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Středověk
3 zdroje: ‐ antika ‐> antická fraška
‐ forma – svobodná témata
‐ církevní hry (Egypt, Babylon) ‐ kostýmy
‐ antické literární drama
‐ veršovaná forma
Cíl: zbavit se antických prvků, všeho světského=> církevní
=> vzniká církevní drama
‐ vyvíjí se z liturgií, vkládány příběhy z bible pro názornější pochopení při obřadu; hráno v kostelech
Oficia: ‐ latinská církevní dramata; původně hráli přímo příslušníci řádu
‐ pro pochopení, kdo má jakou roli, budky
‐ poté se přesunuje ven před kostely – už hrály i ženy
Mysteria: vztahovali se k Novému zákonu; ke Kristovi – narození a smrt = vánoční a
velikonoční (= pašije), u nás
Mirákly: po světě, hry o svatých, zázraky, divy; svědci a mučedníci; triky na scéně
Morality: Španělsko, vzniklo později; zobecnění vlastností; personifikace smrti, Boha,
neštěstí…
‐ morality; o lidských vlastnostech‐ smrt, neštěstí, láska; s alegorickými postavami
(spravedlnost, smrt, církev)
=> světské divadlo
Fraška: spád, děj, hojně pohyb, změna; často doprovázeno šaškem, bláznem; oblíbené na
šlechtických dvorech (karnevaly, při hostinách pro pobavení)
Pastorela: ‐ z antických dramat
‐ základem je milostný příběh sentimentálního ražení, romantika, idyla
‐ nositelé: trubadúři, truvéři…
‐ největším tématem Robin Hood; 1. ze 13. Století

Renesance a humanismus
‐ kolébkou je Itálie a Anglie. Itálie‐ herecká technika, Anglie‐ dramata
‐ vychází z antických divadelních her, znovuzrození antické tragedie‐ dodržuje se jednota tří rovin od
Aristotela
‐ oproti antice se hry zkrátily, vkládány i přestávky (prokládáno improvizačními hrami)
‐> vznik komedie de l’arte
‐ hry nemají pevný scénář (počátky improvizačních her)
‐ opouští místo a čas, ale děj se snaží udržet
‐ jsou i postavy, co vůbec nemluví
‐ konkrétní postavy
Harlekýn
‐ komickým sluhou jednoho z pánů, velmi oblíbený u publika. Většinou bývá zamilovaný do Kolombíny, ale jeho
touha soupeří s hladem či strachem z pána. Je mazaný až zlomyslný, často myslí hlavně na sebe. Ve své lásce se
musí potýkat se starším sokem. Diváci ho poznají podle mnohobarevného kostkovaného obleku a černé
škrabošky.
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Kolombína
‐ služka zaměstnaná u pana Pantalona, stará se o jeho dceru. Pomáhá jí vyjádřit její city k milému, zařizuje
schůzky a odstraňuje jim Pantalona z cesty. Ten jí také často dělá neslušné návrhy, Kolombína je často za
účelem jeho zesměšnění vybavena tamburínou. Bývá nejchytřejší ze všech, umí intrikovat a klamat. Zároveň je
mileneckým protějškem Harlekýna, kterého občas využívá ku prospěchu milencům. Její představitelky se velmi
silně líčily kolem očí, ale masku nenosily. Obléká se do záplatovaných šatů odpovídajících jejímu postavení.

Pantalone
‐ lakomý, chlípný a bohatý (ale někdy naopak chudý) obchodník původem z Benátek, hovoří tedy benátským
dialektem. Vždy má nějaké vztahy s Dottorem, obchodní nebo osobní. Dělává se mladším a dvoří se jedné z
mileneckých postav. Jindy má zase mladou ženu, které připadá odporný. Jeho sloužící mu provádějí nejrůznější
naschvály a pokaždé ho napálí. Jeho kostým je červený, má plášť.

