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I přes své různorodé dílo zůstává irský spisovatel Dermot Healy kritiky poněkud 

ignorován. Jeho formálně rozmanitá tvorba ale sahá od románů a povídek po poezii i 

dramatickou tvorbu a je bezpochyby hodna kritické reakce. Jedním z témat, kterým se 

Healy věnuje, je tvorba a fungování vzpomínek, transformace zkušenosti v mysli 

‚prožívajícího‘ do něčeho, co lze z určité perspektivy považovat za fikci. Autor vychází 

z vlastních životních zkušeností a zabývá se tématem společným pro všechny lidské 

bytosti. S tématem paměti a jejím možným zkreslením si pohrává své autobiografii The 

Bend for Home (1996), stejně jako ve svých hrách a básních. Jeho autobiografické dílo 

lze považovat za pozadí tématu; tato práce se však zaměřuje na Healyho romány, 

počínaje Fighting with Shadows (1984), A Goat’s Song (1994), Sudden Times (1999), 

až po jeho poslední román Long Time, No See (2011). 

V těchto knihách a v postavách, které Healy představuje, můžeme pozorovat 

jednotlivce s různými osobními historiemi, kteří se vracejí k jednotlivým prožitým 

událostem prostřednictvím rekonstrukce a zpětného pohledu. Práce zkoumá vzpomínky 

postav a podrobnosti, které se čtenáři dozvědí nebo naopak co zůstává nezveřejněno, ať 

už jde o to, co si samotné postavy nepamatují nebo co nejsou ochotné říct. V případě 

popsaných vzpomínek se práce dívá na možnou zaujatost postav. Diplomová práce se 

ptá, proč jsou zdůrazněny určité vzpomínky, jakým jazykem jsou popsány a zda se tyto 

vzpomínky objevují jako obraz, zvuk nebo pouze jako podtón. Práce se také zaměřuje 

na postavy, které zažívají nedobrovolné vzpomínání a na jejich vědomé i podvědomé 

zobrazení. V případech, kdy jsme schopni pozorovat jak zážitek, tak i jeho vzpomínku, 

se práce také zabývá transformací od samotného zážitku do jeho fiktivní verze. Ačkoliv 

měl autor tendenci omezovat své zaměření na mužské postavy, jeho rozsah je široký 

v tom, že zobrazoval jednotlivce z různých vrstev společnosti. Psal o dělnících, 

policistech a spisovatelích, stejně jako o mladých i starých postavách. Healy také vylíčil 



jak postavy prožívající fyzické nebo mentální vyhnanství, tak postavy zapojené do 

každodenního života. Nabídl tak širokou škálu možných paměťových procesů.  

Lidé si nutně pamatují určité věci, které považují za důležité, a zapomínají na 

bezvýznamné epizody. Procesy paměti však nejsou tak jednoduché. Existuje mnoho 

dalších vnitřních funkcí mysli a důvodů k zapamatování, posílení vzpomínek nebo 

zapomínání a tato práce se bude tímto tématem zabývat skrze Healyho románů. 

Nakonec – a co je nejdůležitější – se bude práce zabývat Healyho zobrazením vztahu 

individuální a kolektivní paměti, zejména s ohledem na zkušenost jednotlivců s pamětí, 

přeměnu vzpomínek na fikci a zapomínání a vztahem těchto procesů ke konstrukci irské 

kulturní a kolektivní paměti, s využitím práce vědců od Jana a Aleidy Assmannových 

po následující generace odborníků.  


