
Meziválečné dění 
pohledem Voskovce a Wericha

Ať dělal, co dělal,
lid se chechtal dál,
národ byl spokojen,
reptal jenom král.

Dle starých pramenů kdysi kraloval
starý vetchý král.
Řečeného krále nikdo se nebál,
každý se mu smál.
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Meziválečné dění pohledem Voskovce 
a Wericha

Jiří Voskovec a Jan Werich utvořili uměleckou dvojici už na 
gymnáziu a v roce 1926 založili Osvobozené divadlo – populární 
meziválečnou scénu, pro kterou psali vlastní hry. Hry prosluly 
i díky tzv. forbínám (předscénám), písním a hudbě Jaroslava Ježka. 

Za druhé světové války oba emigrovali do USA a připravovali 
populární rozhlasové skeče pro československé exilové vysílání. 

Jiří Voskovec zůstal po válce v USA a prosadil se i v Holywoodu. 
Jan Werich se vrátil do Československa a určitě ho znáte jako 
slavného herce.

Mladý werichMladý Voskovec

Co si tak založit vlastní 
divadlo?

https://youtu.be/9d-o9FDUXH8
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a Wericha

Přečtěte si komiks a odpovězte na otázky.

3. Jak se vyvíjel osud národních hrdinů od začátku hry do konce? Přiřaďte chronologicky čísla od 1–4. 

1. Proč byl Melichar Mahuleno odsouzen?  

Komiks

2. Kdo byl Carierra? 

4. Co se stalo s jednotlivými postavami?

5. Jak se měnila politická situace v zemi?

a) Zorganizoval demonstraci proti císaři. 
b) Při císařském průvodu vykřikl „fuj“ na jezevčíka, ale císař si myslel, že to „fuj“ patří jemu. 
c) Přivezl jezevčíka na císářův průvod.  

a) Ministr pro veřejné blaho, který křivě svědčil v procesu proti Mahulenovi. 
b) Soudce v procesu s Mahulenem. 
c) Kat, který měl vykonat Mahulenovu popravu.   

a) Byli považováni za mrtvé, oslavováni a velebeni. 
b) Zjistilo se, že jsou na živu, a stali se pro Ibayo a Ibane problémem.
c) Byli prohlášeni za vládce.
d) Odcházejí, protože jsou z vládnutí otráveni. 

a) Melichar Mahuleno, Gaspar Radůzo
b) Carierra
c) Ibane, Ibayo

a) Monarchie, republika, diktatura.
b) Diktatura, monarchie, republika.
c) Diktatura, republika, monarchie.

1) Stává se diktátorem.
2) Jsou zavražděni Carierrou.
3) Odcházejí na ostrov.

https://youtu.be/9d-o9FDUXH8
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Kat a blázen

Imaginární mexiko mimo čas a prostor. 

Lide 

mexický! Je tomu 20 let, 

co národ mexický strhl okovy ne-

náviděné monarchie a současně 25. 

výročí od smrti našich největ-

ších národních hrdinů.

Před 

25 lety vydechl na popra-

višti syn národa Melichar Mahuleno. 

Ten v dobách útisku, kdy císař vyjel ze svého 

paláce, z davu hrdinně vykřikl FUJ! Následně 

byl odsouzen a sťat. Kat Gaspar Radůzo, který 

vykonal svou povinnost, uvědom si svůj čin, 

zakřičel BĚDA a vrhl se z cimbuří 

do moře…
Ibayo

Ibane

Mezitím ve věznici na ostrově sv. Pankráce.

Radůzo
Mahuleno 

Ale 
vykřikl, jenže 

to nebylo na císaře, ale 
na toho jezevčíka a na to, co 

udělal pod sebe. Jenže císař jel 
okolo a vzal to na sebe. Trouba! 

Ale máš pravdu, pojedu do 
města a zažádám si ob-

novu procesu!

Kdybys 
byl co k čemu, nemu-

sel jsi tady být. Proč ty jsi 
nezažádal o obnovu procesu? 

