
Abstrakt bakalářské práce 
 
 
Cílem této práce je porovnání užívání mytologických a folklorních prvků v irském 

dramatu z doby irského národního obrození a současnosti. Jelikož téma je samo o 

sobě velmi rozsáhlé a jeho podrobné zpracování by vyžadovalo rozsah 

několikanásobně větší, rozhodl jsem se zaměřit pouze na dvě hry, The Countess 

Cathleen od W. B. Yeatse, která reprezentuje éru obrození a At the Black Pig’s Dyke 

od Vincenta Woodse, která reprezentuje současnou dramatickou tvorbu. 

 Rozhodnutí pro výběr zrovna těchto dvou her má své opodstatnění z několika 

důvodů. Za prvé, mezi oběma hrami jsou nápadné podobnosti, jako například fakt, že 

obě jsou dramatickými prvotinami (standardní délky) svých autorů, a nebo že jejich 

uvedení vyvolalo ostré diskuse. Za druhé, obě hry také mají společný centrální motiv 

související s černým vepřem z irské mytologie. 

 Hry jsou předkládány jak v historickém, tak kulturním kontextu, aby se tak 

usnadnilo pochopení klíčových prvků v nich obsažených a zároveň usnadnilo 

závěrečné srovnání Yeatsova a Woodsova užití mytologie a folklóru. 

 Práce je rozdělená na šest kapitol. Hlavním účelem úvodní kapitoly je 

vysvětlení, jak bude nakládáno s mytologickými a folklorními prvky, a zároveň 

poskytnout krátký úvod k irské kultuře a literatuře obecně. 

 V následující kapitole se pokouším krátce představit události, které měly 

zásadní vliv na vývoj v Irsku a irské společnosti, v rozsahu od 16. až do konce 19. 

století. Rovněž popisuji okolnosti, které přispěly či přímo vedly ke vzniku snah o 

národní obrození. 

 Třetí kapitola pojednává o kapitolách ze života W. B. Yeatse, o inspiraci pro 

jeho uměleckou práci a angažovanosti okolo irského národního obrození. Dalším 

ústředním bodem této kapitoly je vlastní hra The Countess Cathleen, ke které uvádím 

pozadí jejího vzniku, její přijetí veřejností a především se zaobírám popisem 

folklorních a mytologických prvků v ní obsažených. 

 Čtvrtá kapitola je jakousi protiváhou ke kapitole druhé. V krátkosti v ní 

popisuji změny které irské drama prodělalo v posledních sto letech a jak se současná 



dramatická tvorba liší od té obrozenecké. Zároveň také popisuji některé události 

z irských dějin, které přímo či nepřímo ovlivnily irskou literaturu a hlavně druhou 

klíčovou hru, At the Black Pig’s Dyke. 

 Pátá kapitola se zabývá právě touto hrou a jejím autorem, Vincentem 

Woodsem. V podstatě se jedná o pojednání obdobné tomu, které je v kapitole třetí, 

s tím rozdílem, že není kladen takový důraz na životopisné detaily Vincenta Woodse, 

o kterém oproti Yeatsovi ani není sepsáno tolik kvalitních zdrojů. Důraz na seznámení 

se s okolnostmi vzniku hry, jejího přijetí veřejností a popis folklorních a 

mytologických prvků však zůstává zachovaný. 

 V závěrečné kapitole krátce srovnávám obě hry a snažím se ukázat, v čem 

spočívají odlišnosti ve využití folklorních a mytologických prvků u obou autorů.	  


