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ÚVOD 

Cílem této práce je prozkoumat, jak se za posledních více než sto let v Dánsku 

proměnila realistická metoda. Východiskem jsou díla dvou dánských autorů, román 

Hermana Banga (1857 - 1912) Ved Vejen (1886, U cesty) a román Helle Helleové (1965) 

Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand (2002, Představa o nekomplikovaném 

životě s mužem). Tyto dva romány jsme nevolilináhodně, ale na základě tematické a 

formální podobnosti obou děl a intencionální literární návaznosti, Helle Helleová se 

msplruje tvorbou Hermana Banga. Tento zdroj inspirace uvádí Helleová například 

v rozhovoru s Carstenem Andersenem: ,,[Helleová] neskrývá své vzory. [ ... ] Jsou jimi 

Raymond Carver, Ernest Hemingway, Herman Bang a pak někteří seveřané."} (Andersen 

2006: 43) Analyzovaná díla byla vybrána i proto, že oba spisovatelé bývají pokládáni za 

nesporné představitele realismu. Herman Bang je spojován s tradičně pojímaným 

realismem 19. století, Helle Helleová je zase řazena k nejnovější odnoži realismu 

v Dánsku, tzv. novému realismu (nyrealisme). 

Realismus je literárněvědný a literárněhistorický pOjem, o němž se hojně 

diskutovalo takřka celé 20. století, a to nejen v Dánsku, ale i v ostatních zemích Evropy a v 

USA. Jak tato diskuze ukazuje, jedná se o pojem velmi problematický. My jej zde 

vymezíme především na základě skandinávských pramenů, ale neopomeneme uvést ani 

prameny české a německé. Prameny jsme volili vzhledem k původu dvou zkoumaných 

románů a dále i z hlediska jazykové dostupnosti, jsme schopni číst dánsky a německy. 

Herman Bang se sám teoreticky zabýval definováním realismu a především 

ideálním způsobem pozorování a zachycení skutečnosti. Své myšlenky shrnul v článcích, 

později uveřejněných ve sborníku Realisme og Realister. Kritiske Studier og Udkast (1879, 

Realismus a realisté. Kritické studie a skici). Na jeho literárněteoretickou i beletristickou 

tvorbu měly kromě realismu vliv i další směry, a to naturalismus a impresionismus. 

Impresionismu věnoval článek "Impressionisme. En lilIe Replik" (1890, Impresionismus. 

Malá replika). V této práci zhodnotíme, jakým způsobem se tyto tři literární proudy 

v Bangově tvorbě a konkrétně v románu U cesty odrazily. Popíšeme i literární metodu, 

kterou Bang v těchto článcích charakterizuje. 

1 [[Helle] lxgger ikke skjul pa, hvor forbilledeme skal findes. [ ... ] Det er Raymond Carver, Emest 
Hemingway, Herman Bang og sa nogle nordmxnd.] (vlastní překlad - pokud není uvedeno jinak, jsou 
vlastními překlady i všechny další citace) 
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Helle Helleová se svou tvorbou zaobírá teoreticky z popudu literárních kritiků a 

teoretiků, kteří jí kladou otázky o způsobu a cílech její tvorby. Helleová na rozdíl od Banga 

sama svou metodu programově nedefinuje jako realismus, literární kritika ji nicméně řadí 

k tzv. novému realismu (nyrealisme). Poznatky o díle této autorky lze tedy čerpat 

především z teoretických statí zkoumajících její dílo. Teoretici ji však nespojují pouze 

s realismem, ale i dalším literárním proudem, minimalismem. Na základě především 

dánských literárněteoretických pramenů zhodnotíme, zda je oprávněné ji za minimalistku 

označovat, jakých prostředků ve své tvorbě konkrétně užívá a jakou metodu tedy pro svou 

tvorbu volí. 

Metody obou autoru nejprve teoreticky popíšeme a srovnáme. V praktickém 

srovnání děl Banga a Helleové se zaměříme na analýzu vyprávěcí situace v uvedených 

dvou románech, U cesty a Představa o nekomplikovaném životě s mužem, a zároveň 

rozebereme i techniky užité v rámci vyprávěcích situací. Východiskem pro tuto analýzu 

bude studie Franze Stanzela Teorie vyprávění (Stanzel 1988). Těžiště srovnání tedy bude 

spočívat v naratologické rovině. Budeme se zabývat především formálními prostředky, 

krátce však zmíníme i rovinu tematickou. Na základě srovnávací analýzy pak shrneme 

rozdíly a shody v realistické metodě zkoumaných děl a pokusíme se popsat proměnu 

dánského literárního realismu od doby, kdy se tato metoda konstituovala, po dnešek, kdy 

se v odborné literatuře i v populárních článcích hovoří o takzvaném novém realismu 

(nyrealisme). 
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1. DEFINICE LITERÁRNÍCH STYLŮ S HLAVNÍM DŮRAZEM NA 

