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Bc. Lucie Byronová předložila relativně rozsáhlou a přitom hutnou studii, odborně po všech 

stránkách vyzrálou. Základem diplomové práce je schopnost formulovat určitý problém, 

z něhož pak vychází soustředěné pojetí celé studie. Tento badatelský předpoklad se podařilo 

výborně rozvinout: výklad má hluboké myšlenkové východisko, které netvoří jen kontextový 

úvod, ale podstatně se propojuje s konkrétním zkoumáním Lorcovy poetiky v jeho pozdních 

dílech. K soustředěnosti přispívá umění shrnout své pojetí na konci kapitol i v závěru celé práce. 

Výchozí kapitoly, které se věnují krizi evropského myšlení (tedy obratu od přelomu 19. 

a 20. století), novým proudům v umění a pojetí individuální identity, se opírají o dobře vybranou 

a dosti zažitou literaturu z oblasti filosofie a psychologie, a to jak sekundární (Burrow aj.), tak 

primární (Husserl, Freud). Zvláště oceňuji právě to, že se autorka nespokojuje se 

zprostředkovaným přehledem vývoje myšlení, ale sáhne k původním filosofickým spisům. 

Stejně tak v pasážích o expresionismu a surrealismu vyhledala například Bretonův 

„Surrealistický manifest“. Zběžné povědomí o surrealistickém vlivu na Lorcu nabývá v této 

práci přesvědčivost díky zasvěcenější znalosti, přesahující obzor studentské práce, a celkově 

širšímu záběru. 

Studium dobré odborné literatury a zapojení jejích postřehů do vlastního výkladu 

přispívá k pronikavé interpretaci Lorcových pozdních děl, sbírky Básník v New Yorku a dvou 

tzv. nemožných dramat, Jak jen uplyne pět let a Publikum. Lucie Byronová má talent spojit 

racionálně členěný rozbor jednotlivých témat s vnímavým ponořením do Lorcových děl; a 

zároveň neztrácet ze zřetele souvislost Lorcova vidění člověka s duchovní situací západní 

civilizace (jinak řečeno spojit „kontextovou kritiku“ a „close reading“). Mimořádně bohatá je 

zde interpretace básníkova vidění konečnosti lidské existence, rozvedená v komentářích k 

tématu smrti, zpochybnění křesťanské víry a tématu světa mrtvých; osobně mě zvláště zaujaly 

pasáže o vidění života z pohledu mrtvých („perspektiva z druhého břehu“, slovy Valle Inclána), 

nejen jako úzkosti, ale jako nečekaného nového pohledu na život, a v další poloze jako prostoru 

snů a vzpomínek, tedy blízkému podvědomí. Dominuje tu pozoruhodný motiv „divadla 

v písku“ ze hry Publikum, pod povrchem pohřbeného a přitom autentického, pravějšího než 

vnější divadlo pod širým nebem; divadlo je viděno jako hřbitov (s hrobkou Julie při přípravě 

inscenace Romea a Julie)   a hřbitov jako divadlo; motiv s romantickou literární tradicí má u 

Lorcy jedinečnou intenzitu. Dalšími polohami a variantami na téma autentičnosti jsou pak 

neméně bohaté kapitoly o motivu formy (prázdných šatů nebo kostýmů,  „mluvím o popelu, 

jenž má formu jablka“, ad.), a motivu masky. Zde se intimní téma osobní identity, včetně 

utajování homosexuální lásky, pojí s motivy předstírání v moderním velkoměstě a s kritikou 

západní civilizace, její techniky, mechaničnosti, heideggerovského zapomnění bytí. – Kromě 

autentičnosti jako tématu mohla být trochu rozvedena autentičnosti poezie samé. 



V interpretaci Lorcových děl na pozadí myšlení počátku 20. století akcentuje Lucie 

Byronová silněji pól prázdnoty, pomíjivosti, problematizace osobní identity (např. s. 65, 69),  

zároveň ovšem vnímá jeho napětí s vírou v možnost autenticity a vnitřního sjednocení (např. s. 

75).  Tato druhá poloha celistvosti je myslím významná i v oné krizi či obratu evropského 

myšlení (např. v Bergsonově durée). 

Určitou mez spatřuji ve sledování vybraných motivů napříč díly, které ukazuje více 

jejich obecnost či archetypálnost než jedinečnost v bezprostředním kontextu. Více tak vystupuje 

celková Lorcova poetika než svébytnost každého konkrétního díla a jeho žánru – není zde brán 

v potaz rozdíl mezi lyrickou sbírkou a dramaty (jež jsou při vší lyričnosti jiným žánrem, jak 

ostatně autorka naznačuje zmínkami o scénických poznámkách). Nicméně i při volbě tohoto 

postupu se autorce v některých pasážích daří celkový smysl každého z děl naznačit. Zároveň 

intertextové postřehy mají svůj význam. A samozřejmě má takový přístup oprávnění v tom, co 

bylo cílem práce: charakterizovat Lorcovu poetiku pozdního období, v němž došlo v jeho díle 

k novému posunu, k experimentu svého času „nemožnému“. Mění se tak tradiční obraz Lorcy 

„na andaluskou notu“. 

Diplomová práce je napsána kultivovaným odborným jazykem, profesionálně zvládá 

práci s dobře vybranou odbornou literaturou, citace, poznámkový aparát. Je také pečlivě 

zredigovaná (až na ojedinělé přehlédnutí i/y a občas chybějící čárku, např. před „a to“). Citáty 

z odborné literatury jsou adekvátně přeložené. Citáty z Lorcových textů jsou ponechány pouze 

v originále, což je u studentské práce přijatelné a je to pochopitelně dáno detailním 

komentováním básnických děl (mimořádná metaforická obraznost je příznačná i pro Lorcova 

dramata); přesto je poněkud škoda, že práce pak není obecněji přístupná. Název hry Así que 

pasen cinco años měl být přeložen. Ve skloňování Lorcova/Lorkova jména autorka užívá 

variantu s „k“, která je možná, byť se dnes preferuje ponechat „c“. 

 Práce Lucie Byronové zcela splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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