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Diplomantka zvolila korpus šesti hlavních her nejvýznamnějšího francouzského drama-
tika poslední čtvrtiny 20. století a podrobila je zkoumání jeho tematických konstant, aby odhalila 
základní parametry existenční polohy, kterou v nich autor tlumočí. Jako relevantní základ zvolila 
prostorové vztahy a provedla vzornou analýzu toho, jak se do nich promítá „potíž se životem“ a 
potřeba stálého úniku, opouštění a nenaplnitelného „hledání“, které jsou vlastní autorovým hrdi-
nům. (Jediná výtka, kterou bychom tu mohli učinit, se týká toho, že při rozlišení „místa“ a „pro-
storu“ jako popisných pojmů není nikde podána základní definice těchto pojmů.) Do prostoru 
ambivalentně členěného na prostory otevřené a uzavřené a do svébytné dynamiky, která v něm 
pohání protagonisty jakožto jednotlivce, vstupuje další dynamika vztahová. Vztahy mezi postava-
mi jsou popsány především jako srážky těles, kterým je každé z nich vychylováno ze své „trajek-
torie“: vlastně tedy nejde o vztahy v plném slova smyslu, takovéto vztahy nevytvářejí žádnou pro-
pojenou síť, v níž by se subjekty mohly zachytit a souvisleji se rozvíjet. Tento aspekt, který vlast-
ně uvrhává všechny Koltèsovy postavy do nepřekonatelné samoty, mohl být v práci vyjádřen 
explicitněji (dalo by se dokonce ukázat, jak dobře to odpovídá rehabilitaci dramatického monolo-
gu, která je jedním ze základních rysů Koltèsovy divadelní poetiky). 

V druhé části práce se diplomantka – opět zcela logicky – zabývá vnitřními pružinami, 
jimiž je taková vztahová dynamika určována, tj. především autorovou nedůvěrou k citovosti (a 
vlastně lidskosti vůbec) a s tím související logikou obchodní směny (dealu), podle níž jsou vztahy 
vykládány (obchodní ráz transakce má diplomantka sklon poněkud potlačovat). Sama směna (zá-
jem něčeho nabýt a něčím za to zaplatit) je pak motivována dialektikou touhy a „žádosti“, u 
Koltèse bezvýchodnou a vystavěnou převážně v agresivním duchu (čemuž se vymyká, jak diplo-
mantka dobře ukazuje, pouze vztah sourozenecký: v této souvislosti ovšem měla do své analýzy 
zahrnout také hru Tabataba, která je v tomto ohledu nejzářnější a také lidsky nejvlídnější z auto-
rových her). Dialektiku touhy vykládá diplomantka v pojmech lacanovské psychoanalýzy, zřejmě 
ve shodě s druhotnou literaturou, kterou měla k dispozici. Je jistě chvályhodné, že se s pomocí 
francouzských monografií o Koltèsovi pokusila pochopit Lacanovo dost hermetické učení, pře-
chodem z tematické analýzy těsně se držící díla k interpretaci psychoanalytické nicméně vytvořila 
metodologický zlom, který se příliš nepodařilo scelit. Přestože v psychoanalytických pojmech jsou 
podstatné momenty vyjádřeny, nedostáváme se dost určitě zpět k rovině existenční zkušenosti a 
jejího výrazu. 

