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Resumé 

 

Národní stereotypy jsou pravděpodobně stejně staré jako národy samy. Odrážejí se v nich 

sociopolitické vztahy a představy národů o sobě samých. Jelikož bývají silně 

zjednodušené a mívají tendence se samy udržovat, jsou většinou velmi stabilní. Mohou se 

ale měnit, pokud se změní faktory, které se podílely na jejich vzniku. To vše platí i o 

postavě Ira, která se prosazovala v anglickém dramatu od šestnáctého do konce 

devatenáctého století, a o změnách, jimiž prošla během historie angloirských vztahů.   

Vytvoření tohoto stereotypu se většinou připisuje Williamu Shakespearovi v 

postavě kapitána Macmorrise a to přesto, že kapitánova role v Jindřichu V. je velice malá. 

Mezi jeho vlastnosti, které se později budou spojovat se stereotypní postavou Ira, patří 

přímočará, unáhlená a prudká povaha a nemalá výřečnost. Výrazný je i jazykem 

využívajícím dialekt a časté kletby. Macmorrisovi literární následovníci po něm většinou 

přebírají volbu kariéry i charakterové vlastnosti. Významnou výjimkou v tomto ohledu je 

náhlý posun od odvahy ke zbabělosti a zpět, pravděpodobně spojený s angloirskými 

vztahy v té době. 

V osmnáctém století byli dvěma hlavními typy Irů v anglických komediích 

odvážný a chlubivý voják, následující odkaz kapitána Macmorrise, a vychytralý sluha. 

Oba fungovali jako komické postavy, mluvili většinou irským dialektem a často se 

dopouštěli nesmyslných jazykových a myšlenkových konstrukcí. Často zmiňovaný je také 

jejich jídelníček skládající se převážně z brambor, tato charakteristika ale v pozdějších 

hrách postupně ztrácí na významu. 

Devatenácté století přesunulo postavu Ira do melodramatu, který byl 

nejvýraznějším žánrem té doby, a ukázalo ho v jeho rodné zemi. V tomto prostředí by 

měli být Irové všichni, striktně se ale rozlišovalo mezi hlavními postavami, které 

pocházely většinou z vyšších společenských vrstev a vzhledem a mluvou se velmi 
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podobaly Angličanům, a komickým Irem se všemi tradičními charakteristikami. Tento 

„Paddy“, který v sobě spojil dříve zmíněného vojáka a sluhu, byl většinou z nižší 

společenské třídy, mluvil v irském dialektu a náruživě pil whiskey. Mohl být hloupý a 

násilnický, nebo chytrý a věrný, ale i ve své nejhrdinštější podobě, kterou nalezneme 

například v dramatech Diona Boucicalta, svým chováním občas připomíná dítě. Nově se 

také na jevišti objevuje více irských žen. Často šlo o ženské verze již zavedených postav 

(Nelly jako věrná služebnice a Meg jako opilá a násilnická “Divoká Keltka” v 

Buckstoneových The Green Bushes), dalším typem pak byla Colleen „dítě přírody“, 

nevinná, ale odvážná dívka často se objevující v Boucicaultových hrách. Přesunutí dějiště 

do Irska umožnilo také ukázat, co bylo pokládáno za irské zvyky, a zdůraznit tak 

exotičnost scény. Irská hudba, přítomná už v The Brave Irishman Thomase Sheridana, 

byla pevně svázána s postavou Ira a často hrála roli v zápletce, například ve hrách The 

Shaughraun od Diona Boucicaulta a The Green Bushes od Johna Buckstonea.  

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století zesílily hlasy proti tomuto 

stereotypnímu zobrazení. Irské národní obrození v čele s W. B. Yeatsem a Lady Gregory 

si vzalo odstranění této karikatury za jeden z hlavních cílů svého kulturně 

nacionalistického programu. Jejich Irish Literary Theatre se místo toho zaměřilo na irskou 

legendární minulost a vysoce idealizovaný irský venkov. Na druhou stranu G. B. Shaw, 

který svůj John Bull’s měl původně napsat hru právě pro Irish Literary Theatre, se rozhodl 

postavit k tomuto stereotypu jinak. Již v první scéně jeho hry John Bull’s Other Island je 

dokonale stereotypní Ir odhalen jako podvodník a Larry Doyle, přímý protiklad zavedené 

postavy, naopak postaven do pozice autority. Shaw pak postupně boří celý romantizovaný 

obraz Irska z melodramat a většinu vlastností tradičně spojovaných se stereotypní 

postavou Ira a ukáže tvrdou a neútěšnou realitu, která se pod nimi skrývá.  

Po tomto odmítnutí a vzhledem ke změnám, které s sebou přineslo dvacáté století, 

tento typ postavy vymizel z hlavního proudu, aby uvolnil místo novým způsobům zobrazení. 


