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Tereza Hodinová se ve své francouzsky psané diplomové práci (FFUK, 

Praha, 2006, 119 stran včetně českého résumé) zabývá ženskými postavami nebo, 

asi přesněji řečeno, postavou ženy v Claudelových dramatech. Nepostupuje 

soustavně podle jednotlivých Claudelových děl, zaměřuje se spíše na různé 

inkarnace, řekli bychom různé role ženy u Claudela. 

Ve své analýze vychází zejména ze čtyř ženských rolí, jež pojmenovává jako 

Ženu - Moudrost, Ženu - Pannu, Ženu - Duši a Ženu - Církev, vycházejíc přitom ze 

zevrubného studia biblických textů, z nichž cituje latinsky, a také samozřejmě ze 

zcela konkrétních claudelovských citací. Autorka používá výrazu "Ies quatre sens de 

la femme", čtyři smysly (?) ženy. 

Celé práci předchází poměrný zevrubný úvod, který připomíná i jiné ženské 

role, především ovšem především v křesťanské tradici. Tím je dána celkem 

jednoznačně základní teze celé práce, kterou autorka potvrzuje v závěru: "Ženu 

v Claudelově dramatu je tedy třeba mimo jiné chápat v rámci určitého sakrálního 

světa, řídící, se podoqnou «logikou» jako liturgie" (slovo "Iogikou" uvádí v této větě 
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autorka de závorky). 

Lze dodat, že ženských rolí bychom nejspíš nalezli v biblických textech 

nesporně mnohem víc a že také v církevní tradici se vyskytují také jiné aspekty, 

mimo jiné lze připomenout tradici misogynskou, odsudky ženy jako "nádoby hříchu" 

a podobně. Autorka má někdy tendenci absolutizovat svůj výklad Claudelových 

dramat náboženským měřítkem. Postoj autorky, Claudela a věroučná interpretace 

se prostupují: "Dans le drame claudélien ( ... ) le salut éternel de chaque homme 

dépend de son attitude face a I'élément féminin" (s.8). 



Autorka zdůrazňuje důležitost básníkovy konverze (data uvádí různá, jde však 

nejspíš o nedostatky typografické) a uplatňuje důsledně svůj liturgický přístup 

k literatuře. Tento přístup si zvolila jako určující, jakkoli nutno připomenout, že v 

našem daném případě jde na prvním místě o problematiku literární. Z toho vyplývá 

jistý sklon k iracionálnímu uvažování, k argumentaci, jež se opírá o biblické odkazy, 

a k nimž ostatně také mnohdy dospívá, takže se potom výklad točí v kruhu. To vše 

je podepřeno neurčitým vyjadřováním a komplikovanými, spekulativními soudy (s.23 

aj.). Například tvrzení o tom, že je spiritualita "caractére de base de toute création 

poétique" je kategorické a sporné. 

Podobně závěry o ženském principu, o tom, že "žena je starší než muž" apod. 

jsou poněkud ukvapené, je třeba je pojímat jako obrazné a vymykají se samozřejmě 

racionální analýze. 

Problém je v tom, že literární analýza má své vlastní postupy, opřené spíše o 

logickou kauzální návaznost, přestože literární věda není vědou exaktní, a že 

náboženský diskurz představuje jen jednu ze složek tohoto výkladu, nikoli základní 

nebo dokonce jediné východisko. Claudelova řeč je velmi obrazná, avšak diplomová 

práce by měla usilovat o kritický a analytický odstup, byť je hledání biblických paralel 

pro výklad Claudela neopominutelné a náležité. 

Autorka se v oblasti věrouky pohybuje s jistotou v našich končinách 

neobvyklou. Totéž nelze říci o úrovni jazykového vyjadřování. Chyby ve 

francouzštině jsou nesčetné, vyskytují se v každém odstavci a na všech úrovních, 

pravopisné, gramatické, lexikální i stylistické. Tyto mnohdy dosti zásadní nedostatky 

znesnadňují četbu, která je místy na hranici srozumitelnosti. Totéž platí o logické 

návaznosti vět (s.1 00 a na mnoha jiných místech). 

Závěrem: volba tématu je ambiciózní. Myšlenka rozčlenění do čtyř obrazů 

ženy originální. Zpracování ne vždy formulačně dotažené. Úroveň francouzštiny ~ 

níz~~1. Určité sporné body bude třeba vysvětlit při obhajobě. 

doc. Aleš Pohorský ( 
7 ~oo~, / , 

/~! ~ l/~ (~" 
'/ I;' I / - 1---, 

( j/ (- ~) I / (/ " 
'_o"", \ \ 

l 