Vzdyť ty jsi to fuj na císaře 
nevykřikl.
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Kat a blázen

Ibayo a Ibane jedou na ostrov sv. Patrika položit pamětní věnec. zjistí však, že  

kat Radůzo nedokázal nevinného MahulenA popravit a jsou oba naživu. 

Co je to za 

národní hrdiny, když ve skutečnosti 

neumřeli? Proto si myslím, že by bylo přímo v jejich 

zájmu, aby umřeli dodatečně za naši věc se zpětnou plat-

ností. Co si o tom myslíte ministře pro veřejné 

blaho?

Seňore, 
jak to teď vypadá s těmi 

národními hrdiny, to jsme 

v troubě s triumvirátem.

Tíží mě svě-

domí. Tehdy před 25 lety jsem křivě 

svědčil v kauze Mahuleno. Tehdy Mahuleno fuj křikl 

na mého jezevčíka. Chtěl jsem se stát ale oficiálem, a tak jsem 

křivě svědčil, že to fuj bylo na císaře. Nechtěl jsem mít na svě-

domí ještě smrt nevinného člověka, zda poprava proběhla, 

jsem už nekontroloval. 

Carierra

Radůzo a Mahuleno se mezitím objEví v mexiku a nestačí se divit, co všechno se za 25 let změnilo. 
Z jakého 

důvodu pečivo zvané kai-

seršmorn se jmenuje trhanec? Proč 

se tomu říká republikánská pochout-

ka, když je to stejný svinstvo?

Co 
jste udělali z domů, že tak 

vyrostly? Proč se pohybují po ulicích 

věci s gumovými obručemi, proč troubí 

smrdíce? Jsou to hudební nástroje 

anebo nesmysl?
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Kat a blázen

Mám 

nápad. Zbraně mám připra-

veny. Máme zfanatizovanou mládež. 

Provolejme hrdiny za diktátory. Bude to 

vděk národa a necháme je vládnout, 

ať si to vylížou za nás.

Návrat hrdinů na sebe poutá mnoho pozornosti, 

již hrdiny nelze zabít, a tak se Ibayo a Ibane radí co dál.

No 

ale to by nebyl 

triumvirát!

Jakpak 

ne? Ale anonymní. My 

budeme vládnout a oni si to 

odnesou. Výhodné je osvobo-

zovat lid od jha. Když to jho 

není, musíme si je udě-

lat.

He, 

he. Bude útisk, lid 

bude trpět, a až bude nej-

hůře, přijdeme my, svrhne-

me diktátory a budeme 

vládnout.

RadůzA a MahulenA lid prohlásí za své vládce. Ti vládnou, ale moc se jim to 

nezamlouvá.

To do 
vězení máme zase 

poslat nějakého ubožáka? 
Já se divím, že si to ten lid 

nechá od nás líbit.

Tohle 
není k vydržení. Uteč-

me a vraťme se na ostrov 
do vězeni!

Jsem 
pro!

Pojďme.
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Kat a blázen

Počkejte, 
když se chce takový 

lump odpravit, má mu být 
slušný člověk nápomocen. Já jsem 

kat, příteli, a mám v tom 
zkušenosti.

Carierra dostal od Ibayo a Ibane úkol radůza a mahulena zavraždit. nešťasten ze svého údělu, 

rozhodne se spáchat sebevraždu. v tom ho ale vyruší prchAjící Radůzo a Mahuleno. 

Milost, 

blahorodí, pykám za to 

dost. Chci umřít, nechci žít, 

ale bojím se smrti.

Vládnout 

neumím. K ničemu 

nejsem!

Copak 

jste obraz? To je ale 

setkání! Tenhle rošťák 

svědčil před 25 lety 

proti mně.

Rozený 
diktátor!

Víte co? 

Prohoďme si to. Vy dělejte 

diktárora za nás a my vám 

obstaráme odstraněníčko.