REALISMUS 

1.1. Pojem realismus 

Slovo realismus pochází z latinského res, které znamená věc, předmět, podstata 

nebo majetek. Výrazy realismus a realistický mají v závislosti na tom, kdo a kde je užije, 

několik významů. Vyskytují se ve slovní zásobě běžně užívaného jazyka, filozofie, estetiky 

a v neposlední řadě i literární vědy. A i v tomto oboru se pod tímto výrazem ukrývá řada 

významů, příp. jejich odstínů. Výstižně celou situaci okolo debaty týkající se realismu 

v literatuře okomentoval již v roce 1921 Roman Jakobson: "Protože teoretici a historici 

umění (zvláště literatury) nerozlišují různé pojmy, ukryté pod termínem ,realismus', 

zacházejí s ním jako s pytlem, který lze neomezeně roztahovat a kam lze cpát všechno, nač 

si pomyslíme." (Jakobson 1995: 144) Od té doby se debata ještě rozvinula, ovšem 

jednoznačné vymezení tohoto pojmu nepřinesla. 

Pokusme se nyní pojem realismus popsat a vymezit z hlediska literární vědy. 

Označení realismus zahrnuje několik literárněteoretických významů a literární historie jej 

užívá i coby pojmenování několika období, příp. směrů prosazujících se v určitém období. 

Zde se budeme věnovat pohledu na realismus jak z hlediska literární teorie, tak i literární 

historie, úžeji se ale zaměříme na významy a období přímo spjaté s tvorbou Hermana 

Banga a Helle Helleové. Neopomeneme k nim ale vztáhnout další literární směry (jako 

např. k tvorbě Hermana Banga impresionismus a k tvorbě Helle Helleové minimalismus), 

které se v díle zmíněných autorů přímo nebo nepřímo odrážejí. Teoretickými podklady pro 

definování relevantních stylů budou české, dánské a norské a německé prameny 20. století. 

Vycházet budeme z českého Slovníku literární teorie (Vlašín 1984), který doplníme o 

článek Romana Jakobsona "O realismu v umění" (Jakobson 1995) a o německý slovník 

Metzler Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (Metzler Lexikon 2001). Skandinávské 

materiály byly vybrány především s ohledem na dlouhou tradici debaty o realismu, a dále i 

s ohledem na to, že zkoumané romány vznikly ve Skandinávii, a tudíž i články, které o 

nich pojednávají a rozebírají je, se vztahují ke skandinávské debatě o realismu. Dánskými 

prameny jsou především článek dánského literárního teoretika Johna Christiana J0rgensena 

"Hvad er realisme?" (J0rgensen 1977, "Co je realismus?") a studie Den sande kunst 

(J0rgensen 1980, Pravdivé umění) a dále i sborník Om som om (Iversen, J0rgensen, Skov 

Nielsen 2002, O jako by), norskými prameny jsou literárněvědný slovník 

Litteraturvitenskapelig leksikon (Lothe, Refsum, Solberg 1997, Literárněvědný lexikon) 
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nebo studie norského literárního vědce Asbj0rna Aarsetha Realismen o myte (Aarseth 

1981, Realismus jako mýtus). Cílem této kapitoly není podat ucelený obraz zmíněné 

debaty o realismu, ale spíše vyzdvihnout ty její části, které pomohou osvětlit pojem 

realismus v souvislosti s dílem zkoumaných autorů. 

Vyjdeme z definice v českém Slovníku literární teorie (Vlašín 1984). Přístup 

k definování realismu zde sice vychází marxistické estetiky, není jí však zcela poplatný, a 

proto jej jako východisko pro diskuzi pojmu realismus lze užít. Slovník uvádí dva 

významy zkoumaného pojmu, prvním je realismus jako obecně estetický princip, tedy 

realismus z pohledu teorie literatury: 

,,1. obecně estetický pojem, týkající se vztahu tvorby a díla k realitě jakožto svému předmětu, ztvárnění této 

reality v uměleckých dílech i zamýšleného působení díla ve společnosti [ ... ] Podstatou r[ealismu] je jeho 

směřování k převaze objektivního principu v umělecké tvorbě, k poznávání objektivních zákonitostí života na 

základě pravdivého poznání reality. Na tomto zaměření r[ ealismu] se podílí jednak sama tato realita (ve svém 

historickém vývoji i ve své konkrétní podobě) jakožto předmět umělecké tvorby, jednak autorský subjekt -

jeho světový názor, jeho vědomé úsilí o poznání pravdy a podstaty jevů i jeho umělecký talent." (Vlašín 

1984: 308) 

Druhý význam vychází z literární historie, realismus je tu definován jako dynamický 

pojem, který v průběhu svého vývoje doznává jistých změn, s nimiž přicházejí i nové 

techniky: 

