzou nad strastí člověka, a co živa, stále budu slyšet žalování ubohé l idské
duše . Zdálo se mi, že musí zemřít na scéně, že není možno, aby se tato odpoutaná duše vrát i la
zas do své zemské schrány. Měla jsem těžký pocit úchvatného, zlého snu, ze kterého se oba
neprobudíme . Nikdy už jsem nezaži la na jevišt i něco podobného . A když stávám u Vojanova
hrobu, vždy se vracím myšlenkami k onomu večeru a ptám se, co to tenkrát tak vzneslo, tak
osamotni lo jeho duši . Předtucha blízké smrt i? Rozloučení s rolí , které to l ik dal? Či to byla
otázka odcházející duše, kam se poděje a ztratí - l i se beze stopy ve věčnost i se vším svým
úžasným rozpětím, s celým svým obsahem naplněného, do dna vypi tého l idského života?“
Hamlet od dob Vojana „klíčová postava“ : Od té doby má každá následuj ící generace potřebu se
s touto postavou posvém vyrovnat (a není tomu tak jen u nás, ale i v j iných evropských
kul turách, že se Hamlet stává pří leži tost í vždy znovu „nastavit pří rodě zrcadlo“ a ukázat „dobu,
jak vypadá a jaká je“) : Eduard Kohout a Zdeněk Štěpánek, Mi loš Nedbal, Radovan Lukavský,
Frant išek Němec, David Prachař, Richard Krajčo, Patr ik Děrgel (ano i on je zrcadlo, v němž se
obráží dnešní podoba mladého individua)…



Srovnání Hamletů na českém jevišti: 

Eduard Vojan (J. Kvapil, 1905–1920)

Zdeněk Štěpánek  (J. Kvapil, 1926)

Eduard Kohout (K. H. Hilar, 1926)

Miloš Nedbal (B. Stejskal, 1941)

Radovan Lukavský (J. Pleskot, 1959)
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b/3 V čem spočívá hlavní přínos Eduarda Vojana?
Vojan přichází s koncepcí postavy, pro kterou mu režisér vytváří pozadí . Už nepracuje s
ustáleným „arzenálem“ prostředků, který odpovídá dobové konvenci, ale hledá vždy
novou podobu postavy a nové a nové prostředky k je j ímu vyjádření . Vojan postavu
skutečně studuje. Studium role (do značné míry samostudium, většinu práce si
připravuje sám doma, zkoušek je jenom pár, týden, na vážné kusy dva- tř i) spočívá
v tvrdé „práci na sobě“ : Vojan musel odstraňovat různé vlastní nedostatky a byl jedním
z prvních českých herců, který nebyl improvizátor, spoléhající na okamžitý nápad a
šťastnou pohodu chvíle (v tom spatřoval svého předchůdce ve Františku Kolárovi) . Co
se týká například gesta či pohybu, jde podle Václava Til leho u Vojana o „pohyb
studovaný, promyšlený, revidovaný skutečností, vycvičený, až nabude podoby
pravdivosti , vyrovnávající se pohybům skutečného života, ale přitom styl isovaný a
individualizovaný hercem tak, aby vyjadřoval jeho intence.“
Vojanova snaha po dokonalém trénování hlasu a těla, po neustálém překonávání
vlastních hranic, se promítala do pojetí postavy. V je j ím tématu se obráží Vojanův
individualismus: Jeho Hamlet stojí sám proti světu, Solness je hluboká samota tvrdé
osobnosti , Borkman uražený samotář, zakuklený do svého osudu a neschopný už živého
porozumění pro svět a život, Othello monoman posedlý vášní, který nakonec neumí
porozumět l idské duši . . . Vojan vkládá do postavy sám sebe, ale neztrácí se v ní,
nesplývá s ní ; je tu přítomný prvek hodnocení, myšlenkové analýzy : jakoby současně
vedl s postavou dialog, jakoby pořád hledal a hned na místě, před očima diváků se
propracovával k je j ímu (tematickému) jádru . Podává - l i Vojan „drt ivou, neúprosně
demaskující analýzu ti tánské duše“, ztělesňuje tak j istý mužský princip své doby.



studium role
u Vojana jedná se vždy o „pohyb studovaný, 
promyšlený, revidovaný skutečností, 
vycvičený, až nabude podoby pravdivosti, 
vyrovnávající se pohybům skutečného 
života, ale přitom stylisovaný a 
individualizovaný hercem tak, aby 
vyjadřoval jeho intence.“  (Václav Tille)

hercovo téma x téma postavy –
individualismus

„mužský princip“ doby

koncepce postavy – hledání nové podoby 
a nových vyjadřovacích prostředků
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c/ Hana Kvapilová (1860 – 1907) a Marie Hübnerová (1867–1931)

Rita (Fulda: Talisman, 1894)

Pampeliška 
(Kvapil: Princezna Pampeliška, 

1897)

1888–1907 ND 
Shakespeare 
Ibsen (Nora, Ellida)

Čechov  (Máša)
herečka českých 

autorů

c/1 Postavy Hany Kvapilové
1886–1888 – s Vojanem u Pavla Švandy na Smíchově a v Brně

Shakespeare (Ofelie, Hermie, Blažena, Kordelie, Viola, Kateřina, Porcie, Julie)
Ibsen (Nora, Rebeka Westová - Rosmersholm, Petra – Nepřítel lidu)

