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DIVADELNÍ, MAŠKARNÍ A ŽONGLÉRSKÉ KOSTÝMY V 13 - 16. STOLETÍ
ing. Martina Hřibová, PhD.
Divadelní kostýmy
Od 13. století se v divadle rozvíjí dva rozdílné žánry – liturgická mysteria a komedie.
Liturgické drama (mystéria, mirákly, pašijové hry, sacra rappresentazione, auto sacramentales) se
neodehrávalo v kostele jako v románském období, ale na scéně před hlavními dveřmi nebo na volném
prostranství. Nejdůležitější role hráli speciálně vybraní klerici. Muži hráli ženské postavy v oděvech
obdobných běžným ženským. Liturgická dramata byla uváděna s drobnými úpravami až do r. 1548 [1].
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Dochoval se záznam Pašijí od Grébana (1420-71) a jeho kostýmy: Otec Bůh byl oděn jako papež nebo
biskup. Ježíš měl na sobě dlouhou bílou robu a andělé a serafíni měli oděvy zpěváků na kůru. Prorokové
se přioděli do šatů králů. Abel, Kain, Jozef, Lazar a mnoho dalších bylo oblečeno obdobně jako tehdejší
obyvatelé města s kápěmi, krátkými doublety nebo v dlouhých volných róbách. Na tendenci používat
soudobé oděvy jako divadelní kostýmy se nic nezměnilo až do roku 1548, kdy byl vydán edikt zakazující
hrát náboženská mysteria [1].
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Ke konci 13. stol se začíná
objevovat komické divadlo v
poddání “veselých bratrstev”. Někdy
hráli satiru, ale častěji smyšlené
příběhy plné vtipů, zpěvu a tance. V
takových hrách používali herci (již
profesionální) soudobé kostýmy.
Vyskytovali-li se ve hře andělé,
pouze oděv doplnili křídly, a čertům
masky a ocasy. K fraškám se

zařazuje i tzv. sottie (le sot = blázen) provozovaný členy pařížského sdružení Bezstarostné děti (Les
Enfants sans Souci), kteří vystupovali v žluto zeleném kostýmu s bláznovskou čepicí a oslíma ušima.
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Až ve hře Basoche měly hlavní postavy krásné barevné kostýmy. Zajímavé je, že jedna z těchto
společností adoptovala ženské kostýmy. Blázni a hlupáci nosili tradiční kostýmy s vroubkovanými či
zubatými okraji doubletu a nohavicemi se žlutými a zelenými proužky, aby byli snadno rozeznatelní pro
publikum. Museli mít rolničky nebo zvonečky na čepici. V 15. stol sbor vévody Burgundského se na
svátek bláznů vyšňořil zubatými límci a čepicemi ozdobenými dlouhýma ušima [1]. Šašek z
mladoboleslavského antifonáře (konec 15. stol) má rolničky na čepici, nabíraný červený kabátec a je bez
nohavic. Také kukla byla od 15. století specifickým znakem šašků. V západních zemích leckdy bývaly
kukly ozdobené špičatýma oslíma ušima. Na některých vyobrazeních je vidět šašky s holí v ruce jako
palcát. Někdy tato hůl měla na konci škrabošku stejně jako kašpárek (viz. obr 11). [2].
Pokrok v divadelním kostýmu znamenala až obliba svátků a maškarád na dvoře francouzských králů
Františka I. a Jindřicha II. či anglických panovníků Jindřicha VIII. a Alžběty I. a jejich následovníků.
Francesco Primaticco (kolem r. 1540) vytvořil řadu návrhů divadelních kostýmů uložených dnes v muzeu
ve Stockholmu (např. obr. 15) [4]. Další návrhy kostýmů např. od Niccola dell Abbate vykazují italské
vlivy jak u kostýmů, tak v představeních samotných [1]. Dalším významným umělcem byl Daniel Rabel
(1578-1637), který byl odpovědný za vytváření kostýmů pro podívané určené pro francouzský dvůr.