,,2. v historickém smyslu umělecký proud, který se rozvíjel s vývojem společnosti, společenského vědomí i 

s vývojem umění. [ ... ] pro r[ ealismus je] charakteristická i mnohostrannost a rozmanitost tvůrčích postupů a 

prostředků. V současném pojetí r[ealismu] je jeho základním estetickým principem pravdivost, věrnost 

skutečnosti. V tom je obsažena konkrétní, bezprostřední hodnověrnost, jíž má realistické dílo působit, i 

postižení obecných zákonitostí života v jednotě detailů a celku." (Vlašín 1984: 308) 

První význam je možné chápat jako princip, který se ve větší či menší míře uplatňuje, příp. 

neuplatňuje, v rámci různých uměleckých proudů. Lze ho chápat i jako literárněhistorické 

"rozšíření" realismu jako uměleckého proudu, tzn. realismus jako obecně estetický pojem 

je dominujícím principem v rámci realismu jako uměleckého proudu. Oba uváděné 

významy realismu jsou ale velmi vágní a takřka bezobsažné. Klíčovými slovy definic jsou 

pravda a objektivita, tedy pojmy velmi obecné, které mohou skrývat celou řadu výkladů. 

Nehovoří se zde ani o technikách ztvárnění skutečnosti. 
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Dva významy zkoumaného pojmu uvádí i norský slovník Litteraturvitenskapelig 

leksikon (Lothe, Refsum, Solberg 1997, Literárněvědný lexikon). Ten jej ale v porovnání 

s českým Slovníkem literární teorie (Vlašín 1984) nazírá částečně odlišně. Realismus 

definuje v prvním významu jako formu literatury a způsob psaní. Jako forma literatury se 

realismus pokouší "vylíčit nebo reprezentovat vnější skutečnost v díle.,,2 (Lothe, Refsum, 

Solberg 1997: 208) Vnější skutečností se rozumí smyslový svět, jehož je autor díla 

součástí. Litteraturvitenskapelig leksikon (Lothe, Refsum, Solberg 1997) dále uvádí, že se 

realismus zaměřuje na fakta, současnost a běžný život osob z různých společenských tříd. 

Jako způsob psaní se může vyskytovat v obsahu, jazyce nebo struktuře díla ve všech 

literárních obdobích. Z hlediska obsahu představuje realismus každodenní život i 

výjimečné okamžiky osob ze všech společenských tříd. K charakterizaci je užíván jazyk 

typický pro jejich společenskou přináležitost, zájmy, psychologii apod. Z hlediska 

vyprávěcí situace se většinou jedná o autorského vypravěče. (Lothe, Refsum, Solberg 

1997) Litteraturvitenskapelig leksikon (Lothe, Refsum, Solberg 1997) se snaží podat 

nadnárodní definici realismu, a proto je zajímavé jeho tvrzení, že vzhledem 

k mimetickému zprostředkování skutečnosti tento způsob psaní neužívá vypravěčské 

komentáře, které by realismus jako způsob psaní rušily. V této tezi se vychází především 

ze skandinávské podoby realismu 19. století, reprezentovanou např. Hermanem Bangem, 

nelze ale říci, že by ji bylo možné aplikovat obecně a na všechny případy, např. na díla 

Honoré de Balzaca. Díla Honoré de Balzaca užívají, jak uvádí RolfReitan v článku "Noter 

om realisme, fiktion og fiction" (Reitan 2002, Poznámky k realismu, fikci a fiction) 

vševědoucího vypravěče, který často užívá komentářů. Z hlediska struktury se realismus, 

jak tvrdí autoři publikace Litteraturvitenskapelig leksikon (Lothe, Refsum, Solberg 1997), 

vyhýbá nepravděpodobnému, tzn. omezuje použití symbolů a metafor. (Lothe, Refsum, 

Solberg 1997: 209) 

Tento význam, tedy realismus jako forma literatury a způsob psaní, lze do určité 

míry srovnat s realismem jako uměleckým proudem ve Slovníku literární teorie (Vlašín 

1984). Norský lexikon je ale konkrétnější z hlediska technik ztvárnění, zmiňuje také 

severskou tradici realismu, což je patrné např. na uvedeném vyhýbání se autorským 

komentářům jako prvku realismu jako takového. 

Druhý význam realismu uvedený ve slovníku Litteraturvitenskapelig leksikon 

(Lothe, Refsum, Solberg 1997) v podstatě vymezuje realismus jako sumu znaků 

2 [ii fremsti11e eller representere en ytre virkelighet i verket.] 
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charakteristických pro konkrétní literární období mezi léty 1830 - 1870, které je pak dále 

určující pro další proudy v rámci prvního zmiňovaného významu realismu v tomto 

slovníku, tj. jako formy a způsobu psaní. Lexikon dále uvádí, že se realismus vyznačuje 

řadou národních variant. Jeho nejvýznamnějším žánrem je román, neboť je schopen 

pojmout vyprávění příběhu i líčení společnosti. 