Goethe: Markétka – Faust; Kleist: Katinka z Heilbronnu

Vojan: úsilí o tvarovaný výraz, 
odstup od postavy

Kvapilová: ztotožnění s postavou
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c/1 Postavy Hany Kvapilové
Proslavi la se – vedle dívek ze současných her – jako Ofel ie (1893, 1897, 1905), Kvapi lova
Pampel iška (1897), Zeyerova Mahulena (1898), Rosal inda (1901), Ibsenova Nora i Jiráskova
Vojnarka (1901), Paní z námoří (1905), Goethova Markétka (1906), Čechovova Máša a
Shakespearova Blažena (1907). Spektrum postav, které hraje, tedy sahá od histor ických
osudů k současným, od veseloherního žánru k tragice. Koncem Šubertova období ukazuje,
co v ní nová dramat ika má, viz Katuše v Hauptmannových Osamělých duších a zejm.
Princezna Pampel iška, ale i Mína v Hilbertově Vině , v níž téma zmatku moderní ženské duše
herecky doslova osvobodí . Ale je j í velká (byť krátká) éra přichází s nástupem Jaroslava
Kvapi la.
Silný zájem o analýzu ni terných procesů j i v době nástupu real ismu a natural ismu spoj i lo
s E. Vojanem, jehož partnerkou byla už na jevišt i Švandova divadla a v Brně a s nímž se
výtečně doplňovala . Jest l iže Vojan představoval ve vypjatém individual ismu ‘mužský princip’
své doby (vůdčí postavení v měšťanské společnost i má mužská autor i ta, odtud i náměty
např. ibsenovské dramat iky), pak Kvapi lová je představi telkou měšťanských dívek a žen
(místo aristokratek „demokratky“), které vlastně v běžném životě navenek ničím výj imečné
nejsou, důleži té je, co se skrývá v jej ich duši .
Kvapi lová ukazuje ženu bezmocnou vůči osudu a touží př i tom ukázat krásu, ušlecht i lost
duše a vášnivě bolestné city. S t ím souvisí i herecké prostředky : Snaží - l i se Vojan o
„próteovskou“ proměnu (což mu umožňují hlavně shakespearovské role), Kvapi lové jde
především o vytvoření celkového dojmu, nálady – imprese. Otokar Fischer j i považoval za
umělkyni vedoucí své postavy „k očistě, zvni t řnění a styl izaci real ist ických prvků, jež
prozařuje v typizaci a v symbol ičnost i .“ (Byla výtečná představi telka hrdinek secesně
symbol istních pohádek : vedle Princezny Pampel išky i Mahulena).



Otylie (Viková-Kunětická: Neznámá pevnina, 
1898, s J. Bittnerem)

Ellida Wangelová (Ibsen: Paní z námoří, 1905)

c/2 Herecká básnířka

V očích diváků středních vrstev přichází v Kvapilové na jeviště žena čím 
neokázalejší vnějším zjevem, tím bohatší vnitřním životem: Místo aristokratky 
„demokratka“… 

V. Tille: „Z touhy po kráse a z vášnivě bolestných citů vznikly její nejkrásnější 
postavy... Osud ženy (ženský princip doby) v moderní době... Žena byla jí 
bytostí těžce ohroženou drsností života, bojující, bohužel často beznadějně,       
o své štěstí.“ 

Luk
obr. 37

Luk
obr. 38



c/2 Herecká básnířka
Vojan a Kvapi lová tvoří různými způsoby, které u nich obou získávaj í – díky osobním
předpokladům, souvisej ícím s plným rozvinut ím talentu – , takovou sí lu, kterou daný způsob
nedisponuje sám o sobě . Vojan je ve výsledku archi tekt a tesá skulptury, Kvapi lová je malířka
– postavy tvoří jakoby z barevných skvrn, které vyjadřuj í poci t , niterné rozpoložení .
„Dnes se mi zved la z šedé půdy ně jaká d ivná , lehounká okrová barva , něco jako kř idé lka o takárka fenyk lového ,
a le tak c i t ronově žlu tá – ne l ehkovážný tón , a le ‘ l e ich leb ig ’ ( lehkomys lný) , “ p íše v jednom dop ise (zkouš í Mášu
ve Třech ses t rách) . „To př iš lo tancem a c igare tou [ ta barva a tón ] . Bo j ím se však o svou c í těnou Mášu , tu ze
svých snů . Napad lo mě zapá l i t c igare tu jemu [Verš in inov i ] i sobě , d íva t se na něho modrými ob láčky dýmu,
pos í la t k němu úsměvy tou mlhou. . . “ Sama př i tom popsala , j aký „zápas“ s pos tavou – předs tavou dramat ika –
svád í , když j i tvo ř í . Př i zkoušen í Tř í ses te r s i poznamena la : „Mo je Máša nabýva la ně jaké hroz ivé moci a pomalu
by se nebyla do rámce [ inscenace ] hod i la . Jako ve lká a prudká voda se hna la a zap lavova la všecko . Musi la jsem
j i spou ta t – a teď je to taková kro tká Máša, k te rá mě čin í nešťas tnou . [ . . . ] Nesto j ím dosud nad ro l í ( jak ř íkáme
my herc i ) , a le ona mě rdous í . “

„Vni t rná krása ženské duše v je j ích výtvorech měla vždy cosi snivého, měkkého, líbezného,“
píše Václav Ti l le. Žena v je j ím podání je bytost často ohrožená drsností života, a přesto
bojuj ící ( i beznadějně) o své štěstí . V komediálních polohách prokazovala půvabnou hravost ,
kypící radost ze života . Jako Ofel ie měla v sobě cudnou plachost a poslušnost i horečnou
touhu po hrdinovi svého krátkého, mi lostného snu končícího t ichým ší lenstvím ; „ je jí Nora
nebyla energickou ženou, která v podání Suzanne Després zápasí se světem i s vlastním
mužem o štěstí svého života, statečným srdcem snáší zničení svých snů… Paní Kvapi lová
cít i la v této bezstarostné, půvabné postavě především ženu pokořenou osudem […] Tato
bezmocnost ženy, neschopné bráni t se zákeřným úkladům života, byla v podání paní
Kvapi lové mistrně vyjádřena […] Pochopi la celou duší ten zpola bezděčný zápas paní Ell idy
[Paní z Námoří ] o duševní svobodu a vytvoři la podivuhodně čistě jej í snivé, úzkostné nálady,
stoupající až k rozhodné vzpouře… V podání paní Kvapi lové je El l ida něžná žena měkké
mysl i , oddaná osudu, která jen bezděčně, poslouchaj íc vnit řního pudu, t rvá na své touze po
svobodě“ (Václav Ti l le).



