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Opakování jako výrazový prostředek v dramatech Jona Fosseho 

(diplomová práce na UK FF - Ústav germánských studií 20 I O) 

Diplomantka měla za úkol podrobně popsat fenomén opakování v divadelních hrách norského 
spisovatele Jona Fosseho. Opakování je prvek, který se pro Fosseho poetiku jeví jako značně 
charakteristický, všechny jeho dimenze však dosud nebyly prozkoumány. Právě proto se 
diplomantka pokusila o rozbor různých aspektů opakování jako výrazového prostředku v 
autorově dramatické produkci. Cílem zároveň bylo i posoudit rozličné funkce, jaké 
analyzovaný fenomén může mít, například z hlediska ztvárnění tématu či z hlediska možného 
působení na diváka. 

Fosseho rozsáhlé dramatické dílo samozřejmě prošlo určitým vývojem. Aby měl 
rozbor skutečně širší platnost pro autorovu dramatiku obecně, bylo nutné, aby diplomantka 
přečetla celé spisovatelovo dramatické dílo, ale zároveň bylo nezbytné zvolit alespoň jednu 
hru jako reprezentativní příklad, na kterém lze konkrétně demonstrovat získané poznatky o 
daném tématu. Diplomantka se rozhodla analyzovat hru Ein sommars dag (1998), neboť u 
této hry lze argumentovat, že obsahuje prvky charakteristické jak pro ranou, tak pro pozdní 
Fosseho dramatickou tvorbu. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V první části 

diplomantka prezentuje svá metodologická východiska. S pomocí většího množství 
sekundární literatury rozebírá možnosti, jak lze fenomén opakování chápat a jak k němu lze 
přistupovat. V kapitole 1 tyto možnosti rozčleňuje mimo jiné na základě hlediska 
psychologického, filozofického a ryze literárněvědného. V druhé kapitole obhajuje možnost 
přistupovat k dramatickému textu jako k více či méně literárnímu textu, na rozdíl od 
teatrologických přístupů, které analyzují spíše konkrétní inscenace. Kapitola 3 představuje 
stručnou obecnou charakteristiku Fosseho dramatiky; diplomantka poukazuje mimo jiné na 
spřízněnost autorovy dramatiky s jeho básnickou tvorbou, což se později ještě ukáže jako 
důležité hledisko. Čtvrtá kapitola prezentuje konkrétní metodologická východiska týkající se 
opakování na různých rovinách literárního textu. V druhé části práce pak diplomantka 
uplatňuje zvolenou metodologii na výše zmíněné drama. 

Diplomantka přesvědčivě ukazuje, že opakování ve Fosseho dramatické tvorbě není 
pouhý stylový manýrismus, ale propracovaná tvůrčí metoda, která ve většině případů má své 
tematické opodstatnění - například zvýrazňuje různé psychologické rysy postav, ať už ty, 
které vedou ke zkáze (patologické, obsedantní puzení ke smrti), či naopak ty, v nichž lze 
nalézt útěchu (konejšivá, terapeutická role vzpomínek). Práce rovněž dokládá, že opakování 
ve Fosseho dílech může fungovat i na několika rovinách, přičemž tyto roviny mohou být i 
smysluplně vzájemně propojeny: "Fosseho charakteristická repetitivní technika je výsledkem 
mnoha současně fungujících propojených procesů" (s. 77). 

Práce sice obsahuje některé občasné neobratné formulace, ale celkově má dobrou 
jazykovou úroveň. 

Ze všech výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě. 
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