Dánský literární teoretik John Christian Jorgensen prezentuje ve svém příspěvku 

"Hvad er realisme" (Jorgensen 1977), jenž je součástí antologie Dansk realisme 1820 -

1875 (Dánský realismus 1820 - 1875), na rozdíl od dosavadních dvou zmíněných příruček 

čtyři významy pojmu realismus: "všeobecnou teorii umění", "uměleckou tradici", 

"období" a "kritickou normu" (Jorgensen 1977: 9 - 11), a dále je definuje takto: 

"Za prvé je [realismus] všeobecnou teorií umění, která říká, že umění je tvořeno napodobováním skutečnosti 

[ ... ] Realismus jako všeobecná teorie umění, pod níž spadá literární teorie, se často nazývá mimetickou teorií 

(podle řeckého mimesis = napodobování). Mimetická teorie spočívá na dvou základních předpokladech: že 

existuje skutečnost, již lze napodobit, skutečnost nacházející se mimo umění, objektivní, zaručeně existující 

okolní svět a že v uměleckém materiálu, jako např. v jazyce, je možné přiblížit se pravdivému zobrazení 

okolního světa.,,3 (J0rgensen 1977: 9) 

V druhém významu definuje Jorgensen realismus jako uměleckou tradici, která 

tvoří na základě mimetické teorie, tzn. člověk je popisován v souhře s určitým a 

současným prostředím. Za třetí je podle Jorgensena realismus určité období, kterému jako 

umělecká forma dominuje právě mimetická teorie. V Dánsku to je období sedmdesátých a 

především osmdesátých let 19. století a jeho hlavními teoretiky jsou Georg Brandes a 

Herman Bang. Za čtvrté a poslední je realismus kritická norma, tzn. jisté měřítko, které 

určuje, co je dobrá literatura. 

Důležité v J0fgensenově pojetí realismu je však i to, že realismus není pevnou 

tradicí. Realismus se proměňuje v průběhu dějin a s ním i metody užívané k pravdivému 

líčení světa. Jorgensen tak popisuje realismus dynamicky. Pro každou proměnu jsou 

důležité ,Jak sociální převraty, tak nové vědecké objevy,,4 (Jorgensen 1977: 11), díky nimž 

může být realismus stále živoucí metodou a zároveň tradicí. Toto tvrzení naznačuje i 

3 [For det jorste er [realisme] en almindelig kunstteori som siger at kunst skabes ved efterligning aj 
virkeligheden [ ... J Realisme som almindelig kunstteori, herunder littener teori, kaldes ofte mimesisteorien 
(efter grresk mimesis = efterlignen). Mimesisteorien hviler pa to grundlreggende forudsretninger: at der findes 
en virkelighed at efterligne, en virkelighed der ligger uden for kunstneren, en objektivt, sikkert eksisterende 
omverden, og at man i et kunstnerisk materiale som f. eks. sproget kan nrerme sig en sand gengivelse af 
omverden.] 
4 [hade de sociale omvreltninger og de videnskabelige nyvindinger] 
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obsahovou náplň změn realismu, tzn. proměny realismu jsou vždy spojené se společenskou 

skupinou nebo skupinami, které se v průběhu času střídají a na které spisovatelé soustředí 

svou pozornost. Důraz se tedy klade na obsahovou část díla, ne na eventuální změny 

estetiky (realismu) v průběhu dalšího století. 

V porovnání s předchozími slovníky, Slovníkem literární teorie (Vlašín 1984) a 

Litteraturvitenskapelig leksikon (Lothe, Refsum, Solberg 1997), dělí J0rgensen sémantiku 

pojmu realismus na vícero významů. Dílčí významy pak také rozdílně začleňuje do 

uvedených čtyř definic pojmu realismus. Snaží se tak tento mnohoznačný pojem co 

nejpřesněji vymezit, i když to znamená, že některé úzce související významy, jako např. 

všeobecná teorie umění a umělecká tradice, jsou různými definicemi realismu. 

Realismu se v článku "Filosofisk realisme og litterrer realisme" (Widell 2002, 

"Filozofický realismus a literární realismus") věnuje i další dánský teoretik Peter Widell. 

Odděluje v něm filozofický realismus od pro nás relevantního realismu literárního, který 

dále definuje takto: " literární realismus spočívá v oslabeném, tzv. ,downgraded', 

znovuvytvoření určitého druhu předmětů, situací nebo událostí ve světě, reprezentovaných 

(často prototypickým) exemplářem druhu, jenž je líčen.,,5 (Widell 2002: 120) Widell 

pojímá literární realismus podobně jako J0rgensen svou všeobecnou teorii umění. 