Dottore
‐ právníkem nebo lékařem. Neustále se snaží předvádět své znalosti, střílí latinské a řecké citáty. Postrádá ale
smysl pro logiku, jeho myšlenky nemají spojitost. A přesto si myslí, že ví naprosto vše. Také je extrémně
požitkářský (jídlo, víno či ženy), dělá si kruté žerty z opačného pohlaví. Nejčastější jsou dialogy s Pantalonem, ať
už jako přítelem nebo protivníkem.

Dvorské divadlo
‐ často výpravné hry pro intelektuály
‐ komedie erudita (latinsky, vzdělaná komedie, náměty filosofické, pevněji vedený scénář)
‐ hráno pro patricijské rody (horních 10 000)
Itálie: kočovné společnosti
Španělsko: vyčleněn speciální prostor pro hraní (arény, alžbětinská div.) – vznik městského divadla
(na dvoře)
Lope de Vega
‐ napsal přes 1000 her, 500 se dochovalo
‐ psal hlavně světskou tématiku (i historickou); rád poslouchal cizí vyprávění, které poté
zdramatizoval
‐ kolektivní drama FUENTE OVEJUNA (deux et machina)
‐ komedie‐ ZAHRADNÍKŮV PES
Tirso de Molina – SEVILSKÝ SVŮDCE – poprvé se zde objevuje postava dona Juana

Anglie
Alžbětinské divadlo
‐ nečlení tak přísně tragédii a komedii, často hry s oběma prvky
‐ dělení: ‐ soukromé (dvorské)
‐ profesionální ‐ zde zasahuje cenzura panovníka (do té doby bylo jen ve Španělsku)
‐> profesionální herci: známí po celé Anglii, chodí se už i na herecký projev; nežili už na
okraji společnosti;
Christopher Marlowe – FAUST
William Shakespeare
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Baroko
‐ období válek
‐ kukátkové divadlo‐ statičtější, herci stále čelem k lidem; použití dekorací a pohyblivých kulis na
stranách
‐ dvě dochovaná barokní divadla: v Krumlově a ve Švédsku
Pedro de la Barca‐ Španělsko, 200 her, církevně‐barokní i psychologické hr; SOUDCE ZALAMEJSKÝ
Torquato Tasso‐ Itálie
Cyrano z Bergeracu‐ Francie, antické divadelní hry

Klasicismus
‐ návrat k jednotě místa, času, děje
Dodržoval se styl: Vysoký‐ Tragédie, eposy, ódy; vznešený jazyk; veršované; stylizované; bohové;
pro aristotelské vrstvy
Nízký‐ Komedie, hry ze současnosti, morální vlastnosti lidí, hovorový jazyk,
parodie (Don Quijot)
‐ mnoho šlechtických divadel; rodí se první tvůrci scénografie
Jacomo Torelli – italský scénograf, vytvářel základ posuvných dekorací; speciální kostýmy a kulisy pro
každé představení.
‐ divadla teď byla výpravnější a luxusnější‐ palác Royal‐ Mekka všech umělců (Moliére, Corneille)
Pierre Corneille
‐ tvůrce nové tragédie, požadavek na pravdivost děje (vše vykalkulované, také jazyk‐ nářečí)
‐ omítal jakékoliv zobrazované násilí na scéně
‐ žádnou květnatost děje => úsporné => vyzní myšlenky
‐ zobrazovat konflikty mezi bohatými
‐ pravý konflikt může nastat jen mezi muži
‐ prvně společenské povinnosti, poté osobní; podle něj neexistuje osud; za své činy si můžeme sami
CID (hl. postavy Rodrigo a Chiména)
Jean Racine
‐ tvůrce psychologického dramatu
‐ herectví propojuje se současností
‐ vášeň (nositelkami jsou ženy)
‐ nevadí smrt na scéně
FAIDRA (Euripidus)
Lidové divadlo‐ za účelem pobavení
‐ fraška; komedie; komická opera
Moliére – tvůrce komediálních typů, zbožňován králem
‐vrcholí komedie de l’arte ‐> už civilní jména postav; více realistické
‐ záliba v kostýmech
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Osvícenství
Francie
‐ vznik komedie Française = zvrat v evropském divadle
‐ divadlo je pod správou panovníka: monopol na hry mělo divadlo panovníka, co se jim nelíbilo, se
poté mohlo hrát i jinde
‐ komedie i tragedie (stále z antiky)
‐ zároveň existovaly i jarmareční divadelní skupiny
‐ v 18. století nabíralo na obrátkách‐ vizuální divadlo‐ kostýmy, osvětlovači
Voltaire – ZAIRA
‐ odehrává se v Arábii; sultán se zamiluje do jedné ze svých otrokyň. Netuší ale, že je křesťanská princezna (a
jejího otce, krále, drží ve vězení). Její bratr je také otrokem. Když se shledá s bratrem, políbí se na pozdrav, ale
sultán v tom vidí nevěru a oba je nechá popravit. Až poté zjišťuje pravdu…

