
Dale Wasserman 
(* 1917) 
 
Dale Wasserman patří mezi nejúspěšnější americké dramatiky a scénáristy druhé poloviny dvacátého 
století. O jeho životě nejsou známa prakticky žádná fakta – nikdy nevydal monografii a úspěšně se 
vyhýbal i novinovým rozhovorům. Až na nepočetné výjimky se neúčastnil ani slavnostního předávání 
cen, přestože jich získal desítky. Téměř nikdy nechodil na své premiéry a po nějaký čas se dokonce 
soudilo, že Dále Wasserman ve skutečnosti ani neexistuje, že jde o fiktivní osobu zastřešující kolektiv 
autorů. Dale Wasserman se narodil do nepříliš majetné rodiny v městečku Rhinelander v americkém 
státě Wisconsin, s rodiči se však neustále stěhoval. Po smrti rodičů se ocitl na ulici, vykonával 
příležitostné práce a stal se z něj také drobný zlodějíček (jako takový byl i několikrát trestán). Jediné 
jeho vzdělání pocházelo z knih, které si půjčoval v knihovnách (traduje se však, že v Los Angeles 
zahájil studia na střední škole, ale po jednom roce je opustil, takže kdo ví, jak to vlastně bylo). Od 
devatenácti let pracoval Dale Wasserman v divadle. Jeho první divadelní zkušenosti byly spojeny s 
muzikálovým producentem Solem Hurokem, pod jehož vedením Wasserman pracoval jako inspicient 
a osvětlovač. Jako osvětlovač pracoval také v taneční skupině Katherine Dunham. Wasserman sbíral 
divadelní zkušenosti a zanedlouho se stal divadelním producentem a režisérem – kromě několika 
amerických divadel v padesátých a letech režíroval a produkoval představení také v Paříži a v 
Londýně. Wassermanova cesta k psaní vlastních her a scénářů vedla podle jeho vlastního tvrzení přes 
nespokojenost s kvalitou divadelních her a z pocitu přílišné svázanosti režiséra textem. Jak řekl 
„každá funkce v divadle je interpretační, pouze autor je svrchovaný“. Wassermanovy první autorské 
úspěchy jsou spojeny s televizní obrazovkou – v rámci televizního cyklu Matinee Theatre byla v roce 
1954 uvedena jeho první televizní hra s názvem Elisha a dlouhé nože (Elisha and the Long Knives). Hra 
získala o rok později cenu Emmy. Wasserman ve znamení tohoto úspěchu napsal v rychlém sledu 
dalších třicet televizních her a stal se jedním z nejznámějších amerických autorů tzv. Zlatého věku 
televize. Z jeho dalších televizních her ve své době zaujaly zejména Mlha (The Fog), Síla a sláva (The 
Power and the Glory), Případ Lincolnovy vraždy (The Lincoln Murder Case) a Já don Quichot (I Don 
Quixote). Dale Wasserman se však věnoval také divadlu: v roce 1962 adaptoval román Kena Keseye 
Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest). První provedení hry s Kirkem 
Douglasem v hlavní roli (1963) se sice stalo na Broadwayi propadákem, v roce 1968 však byla v San 
Franciscu uvedena Wassermanem nově přepracovaná verze, která poté s jednoznačným úspěchem 
obletěla Ameriku a Evropu a v roce 1975 se dočkala také slavné filmové adaptace v režii Miloše 
Formana. Velkého úspěchu však dosáhl Dale Wasserman také na poli hudebního divadla: svou 
původně televizní hru Já Don Quichot adaptoval na slavný muzikál Muž z kraje La Mancha (Man of La 
Mancha), který se hrál na Broadwayi nepřetržitě pět let a poté s úspěchem obletěl bezmála celý svět. 
Další životní osudy Dále Wassermana jsou zahaleny tajemstvím a nejrůznějšími domněnkami. Jisto je, 
že se stal jedním ze zakládajících členů The O'Neill Theate Center zaměřeného především na uvádění 
nové původní dramatiky a že založil a vedl společnost Midwest Plawrights Laboratory, která 
každoročně udílela ceny za nejlepší nové divadelní hry a jejich inscenace. Dale Wasserman nejen 
schopný a úspěšný scénárista, dramatik a dramatizátor, ale také velký ironik a fabulátor. Při jednom 
vzácně uděleném interwiew např. uvedl o svém životě toto: „Narodil jsem se, to je celkem jisté. Vše 
další je ovšem poněkud nejisté: můj rodný list se totiž ztratil, takže si nejsem jistý, kolik mi je vlastně 
let. Byl jsem tulákem a pohrdal domovem i vzděláním. V devatenácti jsem skočil z ulice rovnou do 
divadla, kde jsem prošel snad všemi zaměstnáními, až jsem se ve své nesmírné drzosti přitočil ke 
psaní. Napsal jsem asi čtyřicet televizních her, čtrnáct filmových scénářů a tucet divadelních her a 
muzikálů. Získal jsem za to obvyklý sled cen: Toníky, Emmíky, Robbíky, Ellíky a možná dokonce i tu 
cenu od dvojky Kašpar a Hauser; nejsem si svými cenami příliš jistý, protože ty ceremoniály kolem 
nich nesnáším. Nemám žádné vzdělání, a přesto mám doktorát ze tří univerzit, což bylo mým velkým 
přáním od časů mých dvanáct let. Rozhodl jsem se žít v Arizoně, protože je to jediný stát odmítající 
zavést změnu času z letního na zimní. Žiju si tady v jakési oáze se svou manželkou Martou Nelly 
Garza, která je přívětivou tváří mých jinak strastiplných cest.“ 