J0rgensen tvrdí, že realismus jako všeobecná teorie umění je nazýván mimetickou teorií a 

spočívá na dvou předpokladech: prvním - existující skutečnost lze napodobit a druhém -

v uměleckém díle se lze přiblížit pravdivému zobrazení této skutečnosti. Widell ve své stati 

polemizuje s prvním předpokladem mimetické teorie, když tvrdí, že umělecké dílo 

neodkazuje ke skutečnosti, nýbrž k něčemu, co skutečné není, ale co skutečnosti není příliš 

vzdálené. Tím jinými slovy říká, že skutečnost, kterou umělec líčí, nemusí reálně existovat. 

Norský teoretik, Asbj0rn Aarseth, začleňuje definici literárního realismu do 

komunikačního schématu (autor - text - příjemce) a k textu a autorovi, které zmiňují 

J0rgensen i Widell a obsahují je i předchozí slovníkové definice, připojuje ještě další 

článek, a to příjemce textu. Ve své monografii Realismen som myte (Aarseth 1981, 

Realismus jako mýtus) určuje tento pojem ve vztahu k pozorovateli: 

"Literární realismus označuje jednak způsob poznávání, jednak způsob prezentování poznaného a tyto dva 

aspekty musí být považovány za vzájemně podmíněné. Charakteristika realistický zpravidla platí pro oba 

5 [Litterrer realisme bestar i en 'downgraded' genskabelse af en bestemt art genstande, situationer eller 
begivenheder i verden, reprresenteret gennem et (afte prototypisk) eksemplar af den skildrende art.] 
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aspekty současně. Zdůvodnění takové charakteristiky spočívá totiž v efektu na čtenáře a tento efekt bude 

vždy produktem jak formy, tak obsahu.,,6 (Aarseth 1981: 12) 

To, co je považováno za realistické nebo nerealistické Je tak závislé na vnímání 

pozorovatele, jeho zkušenostech a zájmu. 

Příjemce a účinek na něj, tzv. realistický efekt, jehož se dosahuje pomocí literárních 

technik, uvádí jako hlavní charakteristiku realismu i německý Metzler Lexikon (Metzler 

Lexikon 2001, Lexikon Metzler): 

"Realismus lze tedy [ ... ] nejlépe chápat jako historicky a sociologicky variabilní významový efekt [ ... ], který 

spočívá v tom, že literární text nebo umělecké dílo odpovídá určitému pojetí reality u publika a možná jej 

dokonce spoluovlivňuje.,,7 (Metzler Lexikon 2001: 159) 

Důvodem, proč není definice realismu jen jedna nebo dvě a proč se definice 

vzájemně liší, je především užití víceznačných pojmů jako je objektivní nebo skutečnost. 

Důležité u nich je nejen to, jaká (vědní) disciplína je užije, ale také z pohledu koho nebo ve 

vztahu ke komu a čemu má být zobrazení skutečnosti v rámci literatury objektivní. 

K autorovi, ke čtenáři, k zobrazovaným věcem? Problematické je právě to, že se takřka 

vždy jedná o subjektivní pohled (autora, čtenáře, teoretika na dílo), a tuto subjektivitu 

nelze úplně potlačit. V předešlé části byla prezentována pojetí realismu, která se snaží jej 

vyjasnit a vymezit. Následně se zaměříme na taková, která tento pojem problematizují a 

relativizují. 

Problematičností realismu se v již citovaném článku ,,0 realismu v umění" 

(Jakobson 1995) zabývá Roman Jakobson. Nastiňuje zmatky, které panují v debatě o 

definování realismu. Dochází k nim pod vlivem dvou protichůdných sil, tradice a nových 

tendencí. Svůj výklad uvádí tezí, že "mako realistická označujeme díla, jež se nám jeví 

jako pravděpodobná, přesně reprodukující skutečnost." (Jakobson 1995: 138) Již v tomto 

tvrzení je ale obsažená dvojznačnost, vyjádřená otázkou: kdo je ono "nám", tedy komu se 

díla jeví jako pravděpodobná? Podle vztahu k pravděpodobnosti člení Jakobson pohledy 

na charakteristické znaky realismu do několika kategorií: 

6 [Litterrer realisme betegner dels en mate a erkjenne pa og dels en mate a presentere det erkjente pa, og de to 
aspektene ma antas a vrere gjensidig betinget av hverandre. Karakteristikken realistisk vil i alminnelighet 
gjelde begge aspektene samtidig. Det er nemlig effekten pa leseren som ligger til grunn for en slik 
karakteristikk, og den effekten vil alltid vrere et produkt bade av form og innhold.] 
7 [Realismus konnte [ ... ] am besten als ein historisch und soziologisch variabler Bedeutungseffekt aufgefaBt 
werden [ ... ], der daraus besteht, daB ein literar. Text oder ein Kunstwerk der jeweiligen Realitatsauffassung 
des Publikums entspricht und diese vielleicht sogar mitbestimmt.] 
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• A - vztah autora k pravděpodobnosti, potažmo literární tradici a normám 

• B - subjektivní hodnocení čtenáře 

Každá kategorie se rozděluje ještě na dvě podkategorie: 

• Al - progresivní síly usilující o přetvoření tradic a tím i přiblížení skutečnosti 

• A2 - konzervativní síly považující vládnoucí tradici za věrnou skutečnosti 

• Bl - nahlíženo v souvislosti s Al, jsou čtenáři, kteří považují deformaci tradic za 

přiblížení ke skutečnosti. 