Rosalinda (Shakespeare: 
Jak se vám líbí, 1900)

Stará žebračka (R. Svobodová: 
Říše tulipánků, 1903)

Vojnarka (Jirásek, 1901)

c/2 Herecká básnířka
F. X. Šalda: „Chtěla diváka ne přepadnout, strhnout, ohlušit – nýbrž zvlnit hlubším 
a déle vyznívajícím dojmem než jest sensace chvilková … Co hrála ve svých 
postavách, byla vždy druhá realita: cosi hlubšího než pouhý temperament, 
trvalejšího než pouhá jevová skutečnost, vyššího než pouhý vkus: zákon, linie, 
osud …“
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[c/2 Herecká básnířka ]
Tradice real ist ického herectví se v případě Hany Kvapilové neztrácí – jak
vidíme na fotografi i „masky“, kterou si udělala pro žebračku ze hry je j í
přítelkyně Růženy Svobodové Z říše tul ipánků , a svědčí o tom, že i
Kvapilová vytváří postavu nikol i podle šablony, ale že si pro každou vytváří
individuální portrét .
„Smysl jejího díla dá se říc i nejstručněji asi tak: byla zušlechti telkou našeho
jeviště . Byla kulturní duch [… ] vybírala, třídi la [… ] Vyhýbala se všemu
lacinému, co podplácí diváka [… ] Chtěla diváka ne přepadnout, strhnout,
ohlušit – nýbrž zvlnit hlubším a déle vyznívajícím dojmem než jest sensace
chvi lková [… ] Co hrála ve svých postavách, byla vždy druhá reali ta: cosi
hlubšího než pouhý temperament, trvalejšího než pouhá jevová skutečnost,
vyššího než pouhý vkus: zákon, l in ie, osud [… ] Hana Kvapilová byla plna
tvárných i dravých si l hereckých, si l temných i démonických – ale spoutala
je a dala do služeb světlých bohů . S hlediska ryze hereckého mohlo to snad
někdy znamenat sebeomezení, zúžení . Ale takové sebeomezení je svaté .
Ztrati lo- l i se tu něco z bezprostřednosti , získalo a nahradilo se stokrát ve
sféře vzdálenější, vyšší a t rvalejší . V tomto sebeomezení jest kulturní
význam Hany Kvapilové [… ] Po smrti Hana Kvapilové není herecké básnířky
na naší scéně“ (F. X. Šalda) .



c/3 Marie Hübnerová – zjev 
nezařaditelný

(1865 – 1931)

• 1882–1891 venkovské společnosti
• 1891–1892 Brno
• 1892–1894 společnost V. Hübnera
• 1895 Švandovo divadlo na Smíchově 

a hostování v ND
• 1896–1931 Národní divadlo (přes dvě 

stě čtyřicet rolí)

• Učitelka herectví

• služka i paní
• od frašky a komedie k dramatu
• od Ibsena k Pirandellovi
• od Stroupežnického k Čapkovi
• Shakespeare, Molière, Gogol                

i Dostojevskij, Zeyer i O’Neill
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c/3 Marie Hübnerová – zjev nezařaditelný
Marie Hübnerová podobně jako Vojan v sobě spojuje „staré“ s „novým“ : je představitelkou
herectví, které v je j ím případě dospívá od komediálního typu k bohatě propracovanému
dramatickému individuálnímu charakteru. „Vnitřní život“ postavy nezobrazuje jako
Kvapilová pomocí „zveřejňování niterných hnutí“, ale jde od zkratkovitého popisu, jakoby
„zvnějšku“, od postoje a gesta – ve spojení s nesmírně živelným temperamentem, který je
hybnou silou je j ího herectví – „dovnitř“, do nitra postavy...
Jestl iže si Vojan všímal ve svých postavách toho, co je na člověku jedinečné a
individuální, Hübnerová hledala ve svém prvním období to, co je typické, charakterist ické :
Souviselo to j istě s „oborem“, ve kterém začínala : jestl iže před příchodem do Národního
hrála, už tehdy nakrátko ostříhaná, Hübnerová naivky – zvlášť mezi mládeží velmi
oblíbené – , pak v Národním divadle j í nejprve svěřovali l idové postavy, služky, výřečné
báby.
Měla zalíbení v neustálém pozorování a studiu l idí a jej ich předvádění v tradici mimu – v
tom navazovala na českou komediální tradici, je jímž nejlepším představitelem byl je j í
starší kolega Jindřich Mošna, ne nadarmo j í ř íkávali „Mošna v sukních“ . V rámci této
tradice brala ze skutečnosti jen určité prvky, „neobkreslovala“ život .
Ostrá kontura postav, zkratkovitost charakterist iky byla dána i předchozí praxí z
venkovských divadel a z letních arén, kde hrála v různém repertoáru, fraškách i skečích, a
musela umět vytvořit výraznou postavu na malé ploše v nejrozl ičnějších podmínkách tak,
aby okamžitě zaujala různorodé publikum... Tato praxe se j í později velmi hodila, když
pracovala na Národním divadle s Hilarem v jeho expresionist ických inscenacích (chůva v
Romeovi a Juli i , Chrobačka v Ze života hmyzu a další) . Spojuje tak vzácně a přirozeně
komediální real ismus – můžeme mluvit i o živelném real ismu mimu – s expresionismem.



F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, ND 1902
Bartoloměj Pecka: J. Mošna, Voborský: 

E. Vojan, Františka: M. Hübnerová

Alois Jirásek: Lucerna, ND 
1905, s Jindřichem Mošnou 

(vodník Michal)

Marie Hübnerová –
– zjev nezařaditelný
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Služka i paní:
Toinetta, 1903

Dulská, 1910-26
Fanka, 1920

Luk
obr. 45

Luk
obr. 46

Luk
obr. 47

Luk
obr. 49



Vojan si všímal ve svých postavách toho, 
co je na člověku jedinečné a individuální,

Hübnerová hledala to, co je typické, 
charakteristické, 

aby postupně dospěla 
od realistického detailu k expresionistické 

zkratce.
Proti Vojanově duševnosti Hübnerové

„hmotnost“.
Polarita mezi živostí a stylizovaným gestem.

Oinona, Racine: Faidra, ND 1926

Marie Hübnerová 1865 – 1931

Paní Frola, Pirandello: 
Každý má svou pravdu, 

ND 1925
Chůva, Shakespeare: 

Romeo a Julie – ND 1924
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[c/3 Marie Hübnerová – zjev nezařaditelný]

