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Jana Řezanková: 
"Realismus a impresionismus v románu Hermana Banga U cesty (1886) a nový 
realismus v románu Helle Helleové Představa o nekomplikovaném životě s mužem (2002). 
Proměny realistické metody se zvláštním důrazem na vypravěče" 

Diplomandka si v úvodu stanovila jasný cíl: na základě porovnání dvou románů, kritikou 
označovaných jako realistické, zjistit, jak se v dánské literatuře realistická metoda proměnila 
od dob, kdy se realismus v Dánsku etabloval, po současnost. Díla zvolila velmi příhodně, 
neboť vykazují podobnost nejen tematickou, nýbrž i ve většině formálních aspektů. Při 
srovnání se diplomandka zaměřila na analýzu vyprávěcí situace v obou románech a 
metodicky se přitom opřela o naratologické studie Franze K. Stanzela. Krom toho se ve 
srovnání soustředila na porovnání "komentování" nebo "nekomentování" děje ze strany 
vypravěče a na otázku kompozice. V závěru diplomandka velmi stručně srovnává oba romány 
po tematické stránce. 

Tématu práce by bylo možné vytknout, že je stanoveno příliš úzce, protože 
diplomandka se v podstatě soustřeďuje pouze na oblast naratologie (byť právě tato oblast o 
posunu realistické metody psaní prozrazuje mnohé). Neméně zajímavé a výmluvné by bylo 
zaměřit se například na roli metafor a symbolů v dílech obou autorů. Nicméně diplomandčinu 
volbu je třeba respektovat a přitom konstatovat, že diplomandka stanovený cíl splnila. 

Nejprve prostřednictvím slovníků, odborných studií, programových statí a 
časopiseckých interview vyčerpávajícím způsobem vymezuje literární termíny "realismus", 
"impresionismus" a "minimalismus", přičemž vždy provádí jejich diskusi a prezentuje vlastní 
námitky vůči teoriím i slovníkovým heslům. Kriticky se vymezuje i vůči termínu "nový 
realismus" (nyrealismen), jímž soudobá dánská kritika označuje styl Helle Helleové - a to jak 
v diachronním smyslu (tento termín už byl v dánské literární historii v 70. letech užit pro jiný 
typ literatury), tak ve smyslu synchronním (diplomandka často poukazuje na vágnost definicí 
"nového realismu" v soudobém odborném diskursu). Teoretický rozbor místy postrádá 
terminologickou přesnost - například v prvním odstavci na straně 16 opisuje diplomandka 
situaci, kdy není "zcela jasné, co je skutečnost a co pouze reprezentace" a přitom v celém 
pasu nikde nezmiňuje termín "poststrukturalismus". Obecně je ovšem nutno vyzdvihnout 
výbornou obeznámenost diplomandky se sekundárními prameny, a to i těmi zcela aktuálními. 
V teoretické části diplomandka rovněž srovnává programové teze obou autorů. 

Druhou polovinu práce tvoří konkrétní rozbor obou románů. Diplomandka zde 
uvažuje a analyzuje logicky, důsledně sleduje linii argumentace a práci nezatěžuje 
odbočkami, které se neváží k ústřednímu tématu. A přitom konstatuje řadu pozoruhodných 
skutečností. Například si všímá zjevné nedůvěry obou autorů k jazyku jako médiu 
komunikace. Dále konstatuje, že vyprávěcí situace v Bangově románu tíhne spíše 
k personalizaci, kdežto v románu Helle Helleové je patrná depersonalizace vyprávěcího aktu 
(viz str. 66 a str. 70-72). Rozdílnost vyprávěcích situací ilustruje na straně 74 výborně zvolené 
srovnání velmi podobných pasáží spjatých adjektivy "tísnivý" a "stísněný". Diplomandka zde 
přesvědčivě dokládá Bangovu tendenci zobrazované skutečnosti komentovat oproti snaze o 
zobrazení bez komentáře v románu Helleové. Zároveň ale diplomandka přesvědčivě dokládá, 
že navzdory programovým prohlášením obou autorů o důsledném nekomentování dějů, se ani 
Helleová od komentování nedokáže oprostit zcela. Toto zjištění patří k jednomu z hlavních 
závěrů práce - spolu se závěrem, že vyprávěcí situace v Bangově románu nese na rozdíl od 
románu Helleové dosud jasné stopy po vševědoucím vypravěči. V oblasti tematické 
konstatuje diplomandka Bangovu zjevnou snahu zachytit realistickým stylem celou 
společnost (v analyzovaném díle konkrétně dánské maloměsto), kdežto Helleové realismus 
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společnost a její struktury zcela opomfjí a soustřeďuje se výhradně na vnitřní život postav. 
Diplomandka jej tedy přiléhavě nazývá realismem privátním. 

