
Jan Sácký: Smrt v Benátkách: psychoanalytický přístup. Diplomová práce – posudek oponenta 

 

 Autor se rozhodl věnovat diplomovou práci interpretaci jedné novely Thomase Manna. 

Subjektivní funkci zdůvodňuje odkazem na Freuda, který interpretaci literárních děl řadil 

k průpravě psychoanalytika (s. 9). Objektivní funkci odvozuje od předpokladu, dle kterého díky 

nevědomým motivacím autora literárního díla až interpretace literárních kritiků nabízí 

porozumění literárnímu dílu – „Není tak vůbec garantováno, že mu autor sám nejlépe porozumí – 

i proto společnost potřebuje literární kritiky.“ (tamtéž) Autor tak ve své diplomové práci nabízí 

další příspěvek k těm více jak 700 článkům, studiím a dalším reakcím na toto Manovo dílo, se 

kterými k roku 2003 pracoval ve své monografii Thomas Mann’s Death in Venice: A Novella and 

Its Critics Ellise Shookman (s. 79). 

 

 Hlavním a obecným závěrem autora je, že Mann ve své novele vede „pomyslnou diskusi“ 

s Platónovým dialogem Faidros, když nabízí alternativní řešení lásky seniora ke krásnému 

mladému chlapci. Dle autora je Platónem doporučovaným řešením vztah, ve kterém se duše 

seniora nechá vést Erótem; vztah naplněný obcováním, raději nesexuálním, plnící svou 

pedagogickou funkci při opeřování duší milujícího i milovaného. Mann nabízí jako přijatelné 

řešení vztah, ve kterém se duše seniora nechá vést Erótem, Dionýsem a Hádem (propojeností 

lásky, opojení a smrti); vztah bez obcování a pedagogické funkce, přesto umožňující literární 

tvorbu, pošetilé opojení a povznášející prožitek smrti. Autor pak dodává, že Mann zkonstruoval 

své řešení pro hrdinu, který byl vlastně narcistního založení. Dalo by se říct, že Mannovo řešení je 

pro ty, jejichž duše se nechá vést Narcisem. Dodejme, že Mannovo řešení je pro básníky, zatímco 

Platón doporučované řešení konstruuje pro ty, kteří touží být milovníky moudrosti. 

 Autor pak ještě uvažuje o myšlenkové spřízněnosti Mannova díla s Freudovou teorií 

fungování pudu erotického a pudu smrti. Příběh Mannova hrdiny by ztvárňoval, jak se seniorovi 

přes prvoplánové podléhání erotickému pudu nakonec podařilo zemřít „svým vlastním způsobem“ 

(s. 71). 

 

 Autorovy závěry působí věrohodně díky poctivé filologické práci. Ocenit lze rozdělení 

hlavní linie rozboru do několika kroků: představení děje, rozbor motivu božství, rozbor Mannem 

vytvořených scén na motivy Platonova dialogu Faidros, rozbor Platónova dialogu Faidros, 

rozdíly mezi Platónovým a Mannovým pojetím. Ocenit lze precizní práci s odkazy na literaturu i 

kultivovaný jazyk. 

 

 Pokud tomu dobře rozumím, rešerši psychoanalyticky orientovaných interpretů novely 

Smrt v Benátkách provedl autor ve zmíněném díle Ellise Shookmana. To lze považovat za 

legitimní. Autor si pak poněkud ulehčil práci, když nevyhledal originální texty vybraných 

psychoanalyticky orientovaných interpretů a pracuje jen s prezentací jejich děl v Shookmanově 

monografii. Lítost lze vyjádřit nad tím, že od Shookmana převzal též chronologickou strukturu 

prezentace interpretů Mannovy novely a orientaci v tom, jaká jsou hlavní témata diskuse těchto 

autorů, nabízí jen ve třech odstavcích subkapitoly 3.1.6 Shrnutí (s. 94–95). Ani diskusi své 

interpretace s ostatními psychoanalytiky pak autor souhrnně a přehledně nerozpracoval. Nalézt lze 

jen její roztroušené momenty: např. vnořenou subkapitolku diskuse s Heinzem Kohutem (Diskuse 

– s. 87–88) či jeden odstavec v subkapitolce Shrnutí (s. 99). 

 

 Přes zmíněné výhrady v souhrnu soudím, že autor nabízí zajímavý příspěvek 

k interpretacím Mannovy novely, že dosáhl svého cíle a že splnil požadavky kladené na 

diplomovou práci. Práci tudíž doporučuji k obhajobě. 
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