Jindřich Honzl si všímá, jak Hübnerová dokáže (ve dvacátých letech 20. stol.) vytvořit
postavu z jediného gesta: „takřka jediným tvarem pohybu“, do něhož se soustředí
veškerá exprese, výraz postavy. „Je to ohromná odvaha vystačit po dvě jednání touto
stále stejnou pohybovou zkratkou, naplnit celý děj obou jednání výrazným, do očí
bi j ícím tvarem gestovým a neučinit monotematičnost monotónností , neznudit touto
expresivní typičností .“
Tajemství úspěchu Hübnerové spočívalo v tom, jak si všímají pamětníci, že při vší
styl izovanosti ona (často jediná) zůstávala na jevišt i ž ivým člověkem ; a právě polari ta
mezi „živostí“, nespoutaností, která často spíš sálala z nitra postavy, než že by se
navenek projevovala, a styl izovaným gestem, j i odlišovala od ostatních a čini la z ní
vždy moderní herečku . Dokázala vytěžit z jej ich kontrastu neopakovatelný druh
vnitřního napětí, které produkovalo další a další významy, charakterist iky a podtexty:
„Kl id v nekl idu, bouřl ivé t icho, spoutaná nespoutanost, vášnivá něha, něžná
vášnivost, šepot, který je výkřikem, a výkřik, jenž je šepotem, tyto všechny protik lady
a zdánlivé paradoxy jedině mohou trochu popsat herectví Marie Hübnerové“ (Olga
Scheinpflugová citovaná v knize L. Klosové Život za divadlo).
Proti Vojanově „duševnosti“ staví Vodák Hübnerové „hmotnost“, „živelnost“ : „Myslete
si romanopisce jako Balzaca – hlavu, v níž ži j í sta a sta rozmanitých postav každá
jiná, každá svá a každá živá, – a to, co on má v hlavě, Hübnerová má ve svém těle,
jak se na herce sluší . Neptá se mnoho po fi losofi i svých postav, nechtěla by podávat
podrobných psychologických rozborů, ale dejte j í kteroukoli postavu a ona ji bude
ihned vidět v je j í osobitosti , bude slyšet její zvláštní hlas a přízvuk, bude mít před
sebou je j í držení těla, postoj, podívání očí, tvář a posunek.“



Jaroslav Kvapil  (1867–1950)
1900–1918: ND jevištní impresionismus

spolupráce 
s Vojanem a Kvapilovou,

Hübnerová, Dostalová, 
Kohout, Deyl

PROLÍNÁNÍ

1921–1928: Vinohrady
Spolupráce s Karlem Čapkem, Františkem 
Langrem, 
režiséři Bohuš Stejskal, 
Jan Bor

2. hostování Moskevských

Prostor pro nástup generace „nové věcnosti“–
Scheinpflugová, Štěpánek, Smolík, Vojta, 
Veverka

Karel Hugo Hilar (1885–1935)
1910–1920: Vinohrady: 
expresionistické období
Vydra, Karen, Zakopal, Iblová, Tuma, Baldová, 
Vávra…

d/1 Expresionistické tendence v herectví 

TENDENCÍ

1920–1935: ND
od expresionismu k magickému realismu: 
1924: Romeo a Julie
Herecké opory: Vydra, Karen, Kohout, Tuma, 
Dostal, Roland, Hübnerová, Dostalová, 
Baldová, Vrchlická
Syntéza velkého divadla: Od Hamleta (1926) 
k Oidipovi (1932)
Herecké opory: Kohout, Vydra, Rašilov, Roland, 
Dostalová, Kronbauerová
Počátek 30. let: příchod resp. přechod mladé 
generace: Scheinpflugová, Haas, Pivec, Boháč, 
Štěpánek, Smolík
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d/ Představitelé stylu vycházejícího z expresionismu
d/1 Vývoj vztahu herec – režisér
Herci, kteří spolupracují s Karlem Hugo Hilarem na Vinohradech a později v Národním
divadle, akcentují subjektivní pojetí postavy a subjektivní pohled na svět – které ovšem
vycházejí z režisérova pojetí . Od základu v „reálném“ chování směřují ke styl izaci, která
souvisí se styl izací inscenace – t j . s režisérovou koncepcí : on udává především rytmus
situací a scén (Herec = „zrytmované tělo“) .
Expresionist ické tendence v českém herectví dostávaly prostor především v inscenacích
Karla Hugo Hilara v jeho vinohradském období a pak v prvním období jeho tvorby
v Národním divadle.
Herci a herectví se stávají do značné míry závislí na režisérovi a jeho stylu: Jestl i Kvapil
vytvářel svou režií v lastně především podmínky (a stimuly) pro hru herců a atmosféru
inscenace, Hilar se odvažuje přímo formovat herecký projev podle své vlastní vize
inscenace, kterou mu herci, jak vzpomíná Eduard Kohout plní, překračuji , nebo boří! – Někdo
se rád podřídí, jako právě Eduard Kohout nebo Bedřich Karen, někdo vzdoruje – jako třeba
Václav Vydra, který se cítí být pokračovatelem Vojanovým a má dojem, že mu režisér Hilar
od j istého okamžiku bere tvůrčí svobodu a především postavení protagonisty... Může se také
stát, že u některých herců se oba styly: psychologizující real ist icko- impresionist ický a
expresionist ický – i prolínají, resp. herci procházejí různými obdobími, která jsou závislá
jednak na tom, s kterým režisérem pracují, ale také na jej ich vlastních dispozicích : o
Leopoldě Dostalové, která byla protagonistkou jak u Kvapila, tak u Hilara, říkal i , že je to
expresionist ická herečka před expresionismem. Marie Hübnerová, kterou jsem právě
zmiňovala, byla zjev „nezařaditelný“, protože v sobě spojovala real ismus s komediální
nadsázkou, používala groteskní zkratky, dokázala hrát psychologicky složitá individua…



Jan Bartoš: Krkavci, Vinohrady 1920, režie K. H. Hilar
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d/2 Expresionist ické herectví
V zásadě můžeme říci, že expresionist ické herectví vychází z opozice k real ist ickému
„popisu skutečnosti“ i detai l izujícímu psychologismu, který impresionist icky rozbíj í
tvar; spontaneitu citu a pocitu (náladu) nahrazuje tvarovaným výrazem, který odpovídá
režisérově interpretaci hry. (Jinými slovy: od objektiv izujícího vnímání světa k jeho
subjektivní interpretaci .) U nás prosazuje tyto tendence především Karel Hugo Hilar.
Expresionist ická „pravda“ o světě je subjektivní : přehnané gesto, pokřivené l in ie,
abnormální tvary – to vše má vést diváky k vnímání za hranicemi povrchního zdání .
Můžeme říci, že touha po subjektivním výrazu, což je podstata expresionismu – výkřik
do světa – je tendence, která trvá v umění vždy. Neboť expresionismus se soustřeďuje
na výraz , pomíjí všechno konkrétní , věcné , objektivní , chce subjektivně vyjádřit pocit z
doby. Ruší i luzi vyvolávanou real ist ickou drobnokresbou a zveřejňováním
psychologických stavů duše .
Pro herectví vypracovává přísnou formu, která omezuje herecký projev. Herec
energickým hlasem, ostrou maskou a vyhraněnými, zjednodušenými konturami črtá,
skicuje postavy, které jsou ze všeho nejspíše typy , složitost l idské povahy je
redukována – neztrácí ovšem rozpornost a kontrast . Herec se v podstatě mění v „hlas
v prostoru“ a „zrytmovaný pohyb“ ; základním rysem tohoto umění je „zběsilé tempo“ .
Snad to dostatečně výmluvně ukazují fotografie z Hilarových inscenací, výrazné
herecké masky a gesta.