V obsahové rovině lze práci vytknout nedostatečné závěry dílčích analýz -
diplomandka sice konstatuje zajímavé poznatky, ovšem ne vždy z nich vyvozuje skutečné 
závěry a vlastní interpretace. Za všechny uvádím např. závěr kapitoly "Kategorie 
perspektivy", kde na straně 70 stojí, že "výjimečné změny fokusu vyvolávají dojem 
jednotvárnosti a text tak působí staticky". Diplomandka však už z tohoto plausibilního závěru 
nic nevyvozuje, byť by se nabízela interpretace, že zvolená metoda umocňuje dojem 
statičnosti života reflektora. Diplomandka rovněž nedostatečně vztahuje skutečnosti zjištěné 
v praktické části rozboru k předcházející výborné teoretické části (např. na str. 72 konstatuje 
snahu o scénické zobrazení v dílech obou autorů, ovšem nezmiňuje už, jak to souvisí se 
poznatky z teoretické části). 

Výhrady lze vznést rovněž k oddílu "Kategorie modu" (s. 55-66), kde se diplomandka 
věnuje opozici vypravěč-reflektor. Zde není dostatečně zdůrazněna skutečnost, že veškeré 
vjemy líčené v románu Helleové patří postavě Susanne (na str. 64 by věta "Neutrální 
vypravěč v knize popisuje smyslové vjemy postavy Susanne ... " měla být doplněna o 
adverbium "výlučně": "popisuje výlučně smyslové vjemy postavy Susanne"). Diplomandka 
zároveň v této kapitole matoucím způsobem definuje situaci reflektora v románu. Nejprve o 
něm hovoří neurčitě a teprve v samotném závěru kapitoly jasně napíše: "Všechny události 
jsou ( ... ) zprostředkovány z pohledu Susanne, kteráje zmíněným reflektorem." (str. 65). Tuto 
informaci ale měla uvést hned na začátku. Někde si diplomandka protiřečí. Například na 
straně 93 stojí, že v Bangově románu je vhled do situací zprostředkován rovněž krátkými 
komentáři vypravěče, a několik vět nato se dočítáme (mimochodem naprosto vágní) tvrzení, 
že se "Bangovi podařilo zobrazit maloměsto a příběh lásky velmi komplexně, bezprostředně" 
(zvýrazněno HB). 

Po formální stránce je práci nutno vytknout místy neobratné formulace a 
nesrozumitelnost plynoucí z nejasných nebo příliš složitých formulací. Některé pasáže tak 
čtenář musí číst několikrát. Někde se diplomandka kromě neobratností dopouští vyslovených 
chyb (např. str. 74: "Bang tak tedy ustupuje zásadě nekomentování nejen reflektorskými 
vhledy ... "). 

Následující otázky by mohly dát podnět k diskusi při obhajobě. 
1. Na straně 70 a 71 (v kapitole "Dílčí shrnutí") se dočítáme, že v Bangově románu 
"(e)xistenciální oblast vypravěče není identická s existenciální oblastí postav". V románu 
Helleové se ale o (ne-)identitě existenciálních oblastí diplomandka vůbec nezmiňuje, toto 
hledisko zde chybí, přitom právě zodpovězení této otázky by v případě románu Helleové bylo 
velmi zajímavé. S tímto souvisí i otázka k úvaze: dokázala by si diplomandka představit, že 
román Představa o nekomplikovaném životě s mužem napsala sama Susanne, jinými slovy, že 
by bylo možné celý román bez problémů transformovat do vyprávění v 1. osobě? Což by 
ostatně byla velice trpká pomsta na nepříliš vřelém příteli-morousovi, který nikdy žádný 
román nedopsal. 
2. Na straně 47 stojí o technice Helleové: "Své náměty čerpá stejně jako Bang ze života, 
nicméně neužívá vědeckých metod pozorování." Jaké "vědecké metody pozorování" používal 
Bang? 
3. Na straně 91 stojí následující tvrzení: "Helleová ale kromě postav načrtává v románu velmi 
nepřímo i obraz společnosti, v níž protagonisté žijí." Jak souvisí tato věta s následujícím 
diplomandčiným konstatováním: "Popis fungování společnosti nebo jejích institucí však 
v románu úplně chybí. "? 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Helena Březinová 
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