
Posudek bakalářské práce 
 
 
Studentka:                Lucie Byronová 
Studijní obor:          Anglistika-Amerikanistika. Hispanistika 
Téma práce:             Lorkovo „nemožné“ divadlo: El público (Publikum) 
Rozsah:                     60 str. 
Vedoucí:                   Doc. PhDr. Hedvika Vydrová 
Oponent:                  Dr. Juan Sánchez 
Datum obhajoby:    7. 9. 2011 
 
 
      Předložená bakalářská práce Lucie Byronové je inteligentní, dobře pojatá i napsaná. 
Autorka jasně vymezuje téma a jeho dílčí aspekty a zdůvodňuje, proč právě jimi se chce 
zabývat. V průběhu práce přesvědčivě argumentuje, prokazuje smysl pro strukturaci látky, 
značnou erudici i formulační schopnost.  
      Studentka v prvních dvou kapitolách začleňuje Lorkovu osobnost do širších kulturních 
souvislostí Španělska 20. a 30. let (zde oceňuji její schopnost výstižné zkratky) a podává 
přehled Lorkovy divadelní tvorby. Za pozornost stojí volba adjektiva „divadelní“, které 
přesně postihuje její širší záběr – nejde jí pouze o dramatické texty, ale také o Lorkovy 
aktivity při budování studentského kočovného divadla La Barraca, jejichž popisem si otevírá 
prostor pro následující úvahy o Lorkově pojetí divadla a divadelnosti. 
      Jádro práce tvoří rozsáhlá 3. kapitola (41 stran a osm podkapitol), věnovaná vlastnímu 
tématu práce – analýze Lorkovy hry El público. S hlediska českého čtenáře je zajímavá první  
podkapitola, která výstižně seznamuje s okolnostmi vzniku a další existence rukopisu 
dramatického textu Publika (spory o jeho neúplnost, odtajnění a zveřejnění) i s jeho prvními 
jevištními realizacemi. Od další podkapitoly pak práce dostává výrazně analytický ráz. Lucie 
Byronová se detailně zabývá Lorkovou představou tzv. divadla pod širým nebem a jeho 
protikladu – tzv. divadla v písku (španělské termíny „al aire libre“ a „bajo la arena“ se obtížně 
překládají, možná by také šlo uvažovat o názvech „otevřené“ nebo „zjevné“ oproti 
„skrytému“ nebo „zasutému“, i když by to v druhém případě znamenalo ztrátu důležitého 
motivu písku ). V případě, že by studentka chtěla v práci dál nějakým způsobem pokračovat, 
bylo by možná dobré ještě zaujmout kritičtější vztah k Lorkovým názorům na diváka 
(odmítnutí pokryteckého buržoazního snoba a idealizace nezkaženého lidu), které jsou 
v určitém ohledu silně dobově podmíněny. 
      Od  dvojího divadla autorka práce plynule a logicky přechází k rozboru motivů tzv.temné 
lásky a smrti. Vychází z textové analýzy, kterou důsledně posouvá do interpretační roviny 
(mimo jiné i s přihlédnutím k celku Lorkovy tvorby). Jde přitom o nelehký úkol, protože text 
Publika je rovněž „temný“, obtížně dešifrovatelný, mnohoznačný a pravděpodobně  i 
fragmentární.  
      V tomto duchu jsou pojaty i následující podkapitoly – věnované problematice masky, 
publika, divadla na divadle, surrelismu. Lucie Byronová postupuje jakoby samozřejmě od 
jednoho aspektu k druhému, ale pod touto samozřejmostí je skryta značná kázeň a smysl pro 
řád úvahy. Dalším kladem je mnohovrstevnatost jejích rozborů – např. pojednává-li o temné 
lásce, nezůstává u problematiky homosexuality, ale vidí ji v souvislostech s Lorkovým 
hledáním podoby a smyslu divadla a to zase s problémy smrti, nicoty, autenticity života, 
skutečnosti a imaginárnosti, racionality a představivosti.   
      Je třeba také zmínit poučenou práci se sekundární literaturou, která zaujme svou 
diferencovaností. Výrazné místo v ní mají práce anglofonní, které autorka využila především 
v závěrečné podkapitole, věnované rozboru výslovných i skrytých odkazů autora Publika na 



dvě Shakespearovy hry – tragedii Romeo a Julie a komedii Sen noci svatojánské. Nejde jí 
přitom o pouhé hledání a potvrzování odkazů, ale snaží se v nich najít – opět v promyšlené 
analýze  textu, zejména jeho symboliky, - další možný klíč k pochopení Lorkova textu.  
      Práci uzavírá stručný a výstižný závěr, který v calderónovském duchu ukazuje Lorkovo 
Publikum jako hru o divadle, kterým je celý svět a  život každého jedince. 
      Lucie Byronová  jasně formuluje, její výraz je kultivovaný. V textu zůstalo několik 
přehlédnutých chyb v interpunkci. Některé výrazy v českém textu Publika by možná stály za 
úpravu (samozřejmě s poznámkou, protože nejde o vlastní překlad). Např. na str. 31, 2. odst.: 
šp. „sueño“ by asi víc odpovídal „sen“ než „spánek“. Nebo na téže stránce v 5. odst. české 
„pusa“ působí u ryby  příliš „lidsky“ a familiárně. 
      Lorkova hra El público se od druhé poloviny 70. let minulého století, kdy spisovatelova 
rodina dala souhlas s jejím uvolněním pro veřejnost, stala předmětem značného zájmu 
španělských, ale zejména světových divadelníků a kritiků. Čeští čtenáři se s ní mohli seznámit 
až zásluhou překladu Jiřího Kasla (Publikum, Dilia, 1988). Na našich jevištích se, pokud mi je 
známo, příliš neuchytila, ale zejména zde chybí zásadní studie, která by ji integrovala do 
kritického náhledu na celek Lorkova dramatického díla. Je to přitom věc závažná, protože 
Publikum do značné míry nabourává u nás vžitou představu o podobě, vývoji a významu 
Lorkovy dramatiky i o jeho pojetí divadla. 
      Práce Lucie Byronové je v tomto ohledu nesporným přínosem. Představuje první 
důkladnější kritickou analýzu vlastního textu a pokouší se ho zařadit nejen do vývojové linie 
Lorkova chápání dramatické tvorby i divadelní praxe, ale také do literárně-historických a 
komparatistických souvislostí (španělské renesanční a barokní divadlo, anglické alžbětinské 
divadlo a Shakespear, evropský surrealismus). Mohla by tak zaujmout naši širší odbornou 
veřejnost. Doporučuji autorce zvážit, zda by se některé pasáže nedaly upravit pro publikování. 
      Práce Lucie Byronové  přesahuje úroveň bakalářských prací. Doporučuji ji k obhajobě. 
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