Vývoj světového dramatu do 19.století

Victor Hugo 
(1802–1885)
– básník, prozaik, dramatik
–	básnický cyklus Legenda věků (3dílný) – obraz vývoje lidstva k humanitě; kontrastnost, motivy nešťastné lásky; vliv na Vrchlického, Machara
–	drama Ruy Blas
–	próza – román Chrám Matky boží v Paříži – součást volné prozaické trilogie (r. Dělníci moře, Ubožáci); Paříž 15. stol. za Ludvíka XI., obraz královského dvora, církevních hodnostářů i spodiny lidstva; kontrast krásy a ošklivosti (Esmeralda × hrbáč Quasimodo), zla a ušlechtilosti (pokrytecký kněz Froll × Quasimodo); dramatický dějový spád
 
Alfred de Musset
 (1810–1857) 
–	román Zpověď dítěte svého věku – intimní a generační román s autobiografickými rysy (vztah k spisovatelce G. Sandové), drama Se srdcem divno hrát (jemná povahokresba a lyrická atmosféra)

Absurdní literatura, drama – od 50. let – člověk zachycen v situaci úzkosti, bez schopnosti komunikace s lidmi, postrádá smysl života; bez souvislého děje a logického dialogu; téma – nemožnost dorozumění (degradace jazyka), nesmyslnost lidského jednání, bezmocnost, stereotyp
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William Shakespeare
 (1564–1616) – světový dramatik, básník
autor asi 36 her a sbírky sonetů
historické hry (z dějin antických, anglických, francouzských, např. Julius Caesar, Jindřich VI., Richard III.)
komedie (např. Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojanské; zvláště energické, optimistické postavy žen)
 tragédie:
Hamlet, kralevic dánský
	– rozpornost hrdiny: touha uskutečnit ideály × pocit povinnosti potrestat zlo ð touha po činu, ale nerozhodnost
	– úvahy o smyslu života, lidské existence; pochybnosti
 
	”Jaké mistrovské dílo je člověk! Jak vznešený rozum!
	Jak omezený schopnostmi!”
 Othello
	– typ žárlivce a typ sobce (intrikána, kariéristy Jaga)
 Romeo a Julie
	– o nešťastné lásce dvou mladých lidí (spor Monteků a Kapuletů)
	– boj o právo člověka na život, lásku, samostatné určení osudu
 
shakespearovské drama – znaky:
-	neomezenost látky, času, místa
-	obraz pozemského života, kladných i záporných lidských vlastností (žárlivost, vášeň, přátelství, věrnost, touha po moci, majetku, nenávist ap.)
-	postavy žen (nepodřízené, samostatně rozhodující o svém životě) a lidové postavy (Juliina chůva, Falstaff)
-	příčinou renesanční tragédie je lidská vášeň nebo náhoda (ne osud jako v antickém dramatu, proti němuž je vzpoura marná)
-	komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických
-	jazyk veršovaný se střídá s prózou (nejnižší vrstvy, komické postavy); lidový jazyk
-	vliv antického dramatu trvá, např. existence chóru (ale ve funkci úvodu do situace), motivy řeckého bájesloví
-	blankvers – nerýmovaný pětistopý jambický verš
 
 
Anton Pavlovič Čechov 
(1860–1904)
– zakladatel lyrického a psychologického dramatu
lyrické drama – potlačena dějovost, v popředí lyrické partie, patos, jemné dialogy,
emocionálnost; děj nemá tradiční kompozici, dramatičnost i tragičnost vyrůstá z nitra
postav; hledání životních jistot, kritika ruské společnosti, naznačeny perspektivy šťastného
života
–	např. drama Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad; 
–	autorova účast s lidským osudem, pochopení pro smutek; různé vrstvy ruské inteligence – rozčarování životem, diskuse o lepším světě
–	humoristické a satirické povídky – umění zkratky a náznaku, např. Pavilon č. 6
 
Friedrich Schiller
 (1759–1805) 
– dramatik a lyrik (Óda na radost), překladatel
– v popředí problematika svobody člověka, odpor k pokrytectví
– drama Loupežníci
Karel Moor – hraběcí syn, připraven intrikami bratra o otcovu důvěru, snoubenku, dědická práva ð touží pomstít se, odčinit křivdy (jako vůdce loupežníků); ušlechtile motivované buřičství; jeho činy hraničí se zločinem, bojuje za svobodu, proti pokrytectví, útlaku, konzervativismu, zištnosti, despotismu
 
Lope de Vega
 (1562–1635)
hra Fuente Ovejuna (Ovčí pramen – název vesnice)
	obraz odboje proti zvůli a útisku
	námět:	komtur Gomez zabit za své provinění,
			vesničané však přes mučení nevydali mstitele
 
