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Román ve verších jako zvláštní útvar básnické epiky 

Magdalena Richterová-Chrzastowská si pro svou závěrečnou práci zvolila genealogickou 

problematiku. Jejím cílem bylo vytyčit jisté žánrové konstanty románu ve verších, tedy 

relativně mladého útvaru, který je ovšem v české i světové literatuře svázán s velkými jmény 

(G. G. Byron, A. S. Puškin, A. Mickiewicz, G. P. Moravský, Josef Svatopluk Machar, 

František Gellner), a má tudíž vevropské románové tradici nepřehlédnutelné vývojové 

postavení. 

Diplomantka logicky nejprve ohledala širším literárně-historické souvislosti 

romantismu a realismu, v jejichž silovém poli se román ve verších konstituoval. V kapitolách 

věnovaných této problematice postrádám domyšlení hlubších souvislostí románu ve verších 

s dalšími transgresivními žánry, jako je báseň v próze, román v dopisech, lyrizovaná próza, 

básnická povídka atd., které by odhalily problematičnost jednoznačného žánrového ukotvení 

takto označovaných děl. Stejně tak se autorka měla alespoň rámcově vypořádat s teoretickými 

modely a pojmy žánrového zkoumání. Získala by tím jistou metodologickou oporu, která 

v její práci citelně schází - Bachtinovy úvahy jsou sice neopominutelné, ale specifika 

pojednávaného žánru zde přirozeně nenajdeme. 

Kapitoly věnované interpretaci českých románů ve verších (Pan Vyšínský G. P. 

Moravského, Macharova Magdalena a Gellnerův Don Juan) přinášejí celou řadu zajímavých 

informací především o vzniku jednotlivých děl, respektive o tvůrčích rozpacích autorů 

po stavených před tuto žánrovou výzvu. Hodnotné jsou i komparativní pasáže, v nichž 

diplomantka citlivě sleduje filiace českých románů ve verších s jejich světovými vzory. Tyto 

poznatky by bylo dle mého názoru možno ještě více vytěžit, neboť svědčí o naprosto 

specifické situaci tvůrce, který se ocitá pod tlakem poměrně striktního zadání, postrádajícího 

ovšem jakousi přirozenou historickou dynamiku a variabilitu tradičních slovesných útvarů, a 

zároveň pod kuratelou velkého autora, na jehož dílo se odvolává. 

V posledním oddíle diplomantka přináší interpretační analýzu tří nejslavnějších 

románů ve verších: Evžena Oněgina, Pana Tadeáše a Dona Juana. S odkazem na sekundární 

literaturu Gejíž velmi rezervované využití považuji za další "vadu na kráse" této práce) 

popisuje historické okolnosti vzniku těchto děl a především jejich reflexi soudobou kritikou . 

. Magdalena se v těchto úvahách soustředí především na kategorii vypravěče a jeho vztah 

k hlavní postavě, což odpovídá hypotéze o výrazných autobiografických rysech románu ve 



verších jako jednom z konstitutivních tvarových příznaků tohoto žánru. Analýza jednotlivých 

děl by vzhledem k charakteru zvoleného žánru neměla opomíjet analýzu veršového rytmu, 

strofiky, rýmu, obraznosti, kompozice, a stejně tak by měla v hojnější míře aplikovat 

naratologické kategorie a pojmy. Potom by i klíčová otázka "románovosti" románu ve verších 

dostala jasnější obrysy a snáze by se na ni odpovídalo. 

Na práci hodnotím jazykovou kultivovanost a pečlivou redakční úpravu, která není ani 

u rodilých mluvčích na sousedním Ústavu české literatury a literární vědy samozřejmostí. 

Přes řadu méně i více vážných výhrad doporučuji práci Magdaleny Richterové-Chrzastowské 

k obhajobě. 

V Praze dne 20. 1. 2008 

Markéta Kořená Ph. D. 
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