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Lenka Borovanová se ve své bakalářské práci věnuje Luigimu Pirandellovi, 

konkrétně jeho dramatické tvorbě s důrazem na trilogii tzv. divadla na divadle. Práce je 

přehledně a jasně sktrukturována - od úvodu mapujícího autorův osobní i tvůrčí život a 

podávajícího přehled jeho tvorby přes části věnované jednotlivým dramatům zmiňované 

trilogie (jedná se o hry Šest postav hledá autora, Každý dle svého a Dnes večer 

improvizujeme) až po shrnující závěr a obrazovou přílohu.  

Kapitoly jsou podrobně zpracované, po Pirandellově životopisu se autorka 

postupně věnuje jednotlivým dílům, která nahlíží z několika úhlů – zamýšlí se nad 

charakteristikou postav, zabývá se pojetím scény a i obsahovým významem dramat. 

Funkční koncepci bohužel narušuje nevyvážená proporcionalita kapitol, takřka celá první 

třetina práce se zabývá Pirandellovými bibliografickými daty, která jsou snadno 

dohledatelná i pomocí jiných zdrojů, považuji tedy zde jejich objem za nadbytečný. Navíc 

bych si dovolila s autorkou práce polemizovat ohledně jejich relevantnosti při textové 

analýze. I část zabývající se přehledem Pirandellovy dramatické tvorby se zdá příliš 

obsáhlá a popisná, dle mého by stačilo se úžeji zaměřit pouze na období zkoumané v této 

práci, tedy období divadla na divadle, a o ostatních se zmínit pouze okrajově. Naopak 

finální části (7. kapitola), která by měla prezentovat závěry, k nimž autorka ve svém 

literárněvědném bádání dospěla, je věnováno pouze pár řádek.  Nadto se nemohu ztotožnit 

s názorem, že tématem zkoumaných dramat je práce herců, režisérů a divadelních 

pracovníků, jak je právě v oné závěrečné kapitole deklarováno (viz str. 55). Domnívám se, 

že prostředí divadla se všemi svými konotacemi Pirandellovi především skvěle posloužilo 

k nastolení hlubších existenciálních otázek o autenticitě bytí člověka, o problematičnosti 

jeho identity, která má potřebu schovávat se za role a masky.  

Jistou slabinu práce tedy spatřuji v nedostatku vytyčených problémů, jež by mohly 

být zkoumány a pomocí textu analyzovány. Podstatných otázek, které Pirandellovy texty 

kladou, se tato práce spíše jen dotýká (viz problém skutečnosti a fikce, pravdy a 

pravdivosti atd.). Bylo by možná přínosnější „ponořit se“ hlouběji do primárního textu a 

více vycházet z něho samotného a odklonit se od obrazu autora (jak to shodou okolností 



postuluje sám Pirandello ve svých dramatech).  

Po formální stránce je ovšem práce dobře zvládnutá, pozitivně hodnotím 

především kultivovaný jazykový projev autorky a komplexnost zpracování, zahrnující 

vedle genealogie samotných děl rovněž pasáže o Pirandellově spolupráci s divadly i herci, 

o jeho přístupu ke scénografii a další. V neposlední řadě také oceňuji kapitoly věnované 

uvedení her v život, tedy jejich premiérovým i pozdějším nastudováním a jejich recepci u 

publika domácího i zahraničního. Přes výše uvedené výhrady, které jsou však míněny 

spíše jako doporučení pro případnou budoucí práci s texty, doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Říčanech dne 30. května 2013    Mgr. Olga Čaplyginová 

oponentka 