Frederico García Lorca 
(1898–1936) 
básník a dramatik, za občanské války zastřelen fašisty; drama Krvavá svatba – proti násilí, zvůli; v poezii folklorní tradice Andalusie (Cikánské romance)

lexandr Sergejevič Puškin 
(1799–1837) básník, prozaik, dramatik
–	román ve verších Evžen Oněgin – pocity ústředního hrdiny jako ”zbytečného člověka”; šlechtic plný předsevzetí a úmyslů, ale neschopen je uskutečnit, ztrácí smysl života;
–	Taťána – nositelka nejkrásnějších ženských vlastností, ušlechtilosti a opravdového citu
–	lyrickoepické skladby Kavkazský zajatec, Bachčisarajská fontána
–	povídky Kapitánská dcerka, Piková dáma; historické drama Boris Godunov


 


 
WILLIAM SHAKESPEARE
Romeo a Julie (1595)
tragédie o 5 dějstvích
1.	italské město Verona, 16. století (období vrcholné renesance)
2.	příběh tragické lásky dvou mladých lidí – Montekova syna Romea a Julie Kapuletové; nepřátelství, zaujatost a vzájemná nenávist obou rodů
	seznámení Romea na slavnosti Kapuletových se 14letou Julií, slib věrné lásky, (tzv. balkónová scéna) tajný sňatek v klášteře v cele mnicha bratra Lorenze (Vavřince); souboj Tybalta s Romeem (v potyčce Tybalt probodne Merkucia, přítele Romeova, a ten ho za to zabije); Romeo utíká z města do Mantovy; připravován sňatek Julie s hrabětem Parisem, Julie se vzpírá, Lorenzo jí nabízí uspávací lék, který způsobí zdánlivou dočasnou smrt; vysvětlující zpráva Romeovi nešťastnou náhodou nedoručena; Romeo se dozví o Juliině ”smrti”, v rodinné hrobce se otráví; když Julie procitla a spatřila mrtvého Romea, probodla se dýkou; nad hrobem milenců uzavírají oba rody smír
3.	Julie – chytrá, statečná, citlivá, sličná, oddaná dívka; boj o právo na lásku, život a samostatné rozhodování
	Romeo – upřímně milující Julii, odhodlaný obětovat pro ni vše
	Montekové × Kapuleti
	Tybalt – Juliin bratranec, rváč
	výmluvný a vtipný Merkucio, Romeův přítel
	chůva – lidová postava
	v úvodu – chorus (obyvatelé Verony) – ujasňuje děj, uvádí do děje (vztah k antice)
	plně renesanční typy
4.	srážka vůle a vášně jedince s nově vznikajícími buržoazními mravními normami; příčina tragédie – lidská vášeň (rodová zášť) a náhoda (posel nedošel včas)
	přání autorovo, aby Anglie žila v míru pod vládou humanistických panovníků (inspirace – válka růží)
	aktuálnost – láska × nenávist   důsledky
5.	poezie (vyšší vrstvy – Julie, Romeo) i próza (nižší vrstvy – chůva)
	komické prvky v tragédii (mluva chůvy, komičnost v neschopnosti vyjádřit se jednoznačně)
	blankvers – nerýmovaný pětistopý jambický verš
	lidové obraty v promluvě prostých lidí
	stavba dramatu – vzor antické tragédie; prolog ve formě sonetu (uvedení do italské Verony)
	vztah k antickému dramatu:
	chorus – úvod do situace (× antické hry – vyjádření veřejného mínění)
	vliv řeckého bájesloví (viz Juliina promluva)
	proti středověkému myšlení překročen rámec desatera (Cti otce svého a matku svou ...), ne neposlušnost, ale plné smyslové
	vyžití, samostatnost a aktivita postav
 




HONORÉ DE BALZAC
Otec Goriot (1835)
 realistický román z cyklu Lidská komedie (část volné trilogie – Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán)
 
1.	Francie, Paříž, 1. pol. 19. stol. (měšťanský penzion Vauquer)
 2.	tragika otcovské lásky schopné největší oběti pro dcery, aby se dostaly do vznešené pařížské společnosti; zobrazeny dva lidské osudy (zdánlivě protichůdné)
	a)	bývalého úspěšného obchodníka s nudlemi Goriota, nyní okradeného a opuštěného vlastními dcerami; žije v penzionu, dcery se s ním nestýkají (stydí se za něho, chtěly jen peníze); umírá sám a opovrhován
	b)	mladého studenta práv Rastignaca – stará se o umírajícího Goriota, pobouřen cynismem a zločinností, ale pod vlivem prostředí (uprchlý trestanec Vautrin aj.) se mění, vzdává se původních předsevzetí, vítězí v něm ctižádost a jde za svou kariérou bezohledně (stává se milencem jedné z dcer Goriotových ze zištných důvodů)
	zdánlivá rozdílnost osudů, ale typy poznamenané stejným prostředím a mezilidskými vztahy
3.	Goriot – poctivý, obětavý, citlivý starý člověk; dobrák, ale bezmocný; původně úspěšný obchodník, byl dost zámožný, ale umírá v chudobě; v penzionu pokládán za hlupáka (společenská degradace)
	Evžen Rastignac [rastyňak] – mladý muž ”na vzestupu”, zpočátku sympatický, poctivý, pak ctižádostivý (charakter se utváří, vyvíjí), ztrácí iluze, jak poznává realitu, v honbě za kariérou odhazuje všechny morální zásady; vývoj osobnosti opačný než u Goriota
	Vautrin [vótrén] – uprchlý zločinec, galejník, zlý, cynický, každého nabádá k špatnostem (objevuje se i v jiných románech Lidské komedie)
	postavy typické i individuální, svými činy charakterizují společnost i dobu, spojitost s prostředím
4.	realistický obraz soudobé společnosti – autor ironizuje měšťácké prostředí; odhalení úpadku citů a mravnosti  (na individuálních osudech postav) – ztráta iluzí a zkáza charakterů
	kritika společnosti, v níž není místo pro cit a poctivost; jakýkoli cit, je-li upřímný a otevřený, je považován za slabost; lidské vztahy a mravní hodnoty přepočítávány na majetek, peníze
5.	mistrovská kompozice: zápletka, konflikt, narůstá dramatičnost
	popisy prostředí: důkladnost, smysl pro detail (budovy a okolí, ulice, zařízení bytu)
	množství postav důkladně propracovaných; prolínání osudů
	výrazné charakteristiky: vdova Vanquerová – ”má tvář zestárlou, tlusťoučkou, z jejíhož středu ční nos jako zobák papouška; její postava je vypasená jako kostelní myš”
	realistický román encyklopedický
	jazyk – charakterizuje postavy z různých prostředí (zvl. v dialogu), využití výrazných přirovnání, vysoký podíl přídavných jmen
 





ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN
Evžen Oněgin (1825)
 
veršovaný román, romantické dílo
 
1.	ruská vesnice a Moskva, počátek 19. stol.
 2.	příběh ruského šlechice, který přijíždí na venkov ujmout se dědictví po zemřelém strýci; dosud vedl světácký, hýřivý život, nudil se, ale ani venkov ho nezměnil; seznámení s mladým statkářem a básníkem Vladimírem Lenským, zavedl ho do rodiny Larinových (vdova s dvěma dcerami); Oněgin poznal Olgu i Taťánu (pro ni je ztělesněným ideálem, zamilovala se do něho); Taťánin dopis Oněginovi = vášnivé vyznání lásky, Oněgin odmítl, při návštěvě Larinových naschvál flirtoval s Olgou, vzbudil žárlivost Lenského, vyzván na souboj, v němž Lenský zabit; Olga se provdala za důstojníka, Taťána s matkou odjela do Moskvy, po čase se provdala za staršího generála; Oněgin ji znovu potkal už jako přední dámu společnosti, touží po ní, píše jí dopisy, ale zůstávají bez odpovědi, navštívil ji, vyznal jí lásku, ale Taťána, ač ho stálé tajně milovala, odmítla a zůstala věrná svému muži
 3.	Evžen Oněgin – ústřední titulní postava, typ petrohradského šviháka, šlechtice; člověk společenský, vzdělaný, schopný, ale povrchní, znuděný, lehkovážný, neschopný realizovat nic ze svých předsevzetí; tzv. zbytečný člověk, bez hlubších cílů, věčně nespokojený
	Vladimír Lenský – mladý statkář, nepraktický snílek, neúspěšný básník, bezbranně naivní
	Taťána – sentimentální, romantická, citlivá dívka, upřímná, skromná, důvěřivá
	Olga – veselá, trochu koketní
 4.	obraz ruské společnosti na poč. 19. stol. + příběh titulního hrdiny (těsné sepětí)
 5.	román ve verších, prolínání romantismu s realismem, prvky lyriky, epiky i dramatu; 8 hlav (částí), každá uvedena moty z ruských i cizích autorů
	princip výstavby díla: tzv. zrcadlová kompozice (Oněgin – Lenskij, Olga – Taťána, město – vesnice)
 