• B2 - viděno v souvislosti s A2, jsou čtenáři, kteří takovouto deformaci nazírají jako 

zkreslení skutečnosti. 

Význam těchto kategorií Je nejen velmi relativní, ale stoupenci těchto navzájem 

protichůdných stanovisek proti sobě vystupují a obhajují své stanovisko jako jedině 

správné realistické. 

Jakobson zavádí dále i význam C - realistická škola 19. století, v něm jsou v jeho 

jednotlivých obdobích ve vnímání autorů a publika zastoupeny všechny předešlé významy. 

C představuje souhrn charakteristických rysů směru představujícího dokonalé uskutečnění 

realismu v umění. ~ ním jsou dále srovnávány všechny nové varianty realismu. Právě díky 

této tradici C dostávají nové podoby realismu své přívlastky, kterými se vůči realismu 

19. století (nebo případným dalším realismům s různými přívlastky) vymezují. 

V souvislosti s tím je zajímavé si povšimnout, že dánští literární teoretici nehovoří o 

různých fázích realismu, jak to činí u dánského modernismu, který obvykle člení do tří 

fází. 

V Jakobsonově článku se objevují ještě další významy, které ale podle Jakobsona 

představují "jen" realistické postupy tradičně spjaté s významem C. Je to význam D - pro 

fabuli nepodstatné prvky v textu a význam E - důsledná motivace, realizace básnických 

opisů. Pojetí, s nímž Jakobson přichází, se vztahuje k přístupu k realismu obecně. 

Z hlediska časového ho lze vztáhnout nejen na období, které vydání článku předcházelo, 

ale i na další realistická období s přívlastkem. 

Další důležitou tezí, s níž Jakobson přichází, Je spojitost meZI realismem a 

metonymií: 

"Jeden z postupů [ ... ] charakteristiky [předmětu nepodstatnými příznaky], pěstovaný mimo jiné řadou 

představitelů školy C [ ... ], a proto někdy neoprávněně ztotožňovaný s C vůbec, je intenzifikace vyprávění 
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pomocí obrazů přiřazených na základě soumeznosti, tj. přechod od vlastního pojmenování k metonymii nebo 

synekdoše." (Jakobson 1995: 140) 

Jakobson tímto článkem do značné míry vysvětluje potíže spjaté s definováním 

literárního pojmu realismus jako estetického principu a fenoménu časově vymezeného na 

určité období a s tím spojenými přívlastky, které k samotnému pojmu přistupují. Realismus 

je tedy proměnlivý a věrnost skutečnosti se vždy vztahuje k současnosti literárního díla, 

konvencím a literárním normám, které se také proměňují v čase. Pokud se změní okolní 

svět, může dojít i ke změnám v tradovaných formách a např. užití a argumentace Al a A2, 

které jsou významově odlišné, může být stejně oprávněné. Podle Jakobsona však 

neexistuje realismus sám o sobě, ale vždy jako vztah mezi dílem a kódy, které dílo užívá, 

což dále podtrhuje relativnost realismu. 

Kriticky hodnotí pOjem realismu sbírka článků Om som om 

(Iversen, J0rgensen, Skov Nielsen 2002, O jako by). Přehodnocuje především tradiční 

pojetí koncepce realismu, jak ho prezentuje např. J0rgensen v článku "Hvad er realisme?" 

(J0rgensen 1977). Toto pojetí se staví naivně k reprezentaci, tzn. zobrazení či zastoupení, 

skutečnosti v díle. Typická pro takovéto zachycení reality je objektivita, která nicméně 

značně závisí na zprostředkujícím médiu, tedy na spisovateli. Tím se ale objektivita a s ní i 

pojem realismu značně relativizuje. 

Jeden z přispěvatelů publikace Om som om (Iversen, J0rgensen, Skov Nielsen 

2002), Rolf Reitan, hovoří, stejně jako Jakobson, o sepětí realismu s metonymií: 

"Realismus dědí dominantní metonymický způsob psaní z denního tisku, encyklopedií atd.; 

je podstatným momentem v určování realismu."s (Reitan 2002: 78) Tato zásada se ale 

podle Reitana vztahuje na realismus 19. století. V průběhu 20. století se spisovatelé, jako 

např. James Joyce nebo Virginia Woolfová, od metonymického modu začínají odklánět a 

čím dál více se uchylují k modu metaforickému. Děje se tak především kvůli tomu, že tito 

autoři chtějí co nejrealističtěji zobrazit vědomí a podvědomí svých postav: 

