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Nová lidová hra: drama Petera Turriniho a Felixe Mitterera 

Jako školitelka musím konstatovat totéž, co jsem psala v úvodu školitelského posudku 
diplomové práce J. Ptačinské Jirátové: práce Michaely Lorencové vznikala dlouhodobě a byla 
podpořena pravidelnými konzultacemi, nicméně některé rozsáhlejší části jsem obdržela až 
v druhé půli srpna. Další práce včetně konzultací (tentokráte většinou písemných) pak 
probíhala značně hekticky. To se i v tomto případě projevilo na některých stylistických 
neobratnostech, které tentokrát v práci zůstaly v hojnějším počtu. 

Hlavním problémem práce M. Lorencové se v srpnovém "finiši" ukázalo být 
zpracování historického pozadí žánru lidové hry, ale domnívám se, že jí posléze v prvních 
dvou kapitolách práce podařilo vymezit základní charakteristiky tohoto druhu dramatu a podat 
dobrý historický přehled o vývoji žánru, který ve 20. století zažil několikrát svou renesanci. 
Právě část věnovanou kritické lidové hře počátku 20. století, tedy tvorbě O.von Horvátha a M. 
Fleisser považuji za zdařilejší. Lorencové se zde podařilo přesně charakterizovat proměnu 
žánru, který v určitých historických etapách své existence plnil převážně zábavnou roli, do 
podoby dramatu společensko-kritického (přestože časový údaj, týkající se zábavní funkce 
tohoto typu divadla v souvislosti s cenzurou v samém úvodu práce je dosti nepřesný. 
Metternichovskou cenzuru za vlády císaře Františka, již má patrně autorka na mysli, musíme 
totiž situovat nikoli do 2. poloviny, ale na začátek 19. století do doby kolem Vídeňského 
kongresu). M. Lorencová definuje proměnu dramatického personálu u Horvátha (postava 
šosáka, maloměšťáka), Horváthovu práci s jazykem (odklon od dialektu k tzv. 
Bilgungsjargonu) a mýtus tzv.Gemutlichkeit, pod jejíž fasádou odhaluje Horváth 
pragmatismus, cynismus a krutost mezilidských vztahů. 

Přehledná a vyčerpávající je též část 3., ve které se diplomantka věnuje 
"znovuzrození" žánru v 60. letech v Německu. Pojmenovává stěžejní témata a nový typ 
protagonisty-outsidera u autorů jako M. Sperr, F. X. Kroetz a R. W. Fassbinder. Následně 
hledá styčné body právě pokud jde o hrdiny či tabuizovaná témata, jež má německá nová 
lidová hra společné s moderní rakouskou variantou. V první polovině práce tak vznikl solidní 
vývojový přehled lidové hry jako historického i moderního fenoménu. 

V kapitolách věnovaných tvorbě P. Turriniho a F. Mitterera, autorů, které si zvolila za 
hlavní předmět své práce, tuto tvorbu analyzuje a srovnává z několika hledisek a dospívá tak 
k několikerému typu členění: např. novodobé vesnické drama versus lidová hra z městského 
prostředí, drama s náboženskými a biblickými motivy, kritika kapitalistické společnosti, atd. 
Jak Lorencová konstatuje, do různých prostředí zasadili autoři často velmi podobné postavy a 
ztvárnili tak tabuizovaná témata, jež korespondují i s obdobnou německou produkcí: 
xenofobie a rasismus, postavy různě postižených outsiderů či homosexuálů, konzumní 
společnost kontra touha osvobodit se od civilizačních nánosů ... Diplomantka sleduje v dané 
dramatice rovněž téma nedostatečného vypořádání se s nacistickou minulostí, jež se již 
tradičně promítá do tvorby rakouských autorů, a dokládá, jak se toto téma projevuje např. v 
jazykové, resp. dialektové stylizaci textu. 

Lorencová nastiňuje zároveň postupnou proměny dramatické poetiky P. Turriniho a F. 
Mitterera a vymezuje vzájemně specifika jejich tvorby. Drama těchto autorů zařazuje rovněž 
do kontextu tvorby jejich rakouských současníků, kteří se vyjadřují ke stejným tématům, ať 



už jejich tvorba s žánrem lidové hry souvisí více či méně vzdáleně (W. Bauer, P. Slavik, H. C. 
Artmann, E. Jelinek, T. Bernhard). 

Autorka pracuje s cizojazyčnou sekundární literaturou německou i anglickou i 
s bohatou literaturou primární. Sekundární literatura v češtině totiž skutečně takřka neexistuje. 
Vytknout lze autorce pouze to, že se při některých svých zjištěních spíše opakuje, než aby šla 
v analýze více do hloubky. Přitom současně vlastní originální postřehy Gako např. o inspiraci 
P.Turriniho cool dramatikou) pouze nadhodí a šířeji je nerozvede. 

Vcelku považuji diplomovou práci M. Lorencové za velice solidní. Definuje a 
pojmenovává u nás dosud takto vcelku nezpracovaný fenomén a začleňuje jej do historických 
i společensko-politických souvislostí. Práci plně doporučuji k obhajobě. Pro zmíněné rezervy 
v oblasti analýzy a interpretace dramatických děl,pavrhuj~ hodnocení velmi dobř5i,. 
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