Molière: Zdravý nemocný 
(ND 1922, Purgon – Jan 
Matějovský)

Čapek: Ze života hmyzu (ND 1922, K. Želenský 
(Pedant) a F. Roland (Parazit)

d/2 Expresionistické masky 

v inscenacích K. H. Hilara
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Teiresias (Sofokles: Antigona, ND 
1925, režie Dostal)

Pan (Knoblauch, VD 1919, 
režie Hilar)

d/2 Jevištní expresionismus: Roman Tuma 
(1899–133)
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Leopolda Dostalová 1879 – 1972

Elektra

Lady Macbeth

Emilia Marty

Maryša
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d/3 Hilarovi herci a herečky ve Vinohradském a Národním divadle
Hnacím motorem postav Leopoldy Dostalové (1879–1972), „tragédky celým
ustrojením“ a „expresionist ické herečky před expresionismem“ byla prý vůle ; tyto
postavy, přeplněné vital i tou, přeceňovaly své síly, když se vždy snažily překročit rámec
j im vymezený (podle Vodáka navazuje takto pojatými „vládkyněmi“ na postavy, které
vytvářela v předešlé generaci Otýl ie Sklenářová -Malá).
„Její maska, hlas, gesto, mimika nalézaly jakousi novou, tvrdší formu pro ryzí
heroičnost, její nervy a tělo reagovaly nejvýš cit l ivě a celá bytost se podřizovala
svrchovanosti tvůrčí chvíle . A hle, nejosobitější notou je j ího projevu, je j í tragiky, stává
se zhusta tvrdý, pyšný vzdor, krutě a dravě nelítostná, hltavě smyslná touha a vášeň,
tryskající v je j ím herectví tak svérázně, v síle a výrazu, jak se nikdy neprojevi ly v
celkem měkké, zasněné, pasivní interpretaci Kvapilové, její učitelky.“
Jak daleko je vývoj moderního herectví, v němž herec přestává být zařazován do
určitého „oboru“, ukazuje rozpětí a šíře rolí, do nichž je Dostalová obsazována : Krátce
po sobě hraje lyrickou Juli i a panovačnou Hippodamii , vzápětí submisivní Markétku a
Ofel i i a hned poté zuřivou Elektru; na jednu stranu hraje Heddu Gablerovou, lady
Macbeth, královnu Drahomíru – ženy pyšné, vzdorovité, panovačné – , aby vedle toho
zahrála Noru nebo aby se po letech se proměnila z Mahuleny v tvrdou a monumentální,
vášnivou Runu...
To „hrdinské“ v je j ím herectví mohlo ovlivňovat řadu následujících generací, protože
Dostalová je ještě v Krejčově souboru ND na přelomu 50. a 60. let (hraje Ludmilu v
Tylově Drahomíře ) a ještě v Krejčově Divadle za branou v 60. letech: živá tradice
českého divadla!



Václav Vydra (1876 – 1953)  a Bohuš Zakopal (1874 – 1930)

V. Vydra (Wilde: 
Věra nihilistka, 
1913)

Zmoudření dona 
Qujota, 1914
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B. Zakopal (1874–1936)

Malvolio (1922) 
Marmeladov (1928)

d/3 Hilarovi herci ve Vinohradském a Národním divadle
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Skutečným pilířem Hilarova souboru na Vinohradech i později v Národním byl
Václav Vydra (1876–1953), představitel Dona Quijota v památném Zavřelově
představení z roku 1914.
Vydra se cítí být pokračovatelem tradice velkých hereckých individuali t , které byly
pány jeviště – v uplatňování svrchované herecké autority na jevišt i se považuje za
pokračovatele Vojanova.
„Co činí jeho projev moderním? Dekadentní nalomenost se prolíná se (zdravou)
selskou strohostí a nihi l ist ický pošklebek s nezkrotnou pudovostí .“ Podle Fischera
je Vydra „šermíř, výtržník, drak. Jde se svými zkratkami a vědomými zkrouceninami
na hranici výraznosti , nebojí se figuru „přeřezat“, troufá si z těla udělat groteskního
činitele spir i tuálního záměru!
Velký herec, který zůstal celý život věrný Vinohradům, a který zůstával
v Hilarových vinohradských expresionist ických inscenacích vždy svůj – tak jako
zůstával svůj v inscenacích Jaroslava Kvapila v jeho poválečném vinohradském
období – byl Bohuš Zakopal (1874–1936): U Hi lara se přehrál z milovníka na
komika, u Kvapila hrál dramatické charaktery. Patři l k hercům inkl inujícím k
psychologické drobnokresbě a k detai lní charakterist ice. To ale neznamená, že se
nedovedl proměnit podle režisérových nejgrotesknějších záměrů . . . Tento znamenitý
herec oslňující čistoty projevu, právem zbožňovaný obecenstvem, stál ze všech
velkých vinohradských herců nejblíž real ist ické komediální tradici prohloubené
„ruským“ psychologismem (Falstaff , Malvol io, Polonius, Lakomec, Marmeladov,
Kalafuna...)



Karel Vávra 1884 – 1931
(Macbeth, Vinohrady 1925)

Bedřich Karen 1887 – 1964
(Beneš: Mnoho povyku pro nic, ND 1926)

d/3 Hilarovi herci ve Vinohradském a Národním divadle
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Vinohradský herec Karel Vávra (1884–1931), vnějšně spíš odtažitý i ronik, krotící
vnitřní angažovanost z ostychu před patosem, se uplatni l stejně dobře v groteskách
u Hilara jako později v Kvapilových impresionist icky laděných inscenacích (hrál
Vi l íka v Měsící nad řekou , Shakespearova Jaga i Macbetha…) i u mladého Jana
Bora.
Bedřicha Karena (1887–1964) s kovovým hlasem a atlet ickým vzmachem využíval
Hilar v postavách přímočarých hrdinů, nelomených , nedrobených realist ickým
detai lním prokreslováním (ve Vinohradském divadle v letech 1917–21 jako Cid,
Hérénien ve Verhaerenově Svítání); v ND v Hilarově slavné inscenaci Romeo a Julie
hraje Merkutia, vedle toho Cyrana, Pelopa, Záviše z Falkenštejna , Fausta, ale také
hlavní mužské postvy v shakespearovských komediích Mnoho povyku pro nic a
Zkrocení zlé ženy .



