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V kontextu amatérského loutkářského hnutí se počala rodit také novodobá česká loutkářská dramatika. Nová, doposud nepoznaná, cílená orientace na dětského recipienta (nejen v loutkovém divadle, ale v umění vůbec) si vyžádala
zcela odlišnou dramaturgii s hodnotnějšími a rozmanitějšími náměty. Autoři her se inspirují soudobou umělecky kvalitnější dětskou literaturou, která již vykazuje jistá speciika umělecké tvorby pro děti. V repertoáru loutkového divadla se objevuje a nabývá pevnou pozici pohádka. V umělecké tvorbě pro děti začala také výrazně převažovat výchovná
úloha. V loutkovém divadle se to týkalo zejména právě dramatiky a dramaturgie. Významnou roli v tomto trendu sehrálo uzákonění povinné školní docházky roku 1860, také zrovnoprávnění češtiny v šedesátých letech a s tím spojený
intenzivní rozvoj českých škol. Divadlo se ve škole stalo znamenitou vzdělávací pomůckou. Byla dokonce zřizována
školní divadla, kde se také samy děti podílely na tvorbě, a to i literární a dramatické.
Loutkové hry, resp. loutkářské dramatické texty, měly zásadní význam v inscenační praxi loutkového divadla celého tzv. amatérského období. Tehdejší provozování loutkového divadla s výjimkou několika málo progresivních souborů13 lze označit jako „divadlo reprodukce“, tedy předvádění divadelní hry na základě ixní textové předlohy coby
„vizuální ilustrace“ dramatického jednání postav loutkami, a to převážně více realistickými marionetami v typové
dekoraci. Takto „fungovala“ většina divadel spolkových, školních i rodinných. Velkou měrou provozovala, obzvláště
zpočátku, nepůvodní hry z tradičního loutkářského repertoáru – adaptace cizích témat, transkripce neloutkových
her, operních libret atd. Posléze hry rozličné kvality nabízené hojnými loutkářskými edicemi různých nakladatelů. Původní české loutkové hry, resp. loutkářské dramatické texty, které lze vnímat jako literární díla umělecké úrovně, patří
v dějinách loutkového divadla k poměrně velmi mladé záležitosti. Jejich vznik a růst souvisí až s rozmachem národní
kultury a vzdělanosti. Patří však k důležitým pramenům poznání proměn repertoáru a „dramaturgie“, potažmo také
inscenační techniky, loutek, scénograie i společenské funkce loutkového divadla.
Nejstarší české texty loutkových her pro děti z padesátých let 19. století se nedochovaly.14 První známá česká
knižnice dětských her (nejen pro loutky) Divadlo pro děti Christiana Felixe Weisse vycházela v letech 1852-1863.
Podobný charakter měla i drobná edice Národní divadlo naší české omladiny nákladem knihkupectví Josefa Mikuláše v Karlíně počátkem osmdesátých let 19. století. Nicméně primární autentický pramen znamená až sbírka Divadlo
s loutkami, která začala vycházet v Praze v nakladatelství A. Storch syn od roku 1887. Knihkupec avizoval svůj vydavatelský program v „připomenutí“: „Divadla s loutkami poskytují mládeži utěšené zábavy. Ba nedá se upříti, že
dobře zřízené divadlo takové, provozují-li se na něm hry vhodné a v každé příčině bezúhonné, ku zbystření rozumu
i ušlechtění srdce dítek může velmi přispěti. Dítěti nevidí se tu loutka být i loutkou, nýbrž tvorem živým, který sám
chodí, rukama pohybuje, mluví, a jehož každý pohyb dítko bedlivě sleduje, každé slovo pozorně naslouchá a je
dlouho v paměti podržuje. Ohlížejíce se darmo na poli literatury naší po takovýchto hrách pro mládež, pokusili jsme
se několik jich zatím upraviti a tiskem vydati, majíce naději, že mnozí zkušení vychovatelé, uváživše na mysli věci
důležitosť, zření své k ní obrátí a v oboru tom dále s prospěchem budou pracovati. Jsme pak jisti toho, že čilá dospělejší mládež naše, majíc v ruce hry, sama vkusné divadélko z lepenky dovede si pro ně vyrobiti, několik loutek opatřiti a tak dosti pěkné i ušlechtilé zábavy si připraviti. V Praze dne 30. měsíce ledna 1887“ (KVĚTNICKÝ 1887, předsádka). K nejstarším edicím se dále řadí Storchovo národní loutkové divadlo vydavatele Rudolfa Storcha, knihkupce
v Karlíně, později vydávané nakladatelstvím Šolc a Šimáček společnost, s.r.o., Praha. Zde vyšlo na dvě stě her. Mezi
autory této edice dominuje Alois Rada. Dále je to knižnice Dětské loutkové divadlo pro školu i dům v pořádání a redakci ředitelky mateřské školy Ludmily Tesařové, vydávaná od roku 1898 také nakladatelem Rudolfem Storchem. Ludmila Tesařová představila svůj celkem velkorysý počin takto: „Vyhovujíc přání slečen pěstounek škol mateřských,
podávám sbírku her pro loutkové divadlo, jichž použiti možno též ve škole mateřské k pobavení našich malých
žáčkův. Připomínám, že nutno však i zde jako ve všem postupovati od nejjednoduššího ku složitějšímu. Začneme s dějem krátkým, zcela jednoduchým; během času možno pak přistoupiti ku hrám delším, složitějším. Nemusím ani dokládati, jak milou jest zábava tato dětem – nám třeba pouze vzpomenouti sobě na zlatou dobu vlastního dětství, jakým to kouzlem působila na nás pohádka byť i jen na loutkovém divadle sehraná! Hry na loutko-
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pokleslé úrovně komponovali propagační pasáže připomínající a velebící Pilnáčkovo mýdlo. Dejme tomu závěr hry
Oldřicha Zoltána22 Kmotra Zubatá (ZOLTÁN 1928, 10-12):
KOUZELNÍK:
KAŠPÁREK:

KOUZELNÍK:

KAŠPÁREK:

KOUZELNÍK:

KAŠPÁREK:

28

KOUZELNÍK:

KAŠPÁREK:

KOUZELNÍK:

KAŠPÁREK:

Co tě vede ke mně, synu?
Hledám vzácnou medicínu,
která rychle ničí špínu
a s ní sterou chorobu,
klátící nás do hrobu.
Úmysl tvůj dobrý chápu.
Chceš-li vyrvat lidi z drápů
nečistoty – nemoci,
mohl bych ti pomoci…
Ukojím hned tvoji touhu.
Trochu loje – trochu louhu –
rozvaříme – rozmícháme –
zvláštní látky k tomu dáme,
ochladíme – nakrájíme,
pak to pěkně zabalíme.
(Čaruje nad kotlíkem.)
Čáry – máry – Terpentiny –
už se kouzlí z mediciny.
Čáry – čmouhy – louhy – čouhy –
Je to proces trochu dlouhý –
a teď fouknu do toho –
fuk a už je hotovo.
Jé jé, to je krásná medicína
– ale vypadáto spíše,
jak nějaký kámen.
A to se má jisti?
Jak to, jisti? Ani zdání.
To je přece k umývání.
A jak se to s ním dělá?
Vezmi vodu – tidli – idli,
tím se tělo pěkně mydlí,
všechna špína zmizí v mžiku.
Děkuji ti, kouzelníku.
Jak to mám však nazývati?
Nutno tomu jméno dáti.
Podívej se. Zde mám rydlo.
Čti, co budu rýti:
(Ryje do věci.)
My – my – mýdlo.
(slabikuje):
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Návrhy scén provázející hry v edici Kašpárkova knihovnička a Malý
loutkář (autoři: Jan Malík a Anna Suchardová-Brichová).