‐ o náboženském fanatismu, žárlivosti
Denis Diderot – JAKUB FATALISTA / M. Kundera: JAKUB A JEHO PÁN
Jedná se o spor o tom, má‐li člověk možnost svobodného rozhodování, a zda může svůj život nějak ovlivnit.
Jako hlavní postavy vystupují Jakub a jeho pán. Bez předchozího představení se, vysvětlení odkud přišli a kde se
vzali, se pouštějí do dialogu o filozofických otázkách. Víme pouze, že Jakubův bývalý pán je kapitán. Současného
pána se Jakub táže na spousty věcí. Pán hájí idealistický názor na lidskou svobodu. Často si však vzhledem k
podmínkám musí oba uvědomit, že život je pouhým provazcem náhod měnících naše plány a rozhodnutí. Lidský
osud představuje řada drobných dění a příhod, které jej činí skutečně rozmanitým a mnohotvárným.

Carlo Goldoni‐ SLUHA DVOU PÁNŮ

Tendence současného divadla po r. 1945
1) realistické ‐ snaha o pravdivost; aby se divák vcítil (A.+V. Mrštík‐ MARYŠA‐ je to o pravdě)
a) tradiční‐ tradiční postupy, nářečí
b) epické (B. Brecht)
Scizovací prvky = herec se najednou obrátí k publiku a komentuje svou roli
Aby si divák uvědomil, že je v divadle, dává prostor pro vlastní názor
2) existencionální = absurdní drama
3) Anglie‐ drama rozhněvaných mladých mužů – tradiční forma, jiný obsah, antihrdina
4) inscenační styl (USA)

Německé divadlo
‐ reportážní, dokumentární, etické drama
Bertold Brecht
‐ z dobře situované německé rodiny; studoval medicínu a dramaturgii
‐ působil v známých divadlech v Německu, ale po nástupu Hitlera emigroval do Francie, USA
‐ levicově smýšlející ‐> po válce se vrátil zpět do Německa, ale do NDR (přes Prahu). Dostal své vlastní
divadlo, na které stát přispíval Berlin Ensemble
‐ hry se vyznačují zvláštním stylem inscenací
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STRACH A BÍDA TŘETÍ ŘÍŠE
‐ reportážní scény o nástupu Hitlera, nemělo pořádný děj; kritika hrůz Hitlera; znelíbil se tím
MATKA KURÁŽ A JEJÍ DĚTI
‐ vychází ze skutečné události Třicetileté války; o markytánce Lotě, která cestuje se svými dětmi (vůz
= podobenství světa, osudu) – válka ji živí, ale zároveň jí bere její děti. Nakonec zůstává sama a sama
si vůz táhne…
Friedrich Dürrenmatt
‐ Švýcar, slavný dramatik Evropy
NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
‐ příběh starého městečka – nejnuznějšího, nejchudšího – kam přijíždí stará dáma Klára, nejbohatší žena světa.
To ona přivádí městečko na mizinu (účelně jim hatí investice; nikdo to neví). Táhne ji sem pomsta, mladý muž ji
tu kdysi svedl a hodil veškerou vinu na ni, a musela tedy odejít. Chce městu nabídnout velké bohatství výměnou
za smrt toho mladíka Illa, který ji svedl. Vzniká tím dilema jak z této situace. Obyvatelé se nakonec dohodnou na
společné vině, mladíka zabijí, a mají peníze.