Anna Iblová (1893 – 1954)  a  Roman Tuma (1899 – 1933)

d/3 Hilarovi herci ve Vinohradském a Národním divadle

Luk
obr. 73

Luk
obr. 74



Eva Vrchlická (1888–1969) a Roman 
Tuma v Hilarově inscenaci Romea a Julie 
(1924)

d/3 Hilarovi herci ve Vinohradském a Národním divadle
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Anna Iblová (1893–1954) spolu s Romanem Tumou (1899–1933) měli společnou
především extatickou vznícenost projevu směřujícího ani ne tak ke ztělesnění
postavy coby individuálního člověka, jako spíš k postižení životní dynamiky jako
takové . Iblová na rozdíl od Tumy ale nikdy neodešla do Národního, zůstala věrná
Vinohradům, kde hrála až do počátku 50. let. Byla Ximénou v Hilarově
expresionist ické inscenaci Cida (1919), Molièrovou Alkménou i Donou Elvírou,
Shakespearovou Kleopatrou, Mirandou a Violou, v Kvapilově vinohradském
období byla první Slávkou Hlubinovou ve Šrámkově lyrické komedii Měsíc nad
řekou (1922), hrála Roxanu mladému Cyranovi Zdeňka Štěpánka . . .
Roman Tuma byl považován za výj imečný zjev, kterého na Vinohrady Hilar
angažoval r. 1917 a později si ho vzal do Národního, kde jej ich spolupráce
vyvrcholi la na Romeovi a Jul i i : v Hilarově výkladu a Tumově podání – partnerkou
mu byla neméně vynikající Eva Vrchlická – byl Romeo vzpurné dítě protestující
proti dospělým : „Nebyl to žádný talent k pouhému vyškolení a vyučení, byl to
bouřl ivý divadelní živel , který by byl nejraději smetl všechno dosavadní, starší
umění, aby měl volné pole pro své novější výbojné, pokusné . . .“
Nad Vodákovou charakterist ikou jeho hereckého projevu nás musí napadnout, jak
souvisely dobové revoluční nálady s usilovným, příkrým, útočivým vypětím, s
jakým Roman Tuma hrál své role mladých výtržníků a výstředníků, nebezpečných
nespokojenců a hloubavců, rušivých odvážlivců a zběsilců .



Eduard Kohout (1889–1976)

a Jarmila Kronbauerová (1893–1968)

v Hilarově inscenaci Hamleta, 1926

Jarmila Kronbauerová jako 
Titanie (Sen noci svatojanské)

d/3 Hilarovi herci ve Vinohradském a Národním divadle
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Anna Sedláčková 1887 – 1969 Jiří Steimar 1887 – 1968
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Eduard Kohout (1889–1976) jako typický představitel „fyzického, naturálního mládí“
dokonale poslouží Hilarovi pro jeho výklad Hamleta v roce 1926: Hilar vychází z hercových
dispozic a interpretuje příběh dánského prince – na rozdíl od Vojanova pojetí – jako
tragédii důvěřivého mládí, které se krutě zklamává ve světě dospělých . S Hilarem tak
dostává nový smysl termín „herecká režie“, který ve starých dobách označoval inscenace
režírujícího herce. Hilar se nespokojuje s vytvářením podmínek pro hru herců v základní
atmosféře, jako to dělá Kvapil , ale prosazuje svou reži jní koncepci skrze intenzivní práci
s hercem, kterého, jak o něm prohlási l J iří Frejka, „vyštve na královský hon za rolí“ .
„My nechceme j iž od herců výkony, my chceme je samy“, říká Hilar a obsadí
temperamentní, nevyzpytatelně a dráždivě ženskou Jarmilu Kronbauerovou (1893–1968)
do Ofel ie – „poslušné dcerunky, která vyšívá“ – a vytvoří podobně jako u Kohouta napínavý
rozpor mezi zjevem herečky a významem postavy ve hře . Předtím i poté, co j i Hi lar obsadí
do Ofelie a později i do Jokasty v KráliOidipov i , hraje Kronbauerová úspěšně elegantní
zjevy v salonních konverzačkách .
Umění společenské konverzace j i spojuje s Annou Sedláčkovou (1887–1969) a Jiřím
Steimarem (1887–1968), kteří stojí poněkud stranou směrů, o nichž mluvíme : zachovávají
tradici konvencionalizovaného chování a vystupování v salonních komediích, je j ich
virtuózní herecká technika je podepřena nezaměnitelným osobním kouzlem. Sedláčková
ovšem kromě salónních konverzaček zvládá bravurně i klasický repertoár : Vedle Lízy
Dooli t lové v Pygmalionu a Marguerity Gautierové v Dámě s kameliemi hraje u Hilara
Královnu Krist inu a shakespearovské postavy Rosalindu a Blaženu (Mnoho povyku pro
nic).. . Je to naše první „star“ : hvězda, která si ve své době může vybírat reperotár a podle
toho, jaké role se j í nabízejí, volně přechází z Národního (kde byla angažovaná už za
Kvapila v letech 1905–1919) do Vinohradského a zpět a posléze (1939) si zakládá vlastní
divadlo (v provozu do r. 1944).



