
Posudek vedoucí bakalářské práce Veroniky Hronkové 

Dramatická tvorba Griseldy Gambaro 

 

Současná hispanoamerická divadelní tvorba bohužel není v českém prostředí příliš známá, o 

to více potěšující je, že tvorba Griseldy Gambaro si znovu našla cestu k našim studentům 

(před pár lety se jí věnovala Eva Merhautová v diplomové práci o absurditě násilí 

v moderním hispanoamerickém dramatu).        

 Na bakalářské práci Veroniky Hronkové je od počátku vidět zaujetí tématem a to, že 

ho zvolila na základě vlastního čtenářského zážitku.      

 Nejprve situuje autorku a její dílo do historického kontextu, který zde není 

samoúčelný, protože se stává tématem her Gambaro. V. Hronková dále představuje autorku 

(nar. 1928) jako výrazný hlas argentinské literatury 20. století; jako hlas, který využívá 

možnosti jeviště pro pojmenování nešvarů argentinské společnosti a politiky a jejich ostrou 

kritiku. Aniž by ovšem angažovanost převládla na uměleckou stránkou tvorby. Veronika 

Hronková ukazuje, že sama Gambaro zdůrazňuje sepjetí dramatu se skutečností, svázanost 

s okolním děním (s. 16).          

 Následující kapitola řeší souvislosti s evropskou tradicí absurdního dramatu (kterou 

samozřejmě Griselda Gambaro zná a k níž bývá řazena), ale upozorňuje i na domácí kořeny, 

v tzv. „kreolské grotesce“/“kreolském grotesknu“ (myslím, že je to vhodnější překlad než 

domorodé divadlo, s. 19; navíc zde zřejmě omylem vypadlo ono „grotesco“, o němž ale 

Hronková dále píše). Autorka práce poukazuje na různé vlivy, zároveň zdůrazňuje fakt, že 

Gambaro vždy stojí mimo úzce vymezené školy a normy.     

 O její jedinečné cestě k divadelní tvorbě svědčí i část věnovaná jejímu životu, na níž 

logicky a plynule navazuje kapitola shrnující tvorbu v chronologickém sledu: Hronková 

ukazuje cestu od tématu násilí a násilníka, přes silná politická témata v 80. a 9. letech, po 

neotřelé experimenty. Za zdařilý považuji fakt, že autorka práce propojuje obsahovou a 

formální stránku tvorby Gambaro a rovněž kontext, v němž díla vznikají.   

 Stěžejní pro porozumění zkoumanému tématu je kapitola 2. 4., kde V. Hronková 

nabízí analýzu tří dramat Gambaro: Los siameses, Decir sí, La malasangre.  Volba korpusu 

vychází z předchozí periodizace a autorka na jednotlivých dílech ukazuje typická témata a 

zpracování postav u Griseldy Gambaro. Analýzu považuji za velmi zdařilou a přesvědčivou, je 

tak vlastně škoda, že nepředstavuje větší část práce. Zkoumaná díla (i další hry Gambaro) by 

si zasloužila ještě hlubší a detailnější rozbor – což může být námět pro další studium. 

 Veronika Hronková pracovala s velkým množstvím sekundární literatury, který je 

v textu dobře zakomponována pro podepření argumentů a názorů. Práce je psána 

kultivovaným jazykem, oceňuji rovněž autorčiny překlady úryvků z děl.    

 Bakalářská práce tedy splňuje nároky na ní kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení výborně. 
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