= kritika, za peníze se dá koupit vše
FYZIKOVÉ
‐ dva fyzikové mají vynález, který může lidstvu pomoci, ale zároveň ho i zničit
‐ ukrývají se tedy před tlakem z venku do blázince, kde by je nikdo nehledal, hrají si tu na fyziky
‐ nějaký člověk je odhalí ‐> rozhodnou se tedy, že každého, kdo je odhalí, odstraní
‐ když už si myslí, že jsou v bezpečí, zavolá si je k sobě doktorka, a oznámí jim, že o nich od začátku ví, a že už
zjistila všechno, co potřebuje o tom vynálezu. A navždy je zavírá do blázince, aby se nemohli dostat ven.

USA
‐ projekt, že v každém městě by mělo být divadlo, a některé hry zdarma pro všechny
= snaha divadla pro každého
Velká komerční divadla s prvoplánovými hrami; velké show

×
Malá divadla, kde šlo o kvalitu, divadla inscenačního typu; intelektuální; dobří herci
‐ často kritika amerického snu; kritika komerčních divadel
Eugene O’Neill
‐ 1936 ‐ NC za literaturu
‐ pochází z herecké rodiny
‐ během cestování si uhnal tuberkulózu
SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE
‐ parafráze na Oresteiu; přesunuto do současnosti; rozpad měšťácké společnosti
‐ zlom v americkém divadle‐ intimní, nekomerční záležitost
Tennessee Williams
‐ scénárista
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE
Ústřední postavou, této hry je Maggie, která se vdá za syna jižanského milionáře. Tento milionář
dostane rakovinu. Celé dílo je postaveno na snaze mnoha zúčastněných získat přízeň milionáře a tak
se dostat do závěti. Maggie se díky těmto sporům znovu sblíží s manželem, který má sklony k
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alkoholismu. Do toho vstupuje rodina druhého syna milionáře, která na rozdíl od Maggie má
potomky, ale otec má víc radši toho neúspěšného se sklony k alkoholismu, navíc Maggie prohlásí, že
je těhotná, i když to není pravda. Jen kvůli dědictví.
‐ psychologická hra, co všechno je člověk schopný udělat
Arthur Miller
‐ manželka: Marilyn Monroe; levicový intelektuál
SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
Postava Willi Loman – chce zajistit rodině standart, ale stále čekal bez úspěchu na povýšení. Chtěl tedy
zinscenovat automobilovou nehodu, při které se zabije, předtím ale uzavírá pojistku, aby zabezpečil rodinu. Na
konci probíhá vyšetřování, jestli šlo o nehodu nebo sebevraždu.

‐ ukázka pádu úspěšného života, nevyšel americký sen
Edvard Albee
‐ dramatik a herec; absurdní drama, realista, 20 her
STALO SE V ZOO
v této hře vystupují pouze dvě postavy Peter a Jerry. Peter je úředník ze střední třídy, který žije v nezájmu o
okolní svět, zatímco Jerry je izolovaný a sklíčený muž, který má velké problémy. Tito muži se potkají na lavičce v
New Yorkském Central Parku. Jerry se vnutí do konverzace s Petrem a nutí ho poslouchat svůj životní příběh a
teorii, že lidský svět je jakási ZOO, kde lidé žijí odděleni svými byty. Děj je lineární, rozvíjí se před obecenstvem v
reálném čase. Jerry si chce vzít život, ale nedokáže to sám‐ chce Petera vyprovokovat. Zahodí nůž, aby přiměl
Petera ho zvednout a bránit se. Když Peter jen drží nůž k sebeobraně, Jerry se na nůž sám napíchne. Peter je
zmatený a utíká z parku, na věky stíhán jako zločinec. Jerry umírá na lavičce. Hra prozkoumává témata
izolovanosti, samoty, sociální nerovnost a odlidštění komerčního světa.

