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 Drama 
 

       Text dramatu má zvláštní členění. Hned za titulem jsou uvedeny jednající postavy. 

Vlastní dramatický text je rozdělen do jednání (říká se jim také dějství nebo akt). Těch bývá 

ve starších dramatech pět. Jednání (dějství, akt) je část divadelní hry, která se odbývá v 

jednom místě a čase. Jednání se dále člení do výstupů. Začátek a konec výstupu je vymezen 

příchodem nebo odchodem jednající postavy. Text dramatu je tvořen promluvami postav a 

často i scénickými poznámkami, v nichž autor upozorňuje na zvláštnosti scény, oblečení, 

způsobu řeči a podobně. 

 

Josef Kajetán Tyl   -  Strakonický dudák aneb Hody divých žen 

 

 

          Ve hře Strakonický dudák se mladý muzikant chce pustit do světa, aby vydělal peníze a 

mohl si vzít svou milou Dorotku. Pantáta Trnka mu ji totiž nechce dát, protože Švanda nemá 

rodiče a Dorotčin otec se bojí, že nebudou mít na živobytí. 

          V prvním úryvku budeme svědky loučení Švandy a Dorotky před jeho odchodem do 

ciziny. 

 

1. jednání 

Krajina při lese. Po straně stavení hajného. 

 Výstup 4. 

 

Švanda, potom Dorotka. 

Švanda (přicházeje pozorně se ohlíží). Ona bude jistě doma - starý ji k muzice nepustí - a sám 

bude v lese. (Klepá na okno ve stavení hajného.) Dorotko! 

 

Dorotka (v stavení). Kdo je to? 

 

Švanda. Já! - Pojď trochu ven! 

Dorotka (vycházejíc). Kdo pak je ten já? - ah, jsi tyto? Kde pak ses tady vzal? Jáť myslím, že 

sedíš v hospodě - a koukáš po holkách. 

 

Švanda. I dej mi pokoj! Já utekl z hospody, protože ti mám něco říct. 

 

Dorotka. Jen aby to bylo něco veselého. Mně se dnes zdálo o růžích, a to znamená mnoho

 pláče. Co pak je to? 

Švanda. Já vím, co udělám, aby se tvůj tatík na mne nesatanil! 

 

Dorotka. Co pak je to? 

 

Švanda. Aby mi dovolil za tebou chodit. 

 

Dorotka. Co pak to uděláš? 
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Švanda. Já vím, jak dostanu peníze! 

 

Dorotka. Ty? 

 

Švanda. Mnoho peněz! 

 

Dorotka. Mnoho? 

 

Švanda. Dnes se mi zajiskřilo v mozku, a chytlo to jako v plném troudníku. Dorotko, za kolik 

neděl budeme svoji. 

 

Dorotka. Za několik neděl? I ty jemináčku – ach, ty jsi hodný, roztomilý člověk. Mne to už 

beztoho všecko mrzí; tatínek pořád hubuje, a já nemůžu přec na tebe zapomenout - mně se 

zdá, že budu na tebe ještě myslet, až budu jedenkráte na prkně ležet. Nu, již tedy udělej 

nějaký prostředek. 

 

Švanda. Udělám, Dorotko – udělám! 

 výstup 5. 

 

Trnka s ručnicí na rameně. Předešlí. 

 

Trnka. Holahó! - Půjdete-li pak od sebe? Ani o božím poledni nedáte si pokoje? Kolikráte 

mám ti to ještě říct, ty parohatý dudáku, abys mi za holkou nelezl! Ty budeš tak dlouho dělat, 

až ti vlepím hrst broků pod kolena. 

 

Švanda. Nechte si povědít, milý Trnko –  

 

Dorotka. Ano, tatínku, nechte si povědít; teďto vypadá - 

 

Trnka. Hubu drž! Já bych si z toho nic ne- dělal, že ani otce ani matky nemáš- 

 

Švanda. No, snad jsem nespad s dubu jako žalud? ' 

 

Trnka. Nu tedy, že ani otce ani matku neznáš!  Já bych nedbal na lidské řeči, jen kdybys měl 

do čeho kousat. Kdybys byl dost mizerným pacholkem, třeba tím slouhou, jako býval tvůj 

nevlastní otec, abys měl krajíc jistého chleba - 

 

Dorotka. Ale nechte nás jenom k slovu přijít, tatínku! 