Karel Dostal (1884–1966)
V Marinettiho Ohnivém bubnuZdenka Baldová (1887 – 1958)
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Hilarovi komedianti: František Roland (1887–1967) 
a Saša Rašilov (1891–1955)
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Věrnými Hilarovými spolupracovníky byli Zdenka Baldová (1887–1958) a Karel
Dostal (1888–1966), Baldová, Hilarova manželka, byla oceňována pro svou
neodolatelnou elementární komediálnost, u žen na jevišt i tak vzácnou, a v této
l in i i herectví navazovala na Mari i Hübnerovou .
Vynikající herec a režisér Karel Dostal, bratr herečky Leopoldy Dostalové, po
německém školení u Reinhardta působil krátce na Vinohradech a v roce 1922 si
ho Hilar bere do Národního . František Götz o Dostalovi říká, že „formuje
představení z jednotné vize“ a že podobně jako Hilar má sklon ke grotesce, v níž
se uplatňuje princip „rozpolcenosti“, onoho vnímání světa, v němž je narušena či
zcela zrušena představa o jednotě osobnosti a v němž zůstává já zcizené
nesmiři telnou rozdvojeností . Je to něco, čím obohacuje expresionist ický styl
i ta lské teatro grotesco v čele s Pirandellem – inscenace jeho her ostatně patří k
Dostalovým nejuznávanějším .
Nesmíme zapomenout na Františka Rolanda (1887–1967) – skvělého
představitele molièrovských postav Argana a Harpagona, které hraje v groteskním
pojetí, a Sašu Rašilova (1891–1955), kterého si Hilar na jeviště Národního
divadla doslova vytáhl z kabaretu, aby mu vytvářel komické i charakterní postavy
a dal mu také pří ležitost ( jako pětatř iceti letému!) zahrát si Polonia v Hamletovi.



e/ Válečná zkušenost a cesta od expresionismu vystřídaného 
civilismem k syntéze
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e/1 Nástup mladé generace
Ti, kdo syntetizují předchozí impulzy, patří už k nové herecké generaci ( jsou to l idé
narození plus minus kolem roku 1900), která na Vinohradech začíná s příchodem
Jaroslava Kvapila po Hilarově odchodu do ND, tedy na samém začátku 20. let 20.
stol. Vstřebávají podněty předchozích období – real ismu, impresionismu,
symbolismu i expresionismu. Mladá herecká generace má ve svém čele Olgu
Scheinpflugovou a Zdeňka Štěpánka, Mílu Pačovou , Huga Haase, Františka
Smolíka a další .
Reakcí na válečnou a poválečnou dobu a je j í expresionismus je také nová věcnost .
Je to styl syntetizující, spojující obraz s výrazem, odstup (pohled zvenčí) s
vyjádřením vnitřního hnutí, styl snažící se o nalezení účinné rovnováhy mezi
dvěma póly tak protik ladnými, jako byl psychologizující, tvarově poněkud neurčitý
kvapilovský impresionismus a proti němu teatrálně přepínající expresionismus.
Z expresionismu vychází i mísení vyjadřovacích prostředků : s lovo – gesto – fyzický
pohyb x co nevyjádří plně herec, vyjádří režie hudbou, světlem . „Expresionismus v
tomto ohledu podvráti l organické základy divadelní real i ty : l idské srdce“ (M.
Reinhardt) : na jevišt i se střetávají nejrůznější žánry : parodie, kabaret, fraška,
revue – je j ich základem je odstup od reali ty, komentář, nikoli „prožitek“ situace:
vzniká velký prostor především pro rozvoj komediálního herectví, jak ho budeme
sledovat u mladých herců soustředěných v Národním divadle kolem Jiřího Frejky,
nebo na neofic iálních scénách – v Osvobozeném divadle nebo u v divadle komika
Vlasty Buriana.
Civi l istní tendenci pak čelí úspěšně obrození citovosti , jak se projevuje u mladého
Zdeňka Štěpánka .



syntetizující styl 
spojení obrazu s výrazem

snaha najít rovnováhu mezi psychologizujícím 
kvapilovským impresionismem (tvarově poněkud 
neurčitým) 
a teatrálně přepínajícím hilarovským expresionismem

Nástup  nové herecké i režisérské generace, která 
začíná na „avantgardních“ scénách – mísení stylů 

Vliv moskevských – druhý zájezd MCHT 
Michail Čechov – hostování v Praze 1922

Luk
obr. 93



[e/1 Nástup mladé generace]
Nová generace měla možnost konfrontovat své snažení znovu se
Stanislavského Moskevským uměleckým divadlem, které hrálo v Praze na
Vinohradech v květnu 1921 a které Karel Čapek ocenil za souhru , nesmírnou
práci a kázeň , stírající i nejslabší stopy úmyslnosti , a umění vytvořit živou
f iguru , charakterist ickou „do posledního chlupu“, a ještě něco většího : matné
záření l idskosti .
Není náhoda, že podruhé hostuje MCHT v Městském divadle na Vinohradech,
kterému v té době šéfuje Jaroslav Kvapil .
U nás v té době vládne v ND Hilar se svými expresionist ickými inscenacemi –
Kvapilovo pozvání moskevských a je tak jasnou polemikou s Hilarovým
apelativním, do expresivní zkratky zhuštěným, styl izovaným divadlem idejí –
právě v roce 1921 inscenuje Hilar Shakespearova Koriolana ve stylu
„davového divadla“ s přísně rytmizovaným, takřka choreografovaným pohybem
herců včetně výrazné mluvní styl izace. Kvapil na rozdíl od něho obhajuje
psychologicko-real ist ickou lini i českého divadla, která jde cestou evokace
života a skutečnosti .



Michail Čechov (1891–1955)
Zdeněk Štěpánek
(1896–1968)

e/2 Příklad Michaila Čechova
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e/2 Příklad Michaila Čechova
K syntéze psychologického real ismu s expresionismem, oživovaným (v ruském, ale i
českém herectví) tradicí mimu, ukazovalo herectví Michaila Čechova, který v Praze
mohutně zapůsobil při zájezdu Prvního studia MCHT 1922. Michail Čechov tehdy
bezmezně nadchl Karla Čapka . Hrál v Praze Stařečka v dramatizaci Dickensova Cvrčka
u krbu, Malvol ia ve Večeru tříkrálovém a Strindbergova Erika XIV. – viz obrázek) .
Čechovovy výkony, opírající se o bezpečné zázemí charakterizační schopnosti
kult ivované jemným psychologismem, se díky hercově hypersenzit iv i tě a mimořádné
fantazi i – fantazii spojené s ojedinělou hereckou spontánností – vyznačovaly krajní
expresivitou. Na rozdíl od Hilarových herců byla Čechovova expresivita zbavena
vnějškovosti . „Zrovna v těch dvou slovech „tělo a duše“ je tajemství tohoto
ohromujícího hereckého výkonu,“ píše Karel Čapek ; „tělo může ‘odívat’ duši, může j i
‘symbolizovat’ , může j i vyjadřovat ; ale teď při jde takový Čechov a ukáže, že tělo . . . jest
duše, duše sama, zoufalá, prudká, skákající, chvějící se duše . Viděl jsem mnoho
vskutku předuševnělých herců ; je j ich velikým uměním bylo přesvědčit vás, že se něco
duševního děje ‘uvnitř ’ , v praskajících poutech těla . U Čechova není žádného ‘uvnitř ’ ;
vše se děje obnaženo, nic není skryto, vše vyráží impulsivně a prudce, s úžasnou
kontinuitou hybnosti do hry celého těla, celého toho štíhlého a tetelícího se klubka
nervů ; a přec je to hra tak cudně vnitrná , tak duševní, tak málo vnějšková jako žádná
jiná . . . Kdybych já byl herec, šel bych se po Erikovi utopit . . .“
Zdeněk Štěpánek z vystoupení Prvního studia vyciťoval vl iv Stanislavského , ale mladé
divadlo podle něho už hovoři lo „j inou řečí, j inými prostředky. Ovšem ta řeč byla nám
mladým neobyčejně blízká“ .



