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„Gao Xingjianova raná dramatická tvorba: Mezi avantgardou a tradicí“ 

Posuzovaná práce si klade za cíl pojmenovat stěžejní rysy rané divadelní tvorby
současného čínského dramatika a spisovatele Gao Xingjiana a ukázat na možné formativní 
vlivy a inspirační zdroje v jejich vzájemné interakci.

V úvodní části práce diplomantka podává stručnou biografickou informaci a zmiňuje 
klíčová estetická východiska Gao Xingjianovy literární a dramatické tvorby. Důležitou 
součástí úvodní části práce je představení Gao Xingjianových her z osmdesátých let 
dvacátého století a z počátku let devadesátých. Diplomantka se zde zaměřuje na vybrané 
dramatické a inscenační postupy, které Gao Xingjianově tvorbě dodávají experimentální 
charakter. V této souvislosti diplomantka případně vyzdvihuje skutečnost, že mnohé z Gao 
Xingjianových her lze vnímat jako svébytné manifesty autorovy vlastní divadelní estetiky.

V druhé části práce jsou jako možné inspirační zdroje Gao Xingjianovy dramatické 
tvorby nejdříve představeny přístupy a metody vybraných západních dramatiků a teoretiků 
divadla (Artaud, Grotowski, Beckett, Brecht), následně je poukázáno na inspirační vliv  
čínských kulturních tradic (čchanový buddhismus, pekingská opera). V navazující části práce 
diplomantka zaměřuje pohled na Gao Xingjianovu transformaci Beckettova leitmotivu 
„bezvýchodné situace“ a Brechtova „zcizujícího“ principu. Podobnosti a odlišnosti jsou 
demonstrovány prostřednictvím poukazů k jednotlivým Gao Xingjianovým hrám, případně 
prostřednictvím srovnání těchto her s relevantními dramaty Beckettovými.    

Diplomantce se daří v řadě bodů doložit platnost úvodní teze práce, podle níž Gao 
Xingjian zakládá svébytnost vlastní dramatické tvorby na syntéze a tvůrčí transformaci 
různorodých inspiračních zdrojů. Přesvědčivost výkladu je nicméně místy oslabena
nedostatečnou propracovaností některých pasáží. Týká se to mimo jiné absence 
přesvědčivějšího výkladu Gao Xingjianova pojetí individualismu. Diplomantka např. 
odkazuje na Gao Xingjianovu „reakci na Grotowského a na Sartra“ (46), aniž by koncepci
Grotowského blíže představila (viz kapitola 4.1.). Podobně není dostatečně vyložena
návaznost Gao Xingjianovy estetiky na některé domácí inspirační zdroje. Vzhledem k absenci 
detailnějšího výkladu se mi jako problematické jeví např. zahrnutí Gao Xingjianových
estetických východisek a divadelních postupů pod zastřešující kategorii „celostní pohled“ (46). 
Jako cenné, avšak rovněž nedostatečně propracované lze považovat pasáže, v nichž 
diplomantka poukazuje na blízkost Gao Xingjianovy estetiky k estetice Zhu Guangqianově, či 
na návaznost Gao Xingjianova přístupu na syntetický přístup Huang Zuolinův. Podobně 
cenný je diplomantčin poukaz na Lu Xunovo pojetí jedince jako na jeden z domácích zdrojů 
Gao Xingjianova modernismu. (45) Je proto škoda, že práce otázce možného vlivu právě 
tohoto proudu čínské estetiky 20.stol, pro nějž je charakteristická syntéza čínského a 
západního, nevěnuje větší pozornost.  

Posuzovaná práce je napsána kultivovaným jazykem, diplomantka jednoznačně 
prokazuje schopnost jasného a výstižného vyjadřování. Jistým nedostatkem práce je 
nedostatečné odlišení vlastních pozorování autorky práce od poznatků převzatých ze 
sekundární literatury. 

Navrhuji hodnocení „velmi dobře“.
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