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Vývoj českého dramatu od středověku do konce 19.století
(společenská funkce, středověké drama, Thám, Tyl, ND)
 Milan Čáp

Charakteristika žánru
- příběh je převeden do jednání a přímé řeči, chybí osoba vypravěče (nahrazují ho režijní poznámky)
- režisér realizuje autorův záměr (osobnost režiséra se objeví)
- hra se skládá z dějství (jednání neboli akt), 2 až 5, někdy 1 (jednoaktovky)
- rozlišujeme výstupy (odchody a příchody), obraz (změna dekorace, kulisy)
5 částí - (	1. Prolog - může být)
2. Expozice - seznámení s prostředím, postavami a možným konfliktem
3.	a) Zápletka - zatím jen náznak
b) Kolize - vystupňování zápletky, zauzlení
4. Krize - vyvrcholení zápletky
5. Peripetie - náznak možného obratu, hl.hrdina tváří v tvář řešení, životní situace - komplikace
6. Katastrofa - konečný obrat v ději, vyřešení konfliktu
- závěr v tragédiích, ve veselohrách se říká pouze závěr
 (7. Epilog - může být)
Formy dramatu - 	a) tragédie
	b) komedie, veselohra
	c) fraška (veselí je vystupňováno do krajnosti, že už to není možné)
Hudebně-dramatická forma - zvláštní typ dramatického umění 
opera, opereta (více žánrů), muzikál (mluvené slovo, tanec)

Vznik a vývoj českého divadla

- zesvětštění původně náboženských látek z legend (Legenda o sv.Kateřině a Legenda o sv.Prokopu)
	postoupilo ještě dál v Staročeském dramatu, dramatizovány latinské texty evangelií (hrány v kostele)
- kromě jiných události spojené se Kristovou smrtí a jeho vzkříšením (mastičkářská scéna)
"Mastičkář" (čítanka 1, strana 115)
- 1.polovina 14.století, vložena fraška o prodavači mastí
- zesměšnění středověké podvodné lékaře, dává výstižný obraz městské chudiny (neútočí, jen baví)
- děj je vychvalování mastí na trhu a najímání sluhů mastičkářem, hovorový jazyk + vulgarismy 
"Hra veselé Magdalény" - předváděny o Velikonocích nebo o Vánocích
- světice lehká žínka, hra obsahuje dvě lidové písně

Období humanismu v Čechách

- snaha vytvořit drama na nových základech, neboť vývoj staročeského dramatu zbrzdilo husitství
- žádné drama z české půdy, od 16.století latinské a české hry podle biblických motivů
- převážně ze Starého zákona (x předhusitství, které se zabývalo novozákonnými náměty)
- tyto hry hlavně na školách - "Školské drama" 
- jezuité 	- velmi agilní ve tvorbě školského dramatu - propagační účely 
- skvělé hry (svěci, mučedníci, postavy ze světové historie....)
Tobiáš Mouřenín z Litomyšle - jiní spisovatelé náměty ze soudobého života (fraškovitě laděné)
"Vejstupný syn"
Jan Campanus Vodňanský - (1572-1622)
- látka z národní minulosti - latinské drama "Bretislaus"
- básník, profesor a rektor vysokého učení Karlova




Období národního obrození

- velký vliv na utváření právě české divadlo, Praha potřebovala vlastní divadlo
- od 1723 otevřená scéna v zámecké zahradě na Hradčanech, 1738 otevřeno divadlo v Kotcích
- 1771 první pokus o českou hru "Kníže Honzík" (neúspěch)
- 1783 otevřeno Stavovské (dříve Nosticovo) divadlo - česky jen odpoledne (někdy)
- zájem o české hry - divadelní společnost založila 1786 divadlo Bouda (i německy, jen pět let)
- vlastenci z direktoria nesouhlasili s němčinou v Boudě - založili za Poříčskou branou ryze české divadlo pod vedením V.M.Krameria v roce 1788 (zavřeno ve stejnou dobu jako Bouda)
Karel Ignác Thám - ne tak plodný jako brácha Vašík, ale přeložil Shakespearova "Mackbetha" (prózou)
Václav Thám - (1765-1816)
- celkem 53 her (45 přeložených, 8 původních)
- vlastenecké hry čerpající z českých dějin - velmi oblíbené mezi lidovým obecenstvem
"Břetislav a Jitka", "Vlasta a Šárka"
Jakub Josef Tandler - překlad - "Libuše, kněžna česká"
- původní - "Vůdce táboritův"
Antonín Josef Zíma - "Oldřich a Božena" - vlastenecká, původní činohra, 5 jednání
Prokop Šedivý - frašky z pražského lidového prostředí - "Masné krámy", "Pražští sedláci"

Divadlo ve 20.letech 19.století

- živější ruch, promyšlenější organizace českých představení na půdě Stavovského divadla
- ochotnický soubor se proměnil v profesionální (převážně) soubor - dramaturg Jan N.Štěpánek
- typické 	- látky z minulosti (špatné rytířské hry, historická dramata z národníchdějin) 
- a žánrové veselohry
Václav Kliment Klicpera - (1792-1859)
- tvůrce české veselohry, *Chlumec nad Cidlinou, profesor v Hradci Králové a v Praze
- rytířské a historické hry, pohádkové motivy i hry ze současnosti
- v jeho hrách - svérázný svět, postavy vyvolávaly napětí mezi atmosférou dramatu a skutečností
- vítězí většinou většinou mládí svým vtipem a morální převahou
komedie 	- "Divotvorný klobouk", "Rohovín červený"
- "Každý něco pro vlast" (konverzační hra, kde současníkům nastavuje zrcadlo společnosti)
tragédie 	- "Božena", "Soběslav"
historické hry - většinou volné zpracování kronikářských látek
	- "Blaník", "Jan za chrta dán"

