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Werner Schwab (1958-1993) je „enfant terrible“ rakouské dramatiky přelomu osmdesátých a 

devadesátých let minulého století. Tento autor, „mediální hvězda“ rakouské kulturní scény 

posledního čtvrtstoletí a její „žádaný vývozní artikl“, je jedním z nejvýraznějších představitelů 

rakouské postmoderny i – paradoxně – tradic rakouské jazykové kritiky, zasahující už od časů 

Vídeňské moderny ne nepodstatnou část rakouské literatury. Bohémská osobnost tohoto autora, 

k jehož proslulosti nemalou měrou přispěla i mediálně tolik přetřásaná smrt na Silvestra roku 1993, je 

tak dnes vedle Franzobela a Roberta Menasseho – osobností z oblasti rakouské prózy posledních 

desetiletí s obdobným provokativním a vědomě provokujícím vystupováním – vděčným tématem pro 

kulturně politické i estetické diskuse (nejen) rakouských médií i pro solidní literární a divadelní vědu. 

Diplomantka si této skutečnosti od počátku byla vědoma, proto celou problematiku své práce o 

Schwabově postmoderní tvorbě uvedla exkursem do vývoje rakouského dramatu k počátkům zlomu 

v jeho společenském vnímání, který charakterizovaly Handkovy experimenty s tzv. mluveným 

divadlem (Sprechstücke) v šedesátých letech, především ovšem neotřelým srovnáním s dramaty 

Thomase Bernharda a Elfriede Jelinek, při nichž vychází ze společenských témat, jež jsou jim společná 

(politická situace v zemi, vliv katolicismu), a z jakéhosi druhu „umělosti“ v užívání jazykových 

prostředků i ve volbě dramatických postav – Bernhard provokoval „přeháněním“ 

(Übertreibungskünstler), Jelinek momentem „šoku“, Schwab obojím, přičemž je pro všechny 

příznačné využívání stylistických figur odvozovaných výhradně z jazyka, jimiž své dramatické postavy 

konstruují (s. 17-19). Podstatné je, a diplomantka to svými vývody potvrzuje, že moderní rakouské 

drama v tomto období opouští věrné zachycení reálné skutečnosti a posouvá se k metaforizaci 

skutečnosti, která mu umožňuje hlubší ponor do tématu a netradiční využití jazykových a 

inscenačních postupů. V nich Werner Schwab navíc navazuje na tradici vídeňského akcionismu 

(Nitsch, Schwarzkogler) a v kritickém přístupu k dramatickému textu na tradici Vídeňské básnické 

skupiny (Wiener, Artmann, Achleitner). Asi zbytečně zůstala po dohodnuté revizi textu malá kapitolka 

o Schwabových kritických současnících, reagujících převážně prózou na stejná témata (Kofler, Bauer, 

Winkler, Roth, Innerhofer, s. 22 – 23). 

Podobně diplomantka postupuje i v popisu situace v divadelnictví osmdesátých a 

devadesátých let, kdy vychází z nejsoučasnějšího diskursu o dramatickém a divadelním vývoji 

posledního dvacetiletí v oblasti německo-jazyčného divadla s přihlédnutím k syntetickým závěrům o 

tendenci dramatického textu a jeho inscenací ve 20. století (Stricker, 2007) a dokumentuje posun od 

„divadla témat“ (Marranca, 1999) let osmdesátých, charakterizovaných ryze politickým pojetím 

sexuální, genderové a rasové problematiky i krizí identity (právě Bernhard a Jelinek), k tzv.

postdramatickému divadlu (Lehmann, 1999) let devadesátých, které se sice vrací k intimitě příběhu 



jedince, volnou ruku nicméně dává neotřelým inscenačním postupům i na úkor věrnému převedení 

dramatického textu do inscenační polohy, čímž reaguje na receptivní očekávání publika. A to je 

vlastně případ Wernera Schwaba.

Vlastní Schwabova tvorba je uvedena obsáhlým a vyčerpávajícím exkursem (s. 40 – 60) k jeho 

vzorům (instalace textů v duchu akcionismu, kritická návaznost na tradici lidové hry a zalíbení 

v Artaudově „divadle hrůzy“). Za velmi zdařilou považuji kapitolu o jazyce Schwabových her (s. 60 –

83), pro nějž se prosadil termín „schwabština“ („das Schwabische“, Miesbacher, 2000; adekvátně 

používanému termínu „bernhardština“, „die Bernhardsche Sprache“, Schmidt-Dengler, 1995), která 

fascinuje a irituje zároveň (s. 61). Diplomantka se pustila do podrobného rozboru dramat 

z gramatického a stylistického hlediska, kde vzhledem k osobitému autorovu způsobu zacházení 

s německou gramatikou a stylistikou vyzdvihuje, dokumentuje a v přehledných tabulkách zachycuje 

mj. neobvyklé používání modálních sloves, vazeb trpného rodu či osobitého využití rétorických 

prostředků v oblasti stylistiky. Shrnující kapitoly o tzv. fekálních dramatech (Fäkaliendramen – Die 

Präsidentinnen; Übergewicht, unwichtig: Unform; Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos; 

Mein Hundemund) a o tzv. královských komediích (Königskomödien – Offene Gruben und offene 

Fenster; Hochschwab: Das Lebendige ist das Leblose und die Musik; Mesalliance aber wir ficken uns 

prächtig; Der Himmel mein Lieb meine sterbende Beute; Endlich tot, endlich keine Luft mehr) 

zdůrazňují rozdílnost prostředí, v nichž se odehrávají, i rozdílnou výstavbu dramatických postav, 

rekrutujících se v prvním případě z nejnižších společenských vrstev, v druhém pak z privilegované 

společnosti. K jejich analýze i k analýze následujících dramat, vydaných a inscenovaných až na jednu 

výjimku (Pornogeographie) po autorově smrti, nelze nic vytknout. Čtyři základní témata Schwabových 

her – násilí a moc, kritika sociální a politické situace v Rakousku, kritika katolicismu, sexuální 

problematika – jsou i s přehledovými tabulkami, v kterých má diplomantka zálibu, zásadním shrnutím 

celé Schwabovy tvorby (s. 112 – 137), stejně jako Schwabova dosavadní recepce v literární historii (s. 

138 – 145). Závěrečné přílohy jsou analytickým přehledem veškerých Schwabových dramat, jak jsou 

chronologicky publikovány v třech knihách jeho her, podle schématu: premiéra hry, výstavba 

dramatu, místo a čas děje, krátký obsah, jednotlivé postavy dramatu. Škoda jen, že nezbylo místo na 

původně dohodnutý přehled všech českých inscenací a překladů Schwabových her, jež se před 

několika lety těšily pozornosti i českého publika.

Materiálově bohatá práce Michaely Narwové je první českou ucelenou monografií o Werneru 

Schwabovi. Diplomantka se svého úkolu zhostila velmi odpovědně, prostudovala nejen obrovské 

množství i těžce dostupného materiálu a nejnovější sekundární literatury k vlastnímu tématu, ale i 

k tématům obecné teatrologie. Dosvědčuje to úctyhodný osmistránkový seznam použité literatury. 

Jazyk práce je výborný, o to víc překvapují některé nemilé gramatické chyby, které jsem vyznačil ve 

svém exempláři (slovosled ve vedlejších větách, chybějící členy apod.). Nicméně ani tyto drobné 

nedostatky nesnižují vynikající odbornou úroveň této diplomové práce.

Práci doporučuji k obhajobě bez zásadních výhrad.
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