Tato jistá nedotaženost způsobuje, že práce nedospívá až k problematizaci dané existen-
ční polohy, neklade si řadu otázek skutečně kritických, které by byly zajímavé: počínaje tématem 
odcizenosti, které je stěžejní pro analýzu prostorových vztahů a parametrů, ale v dalším se na ně 
zapomíná. Přitom je zřejmé, že postavy naříkající si na odcizení si toto odcizení samy způsobují a 
dál zhoršují, když zaměňují lásku obchodní směnou. Přeměna základních hodnot života v pouhé 
věci (což je základ obchodu) patří přece k té nejjednodušší, klasické filosofické definici odcizení. 
Z hlediska uměleckého je tato volba (jakožto volba postupu) nosná, protože do neudržitelné kraj-
nosti vyhrocuje napětí mezi touto fikcí a lidskou skutečností, což na jedné straně umocňuje inten-
zitu výpovědi, na druhé straně podává důkaz per absurdum toho, že taková logika je nemístná; 
čehož si je Koltès nejspíš vědom, když říká, že láska si jde v jeho hrách svou cestou: nejlepší způ-
sob, jak toho dosáhnout, je možná vskutku nijak jí nepomáhat. Zároveň však tuto logiku bere za 
svou, protože si podobně jako mnoho Francouzů myslí, že nejspolehlivější je tvrdost. Nejspíš 
proto obcházejí psychoanalytické náhledy tak, jak jsou v práci podány, jednu podstatnou otázku, 
a tou je prostá vlídnost k druhému. Touha není bezvýchodná za všech okolností, předpokládá 
však, že druhého nejprve vlídně přijmeme jako schůdné východisko. V lacanovském napětí mezi 
touhou a žádostí chybí jeden podstatný motiv, který přináší jiné rozuzlení, než je rvačka na nože, 
a tím motivem je něha: ona je tím, co je „zadarmo“, a dispozičně v každém případě jakýkoli 



„směnný vztah“ předchází. Aby se bezvýchodná pozice touhy vysvětlila, operuje se v práci s poj-
mem obsedantní neuróza, což by si vyžadovalo fundovanější psychopatologické vysvětlení, diplo-
mantka tu zjevně důvěřuje pramenům, jež cituje. Jednodušší motiv, daný už v souvislosti se „sta-
diem zrcadla“, nicméně v práci nikde nevyslovený, je ovšem narcisismus. Narcis je ten, jehož ne-
štěstí a „odcizení“ plyne jen a jen z toho, že není schopen poskytnout nikomu vlídné (něžné) 
přijetí; a z vnitřní logiky Koltèsova díla lze usuzovat, že právě to je autorův hlavní existenční 
problém: je to krásný mladík, který nikdy nikoho nedokázal milovat. Jen tak může jalová nostalgie po 
mateřském lůnu (neboli čirá abstrakce) vytěsnit dychtivé vzrušení před mnohotvárností světa, a 
žádné přijatelné východisko to není. Zcela přesvědčivá v této souvislosti není ani Koltèsova afric-
ká angažovanost: právě zde u něho narážíme často na zvláštní ideologickou předpojatost, která 
někdy znásilňuje i fyziologickou realitu, a na prapodivný souzvuk s kulturně atavickými způsoby 
(bratr, který prodá svou sestru do bordelu, je prostě vůl). Z toho pak plyne zcela zásadní otázka, 
zda slavný Roberto Zucco není ve skutečnosti obrovský umělecký nezdar. 

Tyto otázky do značné míry přesahují rozměr diplomové práce a diplomantce nelze vytý-
kat, že ji do takové úvahy nerozvinula, zůstává nicméně otázka, zda si k nim tak trochu nezavřela 
cestu. Dopilovat by se daly i některé drobnější detaily (dialektika pohybu prostorem nahoru a 
dolů: někdy je to zároveň nahoru i dolů – sebevražda skokem vylíčená jako vzlet). Práce v kaž-
dém případě splňuje nároky, jež lze na diplomovou práci klást, obhájení tedy doporučuji. 

 
Pokud jde o chyby ve zpracování, jazykové chyby jsou vcelku zanedbatelné, až na opako-

vané chybné použití přivlastňovacího zájmena „svůj“: tuším, že ve slovenštině pro to platí stejné 
pravidlo jako v češtině. Velmi nepříjemné jsou stovky slovních spečenin vzniklých tím, že chybějí 
mezery mezi slovy: bohužel se tak jeví, že diplomantka po vytištění text ani neprohlédla, aby se 
ujistila, zda je v pořádku. 

Za velkou podivnost pokládám také to, že primární literatura (tj. Koltèsovy texty) jsou 
citovány výhradně v češtině, i když z náznaků plyne, že diplomantka snad francouzské originály 
měla k dispozici. České citace z díla jsou jistě přípustné, obvyklé je však mít k dispozici i znění 
originálu; zcela nevhodné je ovšem to, že i všechny tituly jsou v textu uváděny česky. Není pro to 
vůbec žádný ospravedlnitelný důvod: práce je psaná slovensky, originál děl francouzský, takže 
názvy děl by měly být uváděny buď francouzsky, nebo slovensky. 
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