"Problémem u ,reprezentace vědomí' je však to, že pokud má být realistická, nelze tak činit v metonymickém 

modu. Jedná se o hyperrealismus, který užjako základ nemůže použít mnoho z veřejné, neliterární textovosti; 

je odkázán stát se [ ... ] novým veřejným médium pro sféru soukromou, intimní a podvědomou. Vyprávění 

8 [Den dorninante metonymiske skrivemodus arver realismen [ ... ] fra dagspresse, encyklopedier osv.; den er 
det va::sentlige moment i bestemmelsen afrealismen.] 
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vědomí osob a jejich podvědomého života je jaksi narozeno v metaforickém modu, mUSl Jej učinit 

dominantním, pokud jej nevyváží metonymický modus s autorským vyprávěním.,,9 (Reitan 2002: 82) 

Realismus zaměřený na zobrazení vědomí nazývá tedy Rolf Reitan hyperrealismem. Ten 

pak jako svou metodu užívá metaforický způsob zobrazení. Reitan tak chce dokázat, že je 

možné popisovat svět realisticky, aniž by se musel dodržovat postup zavedený v 19. století 

a literárními historiky a kritiky tradičně považovaný za realistický. Reitan se však ve své 

argumentaci opírá o tvorbu spisovatelů, kteří jsou představiteli modernismu. Jeho 

vymezení se tak přísně vzato netýká realismu, jak jsme ho vymezili v předchozí části této 

kapitoly, ale vyzdvihuje realistický prvek v rámci modernismu. 

Nové pojetí pojmu realismus představuje Frits Andersen ve svém pojednání 

Realismens metode (Andersen 1994, Realistická metoda), v němž se pokouší odvést debatu 

o realismu od mimetické teorie, protože tradiční literárněhistorické syntetizující výklady 

nezachycují komplexnost realistických počinů. O realismu pak, na rozdíl od předchozích 

pokusů o jeho vymezení, tvrdí, že "není označením pro literatury, které dodržují přísně 

definovaný soubor pravidel a konvencí."lO (Andersen 1994: 295) 

O přehodnocení a rozšíření pojmu realismus, se snaží i Brirta Timm Knudsenová a 

Marie Bodil Thomsenová. V úvodu k publikaci Virkelighedshunger. Nyrealismen i visuel 

optik (Knudsen, Thomsen 2002, Hlad po skutečnosti. Nový realismus vizuální optikou) 

popisují situaci v literární tvorbě devadesátých let 20. stoletíll , kdy se opět prosazuje 

realismus, tentokrát pojmenovaný jako nový realismus (nyrealisme). Tuto formu realismu 

konfrontují s předchozími obdobími a především s modernismem takto: 

"Zdá se, že vyjasněný vztah mezi tím, co je považováno za ,skutečnost' a tím, co je považováno za 

,reprezentaci', se v těchto letech posouvá, takže výroky jako ,vše je symbolické', ,vše je jazyk' nebo, vše je 

reprezentace' již nefungují jako antiteze k veličinám jako ,reálno' nebo ,f)rzično'. V aktuální produkci je 

zkoumán právě tento meziprostor nebo jakési nevyjasněné vztahy. ,,12 (Knudsen, Thomsen 2002: 7) 

9 [Problemet med at ,,repnesentere bevidsthed" er imidlertid, at det ikke lader sig g0re i en metonymisk 
modus, hvid det skal vrere "realistisk". Der er tale om en hyperrealisme, som ikke lrengere kan bruge ret 
meget af offentlighedens ikke-litterrere tekstlighed som baggrund; den er henvist til at blive [ ... ] et nyt 
offentligt medium for det private, intime og f0rbevidste. Det at fortrelle personers bevidsthed og f0rbevidste 
liv er sa at sige f0dt i en metaforisk modus og ma g0re denne dominant, hvis den ikke kontrabalanceres af en 
metonymisk modus med autorial fortrellen.] 
10 [er ikke en betegnelse for litteraturer, der overholder et strengt defineret sret af spilleregler og 
konventioner. ] 
II Realismem v devadesátých letech 20. století a prvním desetiletí století 21. se budeme zabývat později, 
v kapitole pojednávající o realismu v tvorbě Helle Helleové. 
12 [Et afklaret forhold mellem hvad, der grelder som "virkelighed" og hvad, der grelder som ,,reprresentation" 
synes i disse ar at forskyde sig, sa udsagn som "alt er symbolsk", "alt er sprog" eller "alt er reprresentation" 
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Toto pojetí realismu činí hranice mezi tím, co považovat a co nepovažovat za realistické, 

nejasnějšími a samotný pojem realismus obsažnějším. Není již zcela jasné, co je skutečnost 

a co pouze reprezentace. Toto zjištění je významné pro vymezení pojmu realismus, protože 

většina tradičních definic realismu je založena na pojmu mimese, tedy napodobení 

skutečnosti. Nejistota plynoucí z nejasností ohledně toho, co je skutečnost a co 

reprezentace, způsobuje značné problémy ve vymezení pojmu realismus. Knudsenová 

s Thomsenovou tak naznačují problémy s definováním pojmu realismus a volají po nové 

definici. Jaká by měla být, však samy neuvádějí. 