 

Trnka. Hubu drž! Já vím, co chceš -- přimlouvat se, omlouvat se, domlouvat se, známe se, ty 

jsi chtivá straka - hr, hr! jen abys ho buž měla! Ale co potom! Budete sušit hubu na větru.  

 

Švanda (hezky hlasitě). Však ono není tak zle, pane Trnko! A kdybyste věděl - 

 

Trnka. Já vím všecko! 

 

Dorotka. Nic nevíte, tatínku! Švanda dostane peníze.  
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Trnka. Peníze? 

 

Švanda. Ahá! to koukáte - jako sýkora na lůj. To věřím! 

 

Trnka. Dudáku, nedělej mi flauzy! 

 

Švanda. Žádné flauzy! Já budu mít tisíce! 

 

Dorotka. Slyšíte to? A za dvě neděle máme svatbu. Já dostanu novou sukni - viď? a novou 

šněrovačku - je-li pravda? 

 

Trnka. Ale ty poblázněná pěnkavo! Kde pak by vzal ten dudák peníze? Rodičů nemá, přátel 

nemá, vydělat si je neumí  

 

Švanda. Kdo ví! - a jen abyste o tom věděl - já jdu do světa! 

 

Dorotka. Do světa? Švando, co ti napadá? Jakpak bude potom za osm dní svatba? Svět 

je kdo ví jak veliký - toť se do té doby nevrátíš! 

 

Švanda. Tedy musíš trochu čekat; já si dám také na srdce zámek. 

 

Trnka. Ale co pak chceš ve světě, ty střelený peciválku, jenžto jsi jaktěživ dále nebyl, nežli 

v Strakonicích? 

 

Dorotka. Ano, co tam chceš? 

 

Švanda. Vydělávat peníze. 

 

Trnka. Jakpak? 

 

Švanda. No - na dudy! 

 

Trnka. Na du... hahahaha! 

 

Švanda. Co se smějete? Nynčko se vydělá nejvíc peněz muzikou. 

 

Trnka. I ty pomámený strakapoune! Jsi tak hloupý - nebo se děláš hloupějším? Teď 

sevydělávají peníze tuhle tím (ukáže na čelo) 

a tuhle tím (ukáže ruce) - ale musí to mít člověk jako na drátkách všecko naštemováno.  

Dudy! Člověk by se zbláznil! Můžeš jít -i ano, ale po hospodách, kde ti budou sázet  

po krejcaru - a jinde se ti vysmějou! Jdi si, jdi!  Ale do mého revíru mi nepáchni, dokud 

nebudeš mít na stole dva plné talíře - a kdyby to bylo třebas v ovčáckém baráku. 

        

       Dorotka. Tatínku! - Ach, milý Švando, nech ten svět být světem a zůstaň doma; já radši 

počkám, až se ti něco nahodí - . 
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Trnka. I nech ho, ať si jde - však on zas brzo přileze a bude sbírat suché šípčí, aby nepošel. 

 

Švanda. Aťsi - a třeba suché, tvrdé trnky, chcete-li co vědět! - každá bude přec lahodnější, 

nežli vy jste, pane Trnko! 

 

Trnka. I ty rozčepejřený tetřeve!  

 

Švanda. A jakorat že půjdu- a kdybych měl ty peníze vyžebrat!  

 

Dorotka. Ale Švandičko!  

 

Švanda. Mlč - nic si z toho nedělej! Mně to bude sice také jako mlýnský kámen na prsou 

ležet, že musím od tebe –  

 

Dorotka. Já tě nepustím!  

 

Švanda. Neplač - za to přinesu tisíce, a pak se podíváme, co bude mít tvůj moudrý tatík proti 

mně! On by mohl již teď po takovém  zeti všech deset prstů oblíznout - už k vůli  tobě, že se 

máme tak rádi - ale což pak ví  on, co to je! Celý den chodí okolo pařezů, a ještě sám 

zpařezovatí! (Rozčilen odejde.)  

 

Trnka (chce za ním). I ty pramilionský -! 

 

Dorotka (ho zastavuje). Tatínku - mějte povážení - on to tak zle nemyslí - vždyť ho znáte! 

Jazyk má hned na kolečku - ale  přitom to nejlepší srdce z celého mužského pohlaví. 

 

Trnka. Hubu drž a táhni do kuchyně. 

 

Dorotka (smutně odchází, pak se ale vrátí).  

Tatínku, dělejte co chcete, ale navždycky bezněho nevydržím! 

 

Trnka. Hubu drž a táhni! 

 

Dorotka. Nu, však já už táhnu! Nynčko teprve pozoruju, že nevíte, co to je, když má jeden 

druhého rád - vy jste to bezpochyby nikdy nezkusil, a nebo tomu již hrozně dávno, že  se na to 

ani nepamatujete. Ale to vám povídám,  tatínku - já si nemůžu pomoct –  pustíte-li mi Švandu 

do světa: tedy si lehnu a bude po mně - a nebo poběhnu za ním. 

(Odejde.)  

Trnka. I ty nezdár... ne, ne, tatíku, zlobit se  nesmíš! Tak jsi ji vychoval, tak ji máš –  co na 

srdci, to na jazyku, nehněvej se tedy. Vždyť víš dobře, co jí schází, a býval jsi také takový -

třebas to nechtěl nynčko okázat.  Měj si ho ráda, jestli ti srdce jinák nedá!  Budeme tak dlouho 

na moudrého hrát, dokud nějakou hloupost nevyvedeme. (Odejde do stavení.)  

 

Po rozloučení s Dorotkou usíná Švanda na pokraji lesa. Do hry vstupují pohádkové 

bytosti. Švandova matka Rosava je totiž lesní víla, která se zamilovala do člověka a podle 

zákonů lesní říše klesla do postavení polednice. Prosí královnu vil Lesanu, aby očarovala 

Švandovy dudy a on dosáhl ve světě úspěch. Lesana slibuje pomoc, ale Rosava se nesmí 

svému synu ukázat, jinak se za trest stane divou ženou.  
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2. jednání 

            Švanda tedy odchází do světa. Cestou se k němu přidává bezcharakterní dobrodruh 

Vocilka. Přicházejí do říše krále Alenorose. Švandovi se podaří rozveselit královu dceru 

Zuliku. Král mu slibuje Zuliku za ženu. Z Čech se za Švandou vypraví dorotka a jeho přítel 

houslista Kalafuna. Švanda je však zradí. 

 

    Výstup 12. 

Alenoros s pážaty, z nichžto dva na polštářích zlaté skřínky nesou. Předešlí. 

Alenoros. Drahý cizinče! Přijmi díky moje, že jsi vlil paprsek radosti do srdce mé 

dcery 

- prozatím podává ti láska otcovská toto na důkaz své uznalosti - (pokyne pážatům, 

 kteří s dary odejdou) - oni to donesou zrovna do příbytku tvého. 

Vocilka (si mne radostí ruce). 

 

Švanda. Oh, to je snad tuze mnoho, pane králi! 

 

Vocilka (potají). I berte! Čím víc, tím líp. 

 

AIenoros. Mimo to zjevila mi drahá moje Zulika, že tě miluje, a ty že ji žádáš za 

manželku. Já jí sice již vyhledal statného reka, ona však nezdá se míti v něm 

zalíbení, a poněvadž toliko její štěstí vyhledávám - 

 

Dorotka (za scénou). Pusťte mě! Já s ním musím mluvit. 

 

Švanda. Umučená hodina! - to je Dorotka! 

 

Vocilka. Seberte se! 

 

Alenoros. Co je to? 

Výstup 13. 

Dorotka. Kalafuna. Předešlí. 

 

Dorotka (přiběhne). Ha, tu je! Švando, je to pravda, co se jíž po celém městě 

roznáší?  Budeš si brát princeznu? 

 

Alenoros. Kdo je ta dívka? 

 

Voci1ka. Nešťastná osoba, královská milosti! My ji živíme z outrpnosti i s tímto 

člověkem 

 - ale musíme je držet pod zámkem. 

 

Alenoros. Proč to? 

 

Vocilka. Protože mívají rohaté nápady!  

 

Dorotka. Švando! 
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Švanda. Vocilko! 

 

Vocilka. Držte hubu! - tuhle ta myslí někdy, že je zakletá princezna - a tu by si ráda 

mého pána namlouvala - a tenhle dobrák myslí, že je hrozný muzikant - druhý  

 

Paganini. 

Kalafuna. I ty - ferino! 

 

Dorotka. Švando - a ty to trpíš? - ty necháváš o mně tak mluvit? - o mně, ježto jsem 

z lásky k tobě tichý domov opustila - od hrobu otce svého odešla? 

 

Vocilka. Koukněte, jak se jí oči jiskřejí! To je její zlá hodina - a to nám někdy 

uteče. 

 

Alenoros (volá). Stráže! 

Stráž (vejde). 

 

Dorotka. Švando, mluv! Nestůj zde jako svědomím odsouzený - otevři ústa - potěš 

mě! 

 

Alenoros. Odveďte ty lidi pod jistou dohlídkou a zavolejte našeho lékaře.  

 

Dorotka. Švando!  

 

Voci1ka (drží Švandu, potají). Ani se mi nehýbejte! 

 

Dorotka. Švando, pamatuj na tuto hodinu! 

 (Stráž ji odvádí, a jiná chopí se Kalafuny.) 

  

Kalafuna (mezi tím křičí). Ale co pak vám napadá ? Já jsem primarius - capo 

Strakonické bandy! 

 

Alenoros. Neměj o ty nešťastníky starosti - já poručím o ně pečovati, jakoby k 

mému domu patřili. Teď pospíším, abych pověděl dceři, že budeme v krátkém čase 

veselé hody slaviti. (Odejde s pážaty.) 

 

Švanda (stál tu pořád jako ztrnulý). Umučená hodino - já to nevydržím - srdce mi 

pukne a vyletí žebrami, že ho do smrti nenajdu. (Utíká ven.) 

 

Vocilka (ho chytne). Pomalu s tou flintou! Kam to míříte? Chcete svému štěstí oči 

vystřelit? 

 

Švanda. Odstup ode mne, pokušiteli! Já nevím, co se to se mnou děje. Já musím za 

Dorotkou.  

 

Vocilka. Až podruhé! Nynčko dovolte, abych vám trochu rozumu nalil, kde ho 

nemáte. 

(Za scénou břinčení mečů.)  
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Švanda. Co je to?  

 

Voci1ka. Snad je zde nějaká šlejfirna – ale jen aby to nešlo na krky!  

 

Švanda. To by mi ještě scházelo.  

 

Voci1ka. Inu, kdo se pustí do romantického života, musí být připraven i na smrt. 

 

výstup 14. 

A1amir se svým lidem v ozbrojení. Předeš1í. 

Alamir.Kde je ten strůjce omamujících písní, jenžto se opovážil květinu mé lásky - 

zřetelnici mé duše plamenem sladké touhy naplnit - že se nyní po něm obrací a 

prahne?  

Vocilka (s mnohými poklonami) Co  ráčíte  vlastně poroučet? Koho to hledáte? 

 

Alamir. Jsi ty ten černokněžník, jenž mi svou proklatou hrou princeznu Zuliku 

odloudil, že by teď i její slabý otec dané slovo zrušil, kdyby meče mého nebylo? Jsi 

ty ten český dudák? 

Vocilka (skočí za Švandu). S dovolením já jsem jen chudák! Ale tohle je ten čaro-

dějník s dudama. Vemte si ho - seberte si ho - mně do něho nic není! 

Alamir. Chopte se ho!Však já mu vykážu rezidenci, která všem jeho kouskům 

odolá, a kde mu dozajista chuť přejde chtít panenské růže vlasti naší sladkým 

toužením sváděti. Odveďte ho! 

Švanda. Ale dovolte, jemnostpane - to je - Vocilko! Cekretáři! Pomoz! (Mezi 

křikem jej ozbrojenci odvedou.) 

Voci1ka (stojí v předu s rukama na zad přeloženýma). To by se mi chtělo! 

Alamir. A ty, jenžto jsi bezpochyby pomocník a otrok jeho - běž a navrať se k 

lidem vašich krajin a zvěstuj tam, že se tu stane takovou mírou každému, kdo se 

opováží kroky své do našich zemí za podobným cílem obrátit. Jdi! 

 

Vocilka. Servitore - já to vyřídím! (Utíká; ostatní vážně odcházejí za ním.) 

 

 

Výstup 15. 

 Dva oděnci Alamirovi uvedou Švandu do vězení, pohrozí mu a odejdou. 

Švanda (stojí celý sklíčený a chvíli mlčí). Tak - teď jsem doduda1. Teď jsem v 

louži i s tisícemi! Ach, dobře jsi měl, Kalafuno, když jsi říkal, abych zůstal doma! 