KDO SE BOJÍ V. WOOLFOVÉ (Kdopak by se Kafky bál?)
Manželský pár – Marta a Jiří – se vrací z večírku, dobírají si sami sebe a čekají na druhý manželský pár – mladší –
kolega z práce, ve kterém vidí Jiří nebezpečí.
neexistující, vymyšlený syn je nejen pojítkem starších bezdětných manželů, ale i zdrojem jejich vzájemného
ponižování a týrání, je symbolem životní přetvářky a sebeklamu.

D. A. Mamet
‐ představitel minimalismu v divadle
‐ o šikaně médií, manipulace s informacemi
‐ autor scénáře 2. Dílu Mlčení jehňátek ‐ HANIBAL
OLEANA – kam až může dojít americká svoboda
Studentka za neuznání své práce profesorem na VŠ se rozhodne ho zničit. Podaří se jí to.

Elfriede Jelineková
‐ 2004 ‐ Nobelova cena
‐ divadlo i próza, Rakousko
‐ zapřisáhlá feministka‐ dokládá, že EU diskriminuje ženy
PIANISTKA – o mezilidských vztazích (Matka drží dceru zkrátka, ta žije dvojí život‐ doma vzorná, ale jinak
živel. Napadne na koncertě svého žáka, který s ní nechce být, ale nakonec nůž obrátí proti sobě)

NEMOC ANEB MODERNÍ ŽENY
MOTOREST ANEB DĚLAJÍ TO VŠICHNI
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Francie
Sartre – S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI

Camus – CALIGULA

Ionesco
‐ zrod absurdního dramatu; minimalismus
‐ odříkávání rolí – ztráta individuality rolí; malé množství herců
‐ neuznával klasické divadlo pro nedostatek fantazie diváků; výpovědi lidí; hry nemají téměř obsah
PLEŠATÁ ZPĚVAČKA
ŽIDLE‐ absurdní, manželský pár přesedá na židlích a hrají různé životní role.
Samuel Beckett
‐ 1969 – NC
‐ psal jak anglicky, tak francouzsky; původem Ir; žil ve Francii
‐ nejlepší tvůrce absurdního dramatu; existencialismus
‐ intelektuál ‐> psychické nemoci, často trpěl depresemi
‐ za 2. Sv. války byl v odboji; pracoval pro Červený kříž; řadu prací za války nesměl publikovat
ČEKÁNÍ NA GODOTA (1950)
‐ 2 tuláci tvrdí, že mají schůzku s Godotem, přichází mladík a oznamuje jim, že Godot nepřijde. Stejně takto
čekají další den, ale Godot stále nepřichází. Výsledek je, že Godot nedorazí nikdy. Chtějí se při čekání i oběsit,
ale provaz byl starý a nepovede se jim to. Hra končí nehybným čekáním.

Godot = Bůh, absurdita, nic, možná naděje, síla žít, zoufalství, samota…
‐ o čekání a nudě ‐> od narození člověk stále na něco čeká… na smrt
KONEC HRY ‐ o strachu ze smrti, úzkosti, zodpovědnosti
‐ dvojice – slepý muž Hamm a jeho sluha Clov
Hamm je existenčně závislý na Clovovi, Clov ale chce odejít, ale uvědomuje si, že Hamm bez něj nepřežije. Hra
končí, když Clov stojí na prahu dveří a nevíme, jakým směrem se vydá.

POSLEDNÍ PÁSKA ‐ O zodpovědnosti za náš život, nic nejde vrátit zpět.
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