
Světové drama 1.poloviny 20.století 

 Rysem moderního dramatu je mísení dramatických, epických a lyrických principů 

  Mísí se také tragické a komické prvky, uplatňuje se impresionismus, symbolismus a nové 

umělecké směry 

 Existuje poměrně bohatá divadelní kultura, vznikají divadelní školy, státy si budují svá 

národní divadla 

 Rozvoji dramatu nahrává také rozvoj techniky: osvícené jeviště umocňuje dramatický 

zážitek 

 

George Bernard Shaw (1856 - 1950) 

 Autor irského původu,dramatik, prozaik a esejista 

 nositel Nobelovy ceny za literaturu 

 mistr vtipu a paradoxu, velký ironik, ironizoval společenské konvence a předsudky. Psal hry 

kritické, komické a historické. Byl kontroverzní uměleckou osobností, tíhl k levicové 

politice  

 Jeho hry jsou tzv. diskusní komedie: nahradil složitou dějovou zápletku dramatickými 

debatami. 

 

Pygmalion: Příběh profesora agličtiny Higginse a prosté londýnské květinářky Lízy Doolittlové. 

Odkazuje na Ovidiovy Proměny (Pygmalion stvořil krásnou sochu a Afrodita mu ji oživila) 

Higgins se vsadí s přítelem Pickeringem, že z Lízy, dcery popeláře, vychová dokonalou dámu. Zdaří 

se, jeho zájem tady končí, jenže Líza se do něj zamilovala. Je v těžké situaci, na ulici se vrátit 

nemůže a k jinému životu nemá prostředky. Pomůže jí Higginsova matka, vezme ji k sobě domů. 

Higgins Lízu začne postrádat , dá jí to i najevo, nicméně vztah zůstane otevřený. 

Jde o emancipaci ženy, její proměnu způsobí nejen Higgins, ale i prostředí a životní styl. Higgins je 

pedantický intelektuál omezený oborem, starý mládenec, který v ženách vidí jen hospodyně. Lízina 

proměna jej zaujme a začne ji postrádat, aniž si to chce připustit. 

Shaw měl kritický postoj k britské kastovnické společnosti. Vztah Higginse a Lízy nechal otevřený. 

Je na divákovi, zda Líza dovede svou revoltu proti Higginsovi do konce (bouří se proti tomu, že v ní 

Higgins vidí jen objekt vědeckého zájmu), nebo jestli sympatie přerostou v lásku. 

 1956 vznikl muzikál My Fair Lady, v 60. letech i film - Audrey Hepburn 

 Velký ohlas měla i inscenace brněnského Městského divadla, která využívá hantec - My Fair 

Lady ze Zelňáku  

Další dramata: Svatá Jana, Živnost paní Warrennové, Caesar a Kleopatra  

Alfred Jarry (1873 – 1907) 

 francouzský básník, romanopisec a dramatik 

 výstřední bohém, pohrdal konvencemi, rád provokoval, ničil se alkoholem, zemřel na 

tuberkulózní zápal mozkových blan.  

 Jeho tvorba  má blízko k surrealismu, k černému humoru, předjímá postupy absurdního 

dramatu1 

                                                 
1 směr avantgardního divadla projevující se zejména od 50. let 20. století.zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou. 



 

Král Ubu 

 odehrává se v Polsku, hra o hrůzovládě, kterou nastolil otec Ubu (dragounský 

kapitán),zmocnil se trůnu, na nátlak své ženy zmasakruje královskou rodinu, prohlásí se 

králem, likviduje odpůrce. Je poražen ruskými vojsky a spolu s matkou Ubu prchá. 

 Jarry vychází ze schémat historické tragédie, kterou však paroduje. Postavy jsou 

šablononvité, mají jednoduchá gesta, představují určité typy chování. Otec Ubu je hulvát a 

zbabělec, nemorální chamtivec. Myslí pouze na své břicho a kapsu. Ztělesňuje zlo, podlost a 

tupost. Mluví vulgárním slovníkem doplněným o nabubřelé řečnické obraty. 

  Premiéra roku 1896 vyvolala skandál. Jarry svým pojetím divadla ovlivnil celé moderní 

divadlo.  

 Hra byla zfilmována 1996 F. A.Brabcem s M. Labudou a L.Bílou v hl. rolích 

Další dramata: Ubu spoutaný, Ubu na homoli, Ubu paroháčem 

Bertolt Brecht - 1898 – 1956 

 básník, prozaik, dramatik,divadelní teoretik, režisér, publicista 

 působil v Berlíně a v Mnichově. Před fašismem utekl do Dánska, pak pobýval v různých 

zemích, nakonec odjel do USA. Po válce se vrátil, r.1949 zakládá divadlo Berliner Ensemble 

ve východním Berlíně. Žil v NDR. 

 zdůrazňoval výchovnou funkci divadla. Tomu sloužila jeho teorie epického divadla  , že 

herec má ukázat víc, než role předepisuje, má kombinovat vyprávění a předvádění. Divák 

má pracovat intelektem, ne se vcítit. Chce vzbudit divákovu aktivitu, vynucuje rozhodnutí 

 vypravěč jeho děl záměrně přerušuje děj svými vlastními komentáři, na jevišti pracuje s 

filmem a s písněmi. Jeviště je přestavováno před zraky diváků, čímž je divák odváděn od 

prožívání divadelní „reality“ 

 

Matka Kuráž a její děti : 

 -  drama z třicetileté války Vychází z povídky H.J.Ch. von Grimmelshausena.  