Ale já měl zabedněnou palici. Doma jsem měl alespoň jednoho, druhého kamaráda 

- zde jsem padl samým taškářům do rukou. Tam jsem měl Dorotku - ach, na tu 

nesmím ani zpomenout, sice se musím hned oběsit – nebo si alespoň 

vypohlavkovat. Ta holka má ke mně lásku jako hora - a já - já! - Ale toho všeho je 

vinen ten darebák, ten Vocilka! Dostanu-li toho chlapa ještě jednou mezi pěstě - - 

ale to je daremná myšlénka! Zde mi chystají snad lněný obojek. A já toho také 

zasloužil; já měl říct: Princezno – to nejde! Ale to mě lákal čert a já stál jako pařez! 

Ach, já bych si teď hlavu strh'! Já jsem věru ten nejmizernější bídák na světě - 

žádného nemám - rodiče nemám - ach, na ty nechci ani zpomínat - a moje matka 
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musela být zrovna nějaká vlčice. 

výstup 16. 

Rosava náhle se vyskytne. Předešlý. 

Rosava. Ustaň, nerouhej se! Nepoškvrňuj matčinu památku! 

 

Švanda. Co je to? Kdo jste? Co chcete? 

 

Rosava. Přicházím ve jménu tvé matky. 

 

Švanda. Znáte ji?  

 

Rosava. Znám. 

 

Švanda. Že se jí dávám tedy poroučet – že si mohla také dříve na mne zpomenout - 

že jsem skrze to už dost vystál, že ani nevím, čí jsem - že mě slouha našel - 

 

Rosava. Ustaň! Kdyby tě slyšela, puklo, by jí srdce žalostí. 

 

Švanda. Žalostí? Proč pak nedala tedy o sobě ani dost malé znamení? 

  

Rosava. Nesmě1a. Ačkoliv ji srdce k tobě táhlo, musela přece lásku svoji vyšším 

zákonům 

 podrobiti -- a nesměla se k tobě přiblížiti. 

       Švanda. To je mi čistá, láska! Já se nesměl také k Dorotce přiblížit, a přece jsem 

byl pořád u ní. Ach, jen kdybych měl teď alespoň Dorotku! 

 

Rosava. Věř - matka tě miluje! . 

 

Švanda. Ale co pak je mi to p1atné, když to necítím? Kdyby byla moje matka jako 

jiná, byla by se alespoň, popta1a, jestli mě to nebolí, když jsem viděl, jak si jiné 

děti s matkou hrály, a já musel zalízt do křoví a tam se vyplakat - že nemám 

žádnou matku, kteráž by mě pohladila -pomilovala! O mlčte mi o lásce mé matky! 

Kdyby byla jako jiná, musela by vědět, co jsem já sám u jiných viděl - že je matka 

nejšťastnější, když může své dítě k srdci přivinout. 

               

               Rosava. Nuže tedy praskni pouto moje, 

 Řiň se b1aho z ukrytého zdroje, 

 Ať se opojí ním prsa má! 

 Pomstou panovnice musím hnouti,  

 Chci-li syna k srdci přivinouti  

 Pojď sem, drahý! - já jsem matka tvá! 

 (Temné zahřímání.) 

Švanda. Co že pravíte? 

 

Rosava. Tys dítě mé! 

Švanda. O můj Bože! - a já mám strach! 

 

Rosava. Já tvoje matka! . 
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            Pojď - o pojď! a nenech matku žebrat;  

             Brzo vyprší má chvíle - nech mě  

             Jednou zaplesati při blahostném 

 Zvuku úst tvých volajících: Matko! 

 

Švanda. O matko má! (Obejmutí.) 

 

Rosava. O mé dítě, draho zplacené! 

Tu tě držím, sladkou kořist, 

Po nížto jsem leta práhla, 

Vzdychala - a nyní do loukotí  

Osudného kola sáhla. 

(Temné hřímání.) 

Slyšíš, dítě? Krutý hlas mě volá 

Od tebe snad na věky! 

Jestli se však jednou sejdeme –  

Běda! - budu tobě obraz bezděký! 

S hrůzou ode mne se obrátíš - 

(Hřímání se zmáhá.) 

 

Švanda. O nikdy! 

 

Rosava. Synu můj - o pokvap semnou  

 Vyvedu tě ještě - 

 (chce s ním prchnout) 

běda pozdě!  

Země se mi pod nohama boří! 

Nuže konej právo, krutá moci, 

Vykaž matce sídlo v temné noci, 

Že svou číši blaha naplnila 

A ji prahnouc do dna vyklopila - 

Malomocná síle tvé se koří! 

(Propadne se.) 

Švanda (se potácí stranou). 