Carierra se stane diktátorem a ihned začně zabíjet své odpůrce v čele 

s Ibane a Ibayo. Radůzo a Mahuleno utečou. Carierra přebírá moc, a 
když už není nikdo, koho by mohl zabít, začne se hádat se svým stínem. Kdo se 

to tady směje! Kdo se 
opovážil? Mám ještě pro-

středky, jak ho umlčet.
Tvůj 

stín! Stín člověka. 

Poslední kousek obyčej-

ného člověka, co v tobě 
zůstal.

Není 
na světě tak hustých 

mříží, aby uvěznily zdravý lidský 
rozum. Nejsou koncentrační tábory 
pro mladá srdce. Myšlenky, které 
chceš ubít, ti utečou mezi prsty 

a stvoří nový svět…

Nic ve 
mně není z člověka. 

Jsem svatý pojem! Jsem 
právo! Jsem síla! Jsem pravda! 

A mám svět v hrsti a udržím si 
ho, i kdybych měl všechno 

pozavírat!

Nakonec se carierra, ve snaze stín umlčet, probodne dýkou. 
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Meziválečné dění pohledem Voskovce 
a WerichaRozdělte se do dvojic. 

Poslechněte si píseň ze závěru hry Kat a blázen. 
Dělejte si poznámky a nakonec napište shrnutí, o čem 
píseň je.

ukázka



Kat a blázen

Dle starých pramenů kdysi kraloval
starý vetchý král.
Řečeného krále nikdo se nebál,
každý se mu smál.
Ať dělal, co dělal,
lid se chechtal dál,
národ byl spokojen,
reptal jenom král.
Kat aby tohle spral,
jsem blázen sám,
jak už vládnout mám?

Až teprv baba Jaga,
jak praví stará sága,
poradila královi
jedním rázem:
Že kdyby líp znal svůj lid,
věděl by, co lid chce mít,
vážnost, že mu dodá jen,
jen kat a blázen.
Král že musí kata míti,
aby se lid bál,
jen bláznovi dovoliti,
aby se mu smál.
Král se vrátil na svůj hrad,
poslech bábu a byl rád,
od té doby panoval
kat, blázen a král.

Pohádky vyčichly, 
zapadnul i král
a svět dospěl dál.
Kdepak jsou ty časy, 
kdy se národ smál, 
krize se nebál.
Jak se všechno mění,
jak ten čas letí,
žijem ve znamení
kulturních století.
Dnes už lid nepozná,
komu se má smát
a koho se bát.

Z čista jasna, kde se vzal,
pan Nikdo tu se vzal,
křičel, jak si předsevzal:
„Já chci vládu!“
Nemluvil a jenom řval,
co nedal, to sliboval,
ale na svá bedra vzal
funkcí hromadu.
Prohlásil se za krále, 
za blázna, za kata,
takže vznikla situace
značně napjatá.
A tak z kata a blázna
vznikla hodnost svérázná,
vylíhnul se nový tvor,
blázen diktátor.
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audio (délka 2:51)

Prostor na vaše poznámky:
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Meziválečné dění pohledem Voskovce 
a WerichaRozdělte se do skupin po čtyřech. 

Představte si, že společně s Voskovcem a Werichem 
připravujete hru Kat a blázen. Vaším úkolem je diva-
delně ztvárnit píseň Kat a blázen. 

Na promyšlení a nacvičení svého návrhu máte 15 min., 
poté ho předvedete před obecenstvem (třídou). 

Společně ve třídě vyberte nejlepší scénku.  
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Meziválečné dění pohledem Voskovce 
a WerichaKonec hodiny

Líbila se ti hodina? Test
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Test 

1. Jak se jmenovalo divadlo, které společně založili Voskovec a Werich?

2. Ve které zemi se děj hry Kat a blázen odehrává?

3. Na jakou událost hra Kat a blázen reagovala?

A) Osvobozené divadlo 
B) Divadlo na zábradlí 
C) Divadlo D 34 

A) Československo 
B) Imaginární Mexiko 
C) Není specifikováno 

A) Druhá světová válka
B) Hitlerův nástup k moci 
C) Vznik Československa
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