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Magick  sv t eské loutky

Loutkové divadlo po d de kovi stojí na za átku p íb hu, jeho  vyúst ním je v pravná a 
v tvarn  neoby ejn  p sobivá monografie eská loutka autor  Václava a Pavla 
Jiráskov ch a Jaroslava Blechy.

Kdy  se muzikant, literát a televizní re isér Pavel Jirásek (1963) pokou el p es inzerát 
doplnit loutky do rodinného divadla, s ú asem zjistil, jak  pohádkov  bohat  sv t se mu 
otevírá. A tak mohla za ít historie soukromé sbírky, je  mapuje v podstatn ch rysech 
produkci v ech esk ch loutká sk ch firem do poloviny dvacátého století. Sbírek 
dokladujících z r zn ch stran historii eského loutká ství je ov em více, a  u  ve ejn  
p ístupn ch v muzeích, i soukrom ch. Jejich bohatství podnítilo Pavla Jiráska, jeho bratra 
Václava (1965), v znamného fotografa, a divadelního historika Jaroslava Blechu v roce 
2000 k zahájení rozsáhlého v zkumu v rámci projektu Loutka jako v tvarn  artefakt, v 
n m  se soust edili na doposud opomíjen  rys eského loutká ství: jeho v raznou a ve 
srovnání se zahrani ní loutká skou tradicí ojedin lou v tvarnou stránku.

e tí ezbá tí mist i za ali v duchu pozdn  barokní tradice vytvá et od druhé poloviny 
osmnáctého století historii domácího loutká ství, je  zprvu p ebíralo látku cizích ko ovn ch
spole ností, aby v pr b hu devatenáctého století nabylo jasn  národní charakter. Kdo by 
neznal legendárního Mat je Kopeckého (1775–1847) a jeho Ka párka?

Stejn  jako v eobecn  populární figurky Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy a Milo e 
Kirschnera, je  ovládly esk  d tsk  i dosp l  sv t dvacátého století. A to nejen v 
domovském divadélku, ale i prost ednictvím televizních obrazovek. Jen e to jsou pi ky 
ledovce, jen  v sob  ukr vá nep eberné mno ství jmen tvo ících historii eského 
loutká ství. Monografie eská loutka pojednává o v ech d le it ch aspektech tohoto 
fenoménu – o jeho historii, o ezbá ské tradici a v bec technologii konstrukce loutek, o 
slavn ch loutká sk ch rodech (Kope tí, Maiznerové, Dub tí, Ko kové, Finkové a dal í). 
Ty reprezentovaly nejprve ochotnickou podobu eského ko ovného loutkového divadla, 
aby ve dvacátém století, v dob  svého postupného úpadku, p enechaly prostor rozvoji 
rodinného loutkového divadla a jeho spolutv rc m, profesionálním v tvarník m. Ti také 
posunuli p sobení loutek do sv ta stál ch divadelních scén a filmu (z nejznám j ích jmen, 
je  se proslavila mimo obor loutká ství, jmenujme Karla Svolinského, Ji ího Trnku, Josefa 
Váchala, Ond eje Sekoru i Václava pálu). Z ko ovn ch kouzelník  s marionetami (to jes
loutkami ovládan mi shora, které jsou hlavními p edstaviteli na eho loutká ství) se tedy 
postupn  historie dopracovala k rodinn m divadl m, je  nabyla podobu celospole enského 
fenoménu, i s p íslu n mi populariza ními materiály. Jind ich Vesel  v roce 1922 ve svém 
dnes úsm vn  patetickém Loutká ském desateru mimo jiné pí e: „I. P vab loutky 
nespo ívá v její velikosti (nanejv e do 50 cm), n br  v ladn ch pohybech. II. Nevezme  
nadarmo loutky do ruky, n br  ka dé sáhnutí na loutku m j ú el. ( … ) V. Nezabije  d tí 
sv ch ani svého bli ního, e bys hrál v hospod . ist  po itek, istá radost z loutek pro ívá
se s d tmi v místnosti, kde se nepije a nekou í. ( … ) IX. Nebude  kupovati pro rodinu ani 
kolu ani spole nost loutek cizích ani dekorací cizích…“



Co je na loutkách tak p sobivého, e nás stále oslovují? Od po átk  lidské historie se s 
nimi setkáváme, nejprve v roli kultovních p edm t , poté jako se zástupn mi symboly pro 
mnohem ir í uplatn ní na poli populární kultury. Hlavní charakteristiky loutky jsou 
zdrojem její magické moci: zjednodu ení, typizace, na druhé stran  v ak neomezená 
p edstavivost v podobách. Jak pí í auto i na í monografie: „Loutka nenapodobuje lov ka, 
ale nahrazuje jej. ím více se sna í loutka napodobit lov ka, tím se stává nepravdiv j í.“ K
tomu dodává v roce 1907 Ji í Karásek ze Lvovic: „A jaká tajemnost je v loutce! Herec 
chodí jako kdokoli z nás. Ale loutka pohybuje se a nevíte jak. Nem ete rozeznati, co ji ídí. 
Víte jen, e je tu cosi neviditelného, záhadného. A proto, íká- li herec jen to, co m e íkat
kdokoli z nás, loutka m e íkat tajemné v ci, o nich  nevíme, kdo je íká, a o nich  víme 
jen, e je za nimi Tajemství.“

A práv  ona magická atmosféra nechybí ani v knize eská loutka. Pro autory byl – vedle 
úkolu zpracovat ucelenou monografii – zásadním p edev ím onen v razn  v tvarn  prvek 
u esk ch loutek a velmi zda ile se zhostili úkolu zprost edkovat magi nost loutkového 
sv ta tená i, i spí e poutníkovi sv tem arovn  krásn ch a pestr ch postav a kulis. Z 
erného pozadí vystupují na k ídovém papí e plasticky pohádkové postavy, umn  

nasv tlené a p ípadn  i zasazené do náznaku divadelní situace. lov k ani nemusí studovat 
hutn  pr vodní text, opat en  mnoha dopl ujícími odkazy. Sta í, kdy  si ve er sedne do 
k esla, rozsvítí lampu a otev e knihu na kterékoli stran  ern  podti t n ch obrazov ch 
blok . Vstoupí do pohádkového sv ta a bude odm n n zá itkem, kter  v mém p ípad  – i 
p esto, e je teprve leden – vyvolal my lenku: v tvarná publikace roku. A je úpln  jedno 
kterého: jestli toho uvedeného v tirá i, nebo toho, v jeho  prvních dnech byla p edstavena 
ve ejnosti. 
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