 

1. jednání 

             Po návratu z ciziny se Švanda znovu spřáhne s Vocilkou, toulá se krajem a vede 

rozmařilý život. Zmocní se ho divé ženy a přinutí ho, aby jim hrál na šibeničním vrchu k tanci. 

Švandovi hrozí smrt. Zachránit ho může jen věrná a obětavá láska Dorotky. 

 

 Výstup 12. 

Dorotka. Švanda. 

 

Dorotka (přiběhnouc, zahlídne kolování duchů - strne, zmuží se, pozdvihne ruce k 

nebesům a běží do zadu, tam volá): Ve jménu Páně! (Skočí do kola a uchvátí 

Švandu za ruku.) 

 

Duchové (se rozprchnou). 
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Dorotka (vleče Švandu ku předu). 

(Za nimi naplní se krajina mlhou.) 

 

Švanda (sklesne Dorotce k nohoum).  

 

Dorotka. Zpamatuj se, Švando! jsi ochráněn.  

 

Švanda. Oh, moje Dorotko! 

 

Dorotka. Pryč odtud - seber sílu - ať přijdeme mezi lidi - 

 

Švanda. O nech mě dříve ruce a nohy ti zulibat! Ty jsi můj strážný duch, a dělej co 

dělej, teď se od tebe nehnu. Starat se budu o tebe -  

 

Dorotka. Starej se sám o sebe - pomysli na duši a nech hejřivého života. 

  

Švanda. I to víš - raději budu brambory okopávat. Dneska jsem dostal za vyučenou 

- a 

 ty zlořečené dudy pověsím do komína. 

 

Dorotka. Zahoď je raději, abys je ani neviděl, abys nepadl zase v pokušení. Já budu 

naši vrchnost prosit, aby tě udělala hajným -kus políčka mám také - 

 

Švanda (vyskočí). O, Dorotko! Moje zlatá Dorotko! Jdi si ke všem všudy, ty 

zpropadený měchu, beztoho vězí v tobě deset starých ďáblů! (Hodí dudami o zem - 

kolem se rozlehne pronikavý zvuk.) 

 

Vocilka (v dáli). He, Švando - kamaráde!  

 

Švanda. Ah, to je můj cekretář - prvé jsme jeden druhého ztratili. 

 

Dorotka. Ten člověk je zde taky? 

 

Švanda. Oh počkej, tomu dám nyní trumf, že potáhne. 

 

výstup 13. 

Vocilka. Předešlí. 

Vocilka. Jsi zde, kamaráde? Ale to je zlořečená hloupost - ty proklaté bludičky mě 

celého pomátly - já tě hledám, volám, točím se jako vrtohlavý beran - a on zatím 

tady - ah, to věřím, to bych také dovedl. 

 

Švanda. Tedy jdi a vyhledej si něco. 

 

Vocilka. I toť nemá tak na spěch - já zůstanu zatím u tebe. 

 

Švanda. Holečku, já nebudu mít nynčko času - a ty uděláš nejlíp, když půjdeš s 

princeznou Alcestou a s doktorem Faustem zase do světa. 
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Vocilka. Ale kamarádíčku - co ti to napadá? Pomysli jen, slavný koncertisto, - 

moje upřímnost je jako hora - (vrávoraje zavadí nohou o dudy). Co pak je tohle? 

Kýho čerta - on sundal dudy, aby moh zatím objímat? Servitore! - Vocilko, teď 

práskni do bot - teď jsou divotvorné dudy tvoje! Vždyť říkám - láska je matka 

mnohé hlouposti a dokud je hloupost na světě, to se chytrá hlava neztratí. 

(Upláchne s dudami.) 

 

Dorotka. Nu, ano, ano - já ti věřím! Ach, ty ani nevíš, co bych pro tebe učinila. 

 

          Dorotka tak vysvobodí Švandu z kouzelné moci očarovaných dud. Královna vil Lesana 

odpouští Švandově matce Rosaně. Ta přestává být divou ženou a může svého syna doprovázet. 

 

 

 Otázky a úkoly: 

 

 Přečtěte si střední část dramatu dramatizovanou formou (rozdělte 

jednotlivé úlohy). 

 Zamyslete se nad významem očarovaných dud ve Švandově 

příběhu. 

 Co znamenají peníze v životě člověka? 

 

  

Josef Kajetán Tyl. Tři dramata. Nakladatelství L. Mazáč, Praha 1928. 

 

 

 