30. - 50. léta v české literatuře

- objevuje se snaha stmelit národní život, tuto tendenci představuje

Josef Kajetán Tyl 
- přední autor generace stavící dílo do služeb společenské agitace (výchovy)
- úsilí o vytvoření obrazu národní společnosti, snaha o proniknutí národního vědomí do nejširších vrstev
- *Kutná Hora, vzor Klicpera (jeho profesor v Hradci)
- studia nedokončil, odchází s kočovnou společností, za dva roky zklamanej zpátky, do vojenské správy
- od 30.let v Praze - účetní, spisovatel, redaktor, překladatel (drama a povídky), autor her, herec, režisér, dramaturg, kulisák, organizátor společenského, divadelního a loterárního života
- redigoval plátky - Květy, Pražský posel
- jeho jazyk - současný, charakteristický pro prostředí, hvorové výrazy, krajové výrazy
- 1846-1852 - dramaturg Stavovského divadla, po 1852 odchod z politických i osobních důvodů z Prahy
- založil kočovnou společnost, umírá v bídě na zápal plic
lokální frašky - "Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka", "Paličova dcera"
dramatické báchorky - prolnutí realismu a pohádky
"Jiříkovo vidění", "Tvrdohlavá žena", "Lesní panna"
"Strakonický dudák" - dudák Švanda (pravý Čech), klady i zápory (citovost i hrabivost),
Dorotka, Kalafuna, Rosava, pohádkové postavy (poetičnost)
historická dramata - události kolem roku 1848, píše v době, kdy je ve Stavovském divadle
"Kutnohorští havíři" (paralela revolučních událostí), "Jan Hus" (boj za pravdu)
"Krvavé křtiny" (o Boleslavovi a sv.Václavovi - politická orientace)
historické povídky - z české minulosti - "Rozina Ruthardová", "Dekter Kutnohorský"
společenské povídky - současná problematika, vlastenecké náměty ze života umělců, chudých 
vlastenecké povídky - "Kusy mého srdce" - hrdiny jsou ideální vlastenci (vlast nade vše)
"Rozervanec" - polemika s romantismem

Prozatimní divadlo - otevřeno 1862, umožnilo rozvoj dramatické tvorby
- nejúspěšnější složkou opera vedená Bedřichem Smetanou
- premiéry - Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách
- hrány hry francouzské nebo německé - původní - měšťanský vkus
- 1864 - uvedeny Shakespearova dramata (300 let od narození)

Národní divadlo
- přípravy na stavbu - heslo "NÁROD SOBĚ", novorenesanční styl
- květen 1868 - Fr.Palacký pokládá základní kámen, projev síly a politického odhodlání národa
- dokončeno na jaře 1881, 12.8. 1881 vyhořelo  vybírání novývh příspěvků
- podruhé otevřeno koncem roku 1882 Smetanovou Libuší
- projekt - architekt Zítek, sochař Myslbek, malíři Aleš, Hynajs (opona), Ženíšek, Brožík
- ND velký význam pro české výtvarné umění, umělci = generace ND

Realismus v dramatu

Ladislav Stroupežnický - (1850-1892)
- dramaturg ND, autor veseloher
Dílo - "Zvíkovský rarášek, Paní minemistrová"
- Naši furianti 	- realistická komedie z venkova, zachycuje skutečné typy lidí 
- spor o to, kdo se stane ponocným, vykreslena postav sedláka (furianta), který
nekouká na zlatku, když se chce ukázat
Gabriela Preissová - (1862-1946)
- autorka 2 realistických dramat z moravského Slovácka
Dílo - "Gazdina roba" 	- zhudebněno J.B.Foestrem pod názvem Eva
- nešťastně provdaná Eva utíká s jiným mužem, tragický konec
"Její pastorkyňa" - tragédie, zhudebněna L.Janáčkem pod názvem Jenufa
- moravsko-slezské nářečí
- vášnivé ženy bojují o své právo na štěstí bez ohledu na štěstí
Alois Jirásek - dramata "Vojnarka", "Lucerna"
Alois a Vilém Mrštíkové - "Maryša" (klasické dílo českého dramatu)
- dovršení vývoje realistického dramatu, je to tragédie
- Maryša otráví svého muže (byl jí vnucen)
- síla předsudků jí nedovolí vzepřít se rodičům a opustit muže
- Maryša ale není odhodlána potlačovat svou lásku k milému, kterého si díky rodičům nemohla vzít
- hlavní postavy - Maryša, Francek, Vávra, Lízal
- má pět aktů, nebylo přijato kladně (vyjadřovalo krutou realitu)
- napsáno v hanáckém dialektu

Ruchovci a Lumírovci
(viz otázka číslo 10)

J.Vrchlický - "Noc na Karlštejně", "Hippodamie"
J.Zeyer - "Radúz a Mahulena"
J.V.Sládek - překlady Shakespeara