V první pol. 16. stol vznikl mimo jiné i žánr commedia dell arte (či all improviso), kde vystupovaly
typické postavy či masky – Pantalone, bohatý kupec z benátek nosil černý plášť, kozí bradku a červenou
čepičku; Dottore, učenec, měl černou tógu, bílý krejzl a černý široký klobouk; Zanni měli bílé kostýmy –
košile přepásaná řemenem a plandavé kalhoty; Harlekýnův oděv sešívaný kostým byl obrazem
záplatovaného oděvu.
V anglickém renesančním nebo alžbětinském divadle (největší rozkvět od pol. 16. do pol. 17.stol) herci
vystupovali v bohatých kostýmech. Nákladnými kostýmy a maskami byly význačné např. hry Bena
Jonsona (Volpone či Alchymista). Kostýmy, které diváci mohli vidět v Globe Theatre (Londýn) byly
zvlášť drahocenné. Ceny kostýmů představovaly významnou investici divadelních společností, jelikož
herci představující krále, kardinály a šlechtice na to museli vypadat. Doloženy jsou zmínky o šarlatových
pláště se zlatými šňůrkami a knoflíky či z purpurového saténu zdobeného stříbrem, aksamitové doublety
v mnoha barvách, či ženské šaty z bílého saténu a zlatohlavu [5]. V r. 1605 Edward Alleyn odhadoval, že
jeho podíl v společnosti Admiral's Men měl hodnotu £100, přičemž Alleyn byl jedním z 9 podílníků [6].
Když se společnost dostala do finančních potíží, herci kostýmy mohli dát do zástavy [7]. Kostýmy byly
též předmětem posledních vůlí herců [8]. Některé z kostýmů byly naopak darem od bohatých mecenášů
divadla. Kostýmy nemusely zobrazovat stejné éru, do které byla situována divadelní hra. Herci většinou
nosili soudobé oděvy. Kromě vysoké ceny byl dalším důvodem velký spěch při tvorbě nových
představení. Docházelo tak k zajímavým momentům, kdy např. ve hře Julius Caesar bylo možno vidět
kombinaci římské tógy, která byla snadná na výrobu, s alžbětinskými oděvy.
V českých zemích se lide rádi maškařili, ale stejně jako v západní Evropě ani oni nepoužívali oděvy z
dávných dob nebo šaty cizích národů. Převlékali se za zvěř - olepili se chlupy, peřím, slámou, hoblinami
nebo si oblečení obrátili na rub. Z roku 1493 pochází první zmínka o škrabošce v českých zemích [2].

Ovšem škrabošky za francouzského krále Karla VI. (1368 -1422) byly zelené či červené s dlouhými nosy.
Maškary měly na sobě nalepené chlupy a chovaly se velmi drze k dámám, což bylo považováno za vtipné.
Pokud chtěl člověk jít za lidskou postavu, tak nejčastěji
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změnil střih – na místo kalhot těsných z 15. stol si oblékl
velmi široké nebo oblečení obrátil [3]. Tomáš Štítný i
Jan Hus si stěžují, že i báby otočily své blány (zavití,
závoj) naruby. Tento zvyk zůstal i v 16. století, maškary
otáčely své kožichy. Z Jihlavy r. 1522 pochází zmínka,
že ženy se oblékly do mužských oděvů a ověšely se
zrcadly [2].
Žongléři, zpěváci a tanečnice
Profesionální baviči původně nosili prosté, jednoduché
šaty, ale od 12. století mají v oblibě oděvy jasných barev,
odlišitelné od civilních oděvů. Například měli oděvy z
červeného hedvábí a červené pláště se žlutými kápěmi
nebo tzv. mi-party (barevné členění oděvu na poloviny). Obličeje a ruce mohli mít namalované, aby
zdůraznili radovánky [1].
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Poděkování
Slova díků patří knihovně University of Illinois, Champaign – Urbana, USA, která umožnila přístup do
svých rozsáhlých archivů.
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