 Příběh markytánky Anny Fierlingové a jejích dětí, němé Katrin, Eilifa a Švejcara začíná r. 

1624 v Polsku .Válka se stane pro Annu (matka Kuráž) obživou a přestože v ní ztrácí jedno dítě 

za druhým, nechce se svým životem udělat. Dokonce se hrozí konce války, protože tak přijde o 

svou živnost.    Její tragédie je v tom, že je nepoučitelná, válka jí bere její  rodinu, ona ale na válce 

založila svoji živnost .  

 Brechtovi nezáleží na tom, aby pochopila Kuráž, má pochopit divák.  

 

Třígrošová opera - adaptace Žebrácké opery Johna Gaye,komedie o zlodějích z londýnského 

prostředí,parodie kýčovitých žánrů hudebního divadla .Podobenství o  prorůstání zločinu do 

společnosti 

Strach a bída Třetí říše  - protiválečná reflexe situace v Německu 30.let 

 

                                                                                                                                                                  
Vyjadřuje pocity bezmoci osamoceného člověka a ztrátu schopnosti dorozumění s ostatními lidmi. Ukazuje člověka, 

který je ohrožen mechanismy moderní civilizace, kterou sám stvořil. 

 Charakteristické je odstranění souvislého děje, opomíjení charakteristiky postav, deformace a devalvace 

jazyka, který ztrácí svou dorozumívací funkci. Dialog sice umožňuje komunikaci, ale prázdnota frází a plané tlachání 

znemožňují dorozumění. Hry jsou laděny tragicky nebo tragikomicky. Časté jsou groteskní prvky a černý humor.  

 



Eugene Gladston O'Neill (1888 – 1953) 

 americký dramatik, čtyřnásobný nositel Pulitzerovy ceny a nositel Nobelovy ceny za 

literaturu za rok 1936. Jeho dcera Oona O'Neillová byla poslední manželkou komika 

Charlese Chaplina, z tohoto manželství pochází i jeho vnučka, tanečnice a herečka 

Geraldine Chaplinová. 

 První a zatím poslední americký dramatik poctěný Nobelovou cenou  

 jeho hry mají hluboký psychologický podtext, neboť zkoumají motivy odcizení, viny, iluze, 

touhy a zklamání. O'Neill v nich zobrazuje rodinné vztahy ničené nenávistí, incestní láskou 

a cizoložstvím, které ústí ve vraždy a sebevraždy vyvolané nepřekonatelným vědomím viny 

a trestu. 

Cesta dlouhého dne do noci: autobiografické prvky, autor se vypisuje ze zážitků z dětství a mládí 

Otec byl hercem, putoval z místa na místo, rodina žila po hotelích a ubytovnách a postrádala pocit 

domova. V jeho životě a stejně i ve hře je matka narkomanka, která se snaží přehlušit pocit viny za 

smrt jednoho dítěte morfiem. Bratr byl alkoholik. On sám trpěl tuberkulózou, později 

alkoholismem, měl návaly depresí a sebevražedné sklony. Ve hře jsme svědky toho, jak se členové 

rodiny vzájemně osočují, hroutí se pod tíhou svých provinění, nemají sílu z kolotoče depresí 

vybřednout. Spějí do skutečné i symbolické tmy. 

Smutek sluší Elektře: Parafráze Aischylovy Orestei. Generál Ezra Mannon (Agamemnon) se vrací 

z války Severu proti Jihu. Je otráven manželkou Kristýnou (Klytaimestra), která si v době jeho 

nepřítomnosti našla milence v námořním kapitánovi Brandtovi (Aigisthos). Z války se vrací také 

syn Orin (Orestes). Sestra Lavinie (Elektra) jej zasvětí do situace a podnítí ho, aby zabil matčina 

milence. Kristýna spáchá sebevraždu a Orin s Lavinií odcházejí na cesty, aby zaplašili hrůzné 

zážitky. Orinovi se nepodaří utišit výčitky svědomí a spáchá sebevraždu. Lavinie se zavře do domu 

otcových předků, přerušuje kontakt se světem a čeká na smrt. Postavy se zmítají ve svých vášních, 

autor ukazuje, jak tyto vášně a taky válka ničí člověka. 

Luigi Pirandello (1867 – 1936) 

 italský prozaik a dramatik, Nobelova cena  1934 

Šest postav hledá autora (podtitul Hra, kterou nutno udělat) 

 Princip divadla na divadle, hry ve hře 

 Na jeviště přijde šest lidí se svými problémy a žádají ředitele, herce, režiséra, aby z jejich 

osobních dramat vytvořili hru. Postavy se stanou herci a herci diváky. Vše je vyprávěno, 

předváděno a zároveň komentováno (epické divadlo). 

 Příběh postav se odvíjí nesouvisle, vyskytují se neřešitelné rodinné situace následkem 

manželského trojúhelníku a neschopnosti komunikace. Všeobecný chaos je dán tím, že 

každý má svou pravdu, ale především faktem, že individuální pravda je proměnlivá a nikdo 

není ochoten vzdát se své představy o sobě. 

 Postavy nemají jména, vystupují jako Otec, Matka, Syn, Dcera, Holčička, Chlapec 

 Každý má svou pravdu, 

 

Federico García Lorca (1898 - 1936) 

- španělský básník a dramatik, popraven 

Krvavá svatba 
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