Zdeněk Štěpánek (1896–1968)

Shakespeare

Dostojevskij

čeští autoři

Vinohrady 1921-1934

Národní divadlo 1934–1968

e/3 Zdeněk Štěpánek (1896–1968) a jeho Raskolnikov
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e/3 Zdeněk Štěpánek (1896–1968) a jeho Raskolnikov
Štěpánek už podle výčtu rolí je ten, kdo kráčí ve stopách Eduarda Vojana: Cyrano,
Hamlet, Macbeth, Richard III . ; Francek v Maryši ; i pro něho – tak jako pro Vojana – píší
současní autoři – Karel Čapek (Maršál v Bílé nemoci) a především František Langer
(Franci v Periferi i , Ferdyš Pištora, Petr v Grandhotelu Nevada…)
Štěpánka vyznačuje už v letech jeho mládí mohutná emocionali ta s výsostným
dramatickým nábojem . „Základní tvar jeho umění je démonický výbuch, v okamžiku, kdy
nastane vnitřní spojení duše a těla, projevuje se j iskra erupcí,“ píše Joža Götzová,
která zdůrazňuje i jeho mužskou sílu . Spontánní výraz, ke kterému okamžitě dospívá,
se mu postupně daří používat jako materiál, který dokáže tvarovat v souladu s
uvědoměle vytvářeným obrazem postavy – právě v tom se nejvíc podobá Eduardu
Vojanovi .
Napětí uvnitř každé Štěpánkovy postavy vzniká z protik ladných tendencí, j imiž jsou jeho
hrdinové zmítáni : bezohlednost a schopnost oběti, vzpoura a smíření, rozvrácení a
znovunastolení řádu, bohémství a zodpovědnost, lehkomyslnost a služba nadosobnímu
poslání : z napětí mezi těmito póly vznikala dramatičnost jeho kreací, která odpovídala
jeho bytostně dramatickému cítění . Každá postava, kterou tvoři l , byla dramatem sama o
sobě – nevymezovala se jen proti okolí, ale drama bylo obsaženo v postavě samotné .
Vrcholem v tomto ohledu byla postava Raskolnikova v dramatizaci Dostojevského
Zločinu a trestu (1928), naplněná hlubokým emocionalismem, podaným s tragickým
patosem a divadelní monumental i tou:



Zločin a trest, 1928, režie Jan Bor, výprava Vlastislav Hofman
Zdeněk Štěpánek, Olga Scheinpflugová, Anna Iblová, Bohuš Zakopal, Karel Vávra, Hugo Haas, 

František Kreuzmann

e/3 Zdeněk Štěpánek (1896–1968) a jeho Raskolnikov

Luk
obr. 103

Luk
obr. 104

Luk
obr. 105

Luk
obr. 106

Luk
obr. 107

Luk
obr. 108

Luk
obr. 109



[e/3 Zdeněk Štěpánek a jeho Raskolnikov]
„Jako by se vrchol Himaláje svali l do hlediště Vinohradského divadla, rozdrt i l a
pohřbi l nás všechny. . .“ „Náhle, po stínové duchovnosti expresionismu ...
uskutečňovala se tu touha po trojrozměrné lidské bytosti a skutečnosti na
scéně : naplni la se v podobě kreatury uboze l idské a spolu živelně rozběsněné,
neodpovědné a chaotické, rozporně kolísající mezi bohem a ďáblem, do dřeně
obnažené životní bídou a v této odrané nahosti . . . vržené tváří v tvář sfinze
svědomí, osudu, věčnosti .“ (A. M. Píša) .
Jestl iže Národní divadlo v případě pokusů o Dostojevského (prosinec 1928 –
Idiot , režie Karel Dostal) jde cestou „vystihování chorého ovzduší,
prosvětlování duševních záhad“, Bor ve Zločinu a trestu jde cestou si lného
realist ického příběhu, který podává velmi „pádně“, jako otřesné drama
plebejského revolucionáře, který se na základě činu, který spáchal, podrobuje
řádu spravedlnosti – nejde tedy o vychýlení z rovnováhy, ale o je j í
znovunalezení .
Zdeněk Štěpánek tak v l ini i psychologického divadla dovršuje to, co započal
vytvářením rozporuplně pojatých hrdinů Eduard Vojan. České herectví se
dopracovalo k moderní syntéze, díky níž zobrazuje člověka nikol i jako snadno
zařaditelný statický typ, ale na principu skutečné dramatičnosti . Člověk rovná
se drama, střetnutí a vyvažování, probouzení a krocení rozporuplných si l .



Zdeněk Štěpánek v linii psychologického divadla dovršuje to, co započal
vytvářením rozporuplně pojatých hrdinů Eduard Vojan. České herectví vykročilo na
cestu za moderním charakterem, který zobrazuje člověka nikoli jako snadno
zařaditelný statický typ, ale na principu skutečné dramatičnosti. Člověk rovná se
drama, střetnutí a vyvažování, probouzení a krocení rozporuplných sil.
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Otázky :

1. Čím se vyznačovaly jednotl ivé herecké generace tohoto období?

2. V čem spočívá přínos Eduarda Vojana českému modernímu herectví?

3. Které jsou hlavní představitelky českého moderního ženského herectví?

4. Jak se projevují expresionist ické tendence v herectví?

5. Co představuje Raskolnikov Zdeňka Štěpánka ve vývoji  českého moderního 
herectví? 
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