
Oponentský posudek k diplomové práci

Michaela Narwová: Der Dramatiker und Aktionskünstler Werner Schwab. Ein Beitrag zur 
österreichischen Postmoderne. Praha, ÚGS FF UK, 2010, 173 s.

Diplomová práce je první v Čechách sepsanou monografií o díle jednoho ze stěžejních 

autorů rakouské postmoderní literatury, jehož texty se již takřka stabilně usadily

v repertoárech českých divadel. Práce se logicky soustřeďuje na Schwabovu dramatickou 

tvorbu, mimo to se ovšem věnuje rakouskému kulturně dějinnému kontextu, zejména pak 

vztahům s dalšími autory ‚trojhvězdí‘ současné rakouské dramatiky, Thomasem Bernhardem 

a Elfriede Jelinek.

Členění práce je jasné a logické: dosvědčuje to i úvod, v němž je naznačeno téma každé 

kapitoly i literatura, s níž diplomandka dané dílčí téma zpracovala. Jako vhodnější by se mi 

zde jevil prostý přehled dosavadní literárněvědné diskuse o Schwabovi. Následují čtyři hlavní 

kapitoly práce. Do problematiky uvádějí pasáže věnované kontextu rakouské dramatiky (s. 

13-23), kde některé paralely v jazyce Bernhardově či tématech Jelinekové (demytologizace, 

estetika hnusu a sexualita) vhodně předjímají detailní výklad dalších kapitol. Naopak kap. 

1.2.3, v níž diplomandka heslovitě představuje rakouské autory v jistých aspektech se 

Schwabem spřízněné, působí co do formy i obsahu jako torzo. Funkčně je naproti tomu 

zpracován Schwabův životopis (kap. 2, s. 24–35). 

Třetí kapitola (s. 36-111) je stěžejní, obsahuje analýzy a interpretace Schwabových textů. 

První pasus „Panorama der Theaterlandschaft…“ by slušel spíše úvodní kapitole 

k literárnědějinnému kontextu. Naproti tomu výklad věnovaný postdramatickému divadlu se 

již bezprostředně vztahuje k Schwabovým hrám, stejně jako poznámky k estetické kategorii 

‚hypernaturalismu‘.  Poté diplomandka velmi plasticky nastiňuje genezi Schwabova pojetí 

textových instalací jako zvláštních (kon)figurací prostoru, jazyka a těla, a reflexi vzniku 

divadelního znaku z jejich vzájemné interakce, přičemž ukazuje např. rozdíl mezi principem 

„ztělesnění“ v dramatickém divadle a principem „materializace“ ve vídeňském akcionismu, 

který Schwaba významně inspiroval. V podkapitolách věnovaných Schwabovu vztahu 

k tradici lidového divadla a kategoriím groteskna a karnevalové literatury diplomandka 

kritickým komentářem pramenů i sekundární literatury potvrzuje samostatnost a přínos své 

práce, jež se ještě výrazněji projeví v dalších pasážích. 

K nim patří velmi zdařilá kapitolka o Schwabově jazyce, označovaném v literatuře jako 

„das Schwabische“ (s. 61–83). Diplomandka nejenže trefně shrnuje již vyslovené teze o 

Schwabově pojetí jazyka jako organickém, autonomním a ‚zdivočelém‘ materiálu, nýbrž 

doplňuje je o minuciózní jazykový rozbor (užití modálních sloves, pasiva, členů a zájmen, 



slovotvorba). Nadto provádí analýzu pro Schwaba typických rétorických figur. Kapitoly 

věnované fekálním dramatům od Die Presidentinnen po Mein Hundemund, královským 

komediím od Offene Gruben und offene Fenster po Endlich tot, endlich keine Luft mehr a 

dramatům z pozůstalosti od Pornogeographie po Faust. Mein Brustkorb. Mein Helm  se 

vyhýbají přehledovému řazení interpretací jednotlivých textů a na základě srovnávací analýzy 

výstavby, typických rekvizit a jazyka završují přesvědčivý syntetický obraz Schwabovy tvroby. 

Těmto kapitolám, stejně jako závěru, v němž jsou identifikovány základní témata 

Schwabových dramat (násilí, moc, kritika společnosti a církve, sexualita) a komentována 

dosavadní recepce, nemohu takřka nic vytknout – jde o velice poučené a poučné, čistě 

provedené výklady.  

Vytknout jim i celé práci lze jazykovou stránku. Chyby morfologické i syntaktické bohužel 

na mnoha místech přesahují mez čtenářského komfortu – považuji to za důsledek 

nedostatečné korektury (a možná i jisté jazykové nejistoty diplomandky?). Svědčí o ní již 

obsah práce (s. 5n), který zároveň nevhodnou volbou názvů kapitol předznamenává 

stylistické a formulační nedotažení některých pasáží („Andere Schwabs Vorläufer“, 

opakování zájmena „Seine…“, „Seine Kunstperiode“ [?], „der 1990er Jahren“, 

„postdramatische Hauptkennzeichen“ místo „Hauptkennzeichen des postdramatischen 

Theaters“, „Schwabsche Stilistik“ místo „Schwabs Stil“, „Die markanteste Themenbereiche in 

Bezug auf Werner Schwabs Dramen“, „Schwabs Ansicht zu der sexuellen Problematik“, 

„Nachschlagwerke“ etc.). Také textová syntax by místy mohla být plynulejší. Po formální a 

technické stránce považuji práci za zdařilou, velmi přesvědčivý je impozantní seznam použité 

literatury, čítající přes 130 titulů, kterému nemám co vytknout. 

Celkově považuji práci za velmi zdařilou a bez výhrad ji doporučuji k obhajobě.

V Praze 31.1.2011

Mgr. Štěpán Zbytovský, PhD.




