
Posouzení diplomové práce Magdaleny Richterové Chrzastowské Román ve verších jako 

zvláštní útvar básnické epiky 

Předkládaná práce se mi jako celek jeví značně rozporuplná. Problémy spatřuji v 

následujícím: 11 zadání, to jest zkoumání jistého žánrového typu, bylo splněno jen zčásti; v 

některých pasážích jako by bylo pozapomenuto, 2/ autorka důsledněji neuplatnila žánrovou 

charakteristiku - to znamená, že jednotlivé veršované skladby neinterpretovala zejména z 

hlediska znaků, principů a postupů románovosti, 3/ v tom, jak jsou v autorčině výkladu 

jednotlivé texty řazeny. Logičtější by bylo předsunout světový kontext, neboť díla české 

literatury jsou prokazatelně díla inspirovaná. Jsou ohlasem. 

Některé kapitoly předkládané diplomové práce téma naplňují, jiné se od něho více či 

méně vzdalují, což je dáno nejspíš také zvolenou odbornou literaturou, o kterou se autorka v 

tomto případě opírat musela. 

Přestože se nadále s Bachtinem při řešení zadaného úkolu nepracuje, uchopení jeho 

pojetí románovosti se mi při vší stručnosti jeví jako zdařilé, podobně jako nástin romantismu -

tedy epochy, v níž se novodobý román ve verších zrodil. Povědomí o žánrové charakteristice 

a osudech veršovaného románu v českém prostředí (včetně ohlasu A.S.Puškina) si autorka 

vytváří na základě encyklopedického hesla Dagmar Mocné, dále studie M.Pokorného a 

M.Zelenky (K meziliterárním souvislostem žánrového vývoje veršovaného románu v 2. 

polovině 19. století) a konečně stati Felixe Vodičky K funkci veršovaného románu v žánrovém 

systému české literatury 19. století. Zdá se mi, že velmi dobrou žánrovou instrukci autorce 

poskytl také I.Pospíšil v knize Ruský román (Brno 1989), kde se mimo jiné zabývá 

Puškinovou hrou s žánrovou oscilací, která je příznačná právě pro hybridní povahu žánru a 

prosazuje se nejnápadněji v Miczkiewiczově eposovém románu Pan Tadeusz. 

Jak už jsem psala, úroveň dílčích kapitol předkládané práce do značné míry odvisí od 

zdroje informací a podnětů, který si autorka osvojila a který jí tak posloužil k prezentaci a 

interpretaci vybraných textů. Soudím, že nejlépe si vede v kapitolách věnovaných Panu 

Vyšínskému (K.Rieger, 1910), Magdaleně (Z.Pešat, 1959) a Evženu Oněginovi (I. Pospíšil, 

1998; Vl. Svatoň, 1993). Nechápu dodnes, proč si Magdalena Chrzastowská nenašla náležitý 

polský pramen pro žánrové vymezení Pana Tadeáše, proč se rozepisuje o okolnostech vzniku 

a čerpá z publikace Mickiewicz mystyczny, když skladba řadící se do linie velké veršované 

epiky se znaky románovosti je spíše proti pólem - realistickým, lyrickým, heroikomickým -
-to,f~ " 

romantického mysticismu. Nedostatečně je představen ~ž Byronův Don Juan a není 



H'lVltěož využita možnost ke srovnání s Gellnerovým pokusem - rovněž aktualizovaným, 

parodickým a satirickým. 

Komparativní přístup se v předkládané práci uplatňuje vzácně, hlavně a náležitě v 

Závěru. Ten sice do jisté míry plní vzhledem k předchozímu výkladu sjednocující funkci, jeho 

jazyk by však vyžadoval redakci. Ještě poznámka: právě v rámci závěrečného shrnutí se 

objevuje žádoucí prezentace Pana Tadeáše, která se mohla stát východiskem k podrobnější 

explikaci:" ... v žánrové charakteristice Mickiewiczova Pana Tadeusze se vedle heroikomiky 

uplatnila i přírodní a vlastenecká lyrika poémy. Četná scénická zobrazení střídá lyrický 

subjekt vyznání a apostrof a v neposlední řadě i didaktický román a realisticky zobrazující (ne 

"zobrazovaný") román ve verších." (s.68) 

I když jsem musela a musím konstatovat nevyrovnanost úrovně jednotlivých kapitol, 

právě tak jako nevhodnost některých pramenů, nevhodnost, jež ovlivnila odchylování výkladu 

od zadaného úkolu žánrové povahy, oceňuji současně dobrou kvalitu autorčina odborného 

zasvěcení, právě tak jako kvalitu některých rozborů zkoumaných textů. 

Diplomovou práci Magdaleny Richterové Chrzastowské doporučuji k obhájení. 

Doc. Marie Mravcová 

Ústav české literatury a literární vědy FF UK 