Tato kapitola ukázala, že vymezení realismu není jednoduchou záležitostí. 

Souhrnně je ale možné říci, že tradičně je realismus pojímán jako obecně estetický pojem a 

je spojován s objektivitou, pravdivostí, věrností (současné) skutečnosti, většinou i s 

pojmem mimese, neboli napodobení skutečnosti. V rámci literární historie jsou pak jako 

realistická vymezována bud' jednotlivá období v dějinách, kdy se v literatuře uplatňuje 

realismus jako obecně estetický princip, nebo období 19. století, které je považováno za 

vyvrcholení snahy o co největší objektivitu ve zobrazení současného života a osob celého 

společenského spektra. S tímto údobím realismu je spojována metonymická metoda 

zobrazení. Vůči realismu 19. století se pak pomocí různých přívlastků vymezují období ve 

20. století, kdy opět dominuje snaha o objektivitu. V Dánsku jsou to např. sociální 

realismus (sodalrealisme) nebo neorealismus (nyrealisme). V rámci literární debaty se 

realismus používá i jako polemický pojem. Je ale zřejmé, že pojem realismus je velice 

problematický, neboť výrazy používané na jeho definování, jako objektivní nebo pravda, 

JSou nejednoznačné. Budeme-li realismus nahlížet jako součást jednoduchého 

komunikačního schématu autor - text - příjemce, vidíme, že autor a příjemce mají vždy 

subjektivní pohled na skutečnost, pravdivost, pravděpodobnost atd. Otázkou tak zůstává, 

z hlediska koho a jak se má posuzovat objektivita, když není možné se vyhnout 

subjektivitě. I na tento problém narážejí literární teoretikové při zkoumání pojmu realismus 

a jeho uplatnění v konkrétní literární tvorbě. Literatura, způsoby ztvárnění a techniky se 

vyvíjí a vstřebávají nové vlivy. Tyto nové vlivy, techniky apod. je pak zapotřebí 

reflektovat i v literární teorii a vymezení realismu. Proto se v současné době ukazuje jako 

ikke lrengere fungerer som antiteser til st0rrelser som "det reelle" eller "det kropslige". Det er dette 
mellemrum eller dette mellemvrerende, der unders0ges i de aktuelle produktioner.] 
Toto vymezení obsahuje velmi vágní pojem, "mellemvrerende". Do češtiny jej lze přeložit jako ,,nevyřešená 
záležitost mezi lidmi", my jsme zde zvolili překlad ,jakési nevyjasněné vztahy". Musíme však konstatovat, 
že užití takovýchto vágních pojmů nepřispívá ke přesnění definice realismu. 
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nevyhnutelná potřeba definici realismu upravit, jak na to poukazují např. Frits Andersen 

nebo Britta Timm Knudsenová a Marie Bodil Thomsenová. 

1.2. Realismus jako období tvorby Hermana Banga a Helle Helleové 

Předchozí kapitola ukázala, že realismus je pojem velmi obsáhlý a složitě 

definovatelný, pokud jde o jednoznačnost a přesnost. Je však nesporné, že se jím v literární 

historii určuje éra 19. století, v Dánsku hlavně jeho sedmdesátých a osmdesátých let, a dále 

i některá období ve 20. století. O pronikání realismu do dánského prostředí od dvacátých 

let 19. století hovoří druhý svazek slovníku Litteraturhandbogen (2001, Literární 

příručka). Jako literární program a umělecká metoda se ale realismus definitivně prosazuje 

až v osmdesátých letech 19. století. Od tohoto okamžiku se jako odnož, nebo jinými slovy 

realismus s přívlastkem, objevuje i v literární tvorbě následujících období. 

Litteraturhandbogen (LitteraturMndbogen, Sv. 2 2001) uvádí, že v rámci realismu 

vystupují v Dánsku dva typy takovýchto odnoží. Prvním z nich je kritický realismus 

(kritisk realisme), zaměřený společensko kriticky se záměrem politicky angažovat čtenáře. 

Uplatňuje se na přelomu 19. a 20. století a v sedmdesátých letech 20. století. Spadá do něj 

např. tvorba Henrika Pontoppidana. S kritickým realismem je spřízněný tzv. sociální 

realismus (socialrealisme) z let třicátých zakládající se na marxismu, reprezentuje ho např. 

Hans Kirk. Druhá, pro tuto práci relevantní, je pak odnož, jež si klade za cíl přesné vylíčení 

(své) současnosti, založené na pozorováních, psychologickém pochopení a znalosti 

společnosti. Zástