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Třebaže italský spisovatel a dramatik Luigi Pirandello patří mezi nejvýraznější tvůrčí 

osobnosti minulého století, česká literární a divadelní kritika mu zatím věnovala spíše 

sporadickou a nesoustavnou pozornost.  Bakalářská práce Lenky Borovanové tedy 

nezpracovává tak probádané a frekventované téma, jak by se na první pohled mohlo 

zdát. Z Pirandellovy trilogie divadla na divadle zůstává nejznámější první hra Šest 

postav hledá autora (ostatně asi jeho nejznámější dramatické dílo vůbec) a je tedy 

dobře, že se autorka věnuje i hrám u nás spíše neznámým. 

 Struktura práce je přehledná. V úvodní faktografické části jsou shrnuta 

Pirandellova životopisná data, poté je představen Pirandello dramatik. Tento oddíl 

považuji za méně zdařilý než stěžejní analytickou část. Autorova biografie je 

nastíněna v hrubých rysech a samozřejmě selektivně. To by bylo v pořádku, kdyby 

tato selekce více mířila ke spojnicím vedoucím k tématům i koncepci divadla na 

divadle, k tomu, jak se z empirického materiálu rodí pirandellovská postava, jež se 

kriticky vymezuje vůči svému „stvořiteli“ a hledá si místo v dimenzi reálného života. 

 Kapitola shrnující celou Pirandellovu dramatickou tvorbu je mnohem 

přesvědčivější, neboť se v ní Lenka Borovanová s úspěchem pokouší zasadit trilogii 

do vývojového oblouku celé Pirandellovy dramatiky a dokládá, že téma divadla na 

divadle, téma zrodu a forem divadelní inscenace najdeme i ve hrách, které do trilogie 

nepatří. 

 V analytické části jsou v chronologickém sledu rozebrány hry tvořící trilogii, 

kromě již zmíněných Šesti postav do ní patří Každý dle svého a Dnes improvizujeme.  

Analýzy jsou vcelku přesvědčivé a hlavně neztrácejí ze zřetele trilogii jako celek, což 

je pak ještě potvrzeno v závěru práce, v němž Lenka Borovanová zachycuje vývoj, 

jímž pojetí divadla na divadle v rámci trilogie prošlo, s důrazem na rozšíření binárního 

vztahu postava-herec na vztah ternární či trojúhelníkový, do něhož je přibrán i divák. 



Také pojetí postavy prochází v trilogii vývojem, který se autorka práce pokouší 

v závěru celkem přesvědčivě reflektovat.  

 Práce neopomíjí ani intertextový a metatextový charakter celého Pirandellova 

díla (nejen dramatického) a všímá si způsobu, jímž autor ve hrách trilogie adaptuje, 

cituje a recykluje své starší texty (zejména povídky, ale i román), zároveň hledá 

možné cizí vlivy s ohledem na dobu vzniku jednotlivých dramatických textů (např. 

možný vliv futuristických manifestů, zejména těch věnovaných divadlu).  

 Jednotlivé postřehy by sice mohly být hlouběji a detailněji rozpracovány, 

nicméně nárokům běžně kladeným na bakalářské práce bylo zcela vyhověno. Práce 

je navíc faktograficky bohatá, opírá se – v „rozumné“ míře o kvalitní sekundární 

prameny a napsaná kultivovaným stylem. K obhajobě ji proto rozhodně doporučuji a 

navrhují hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 11/6/2013     PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        Vedoucí práce 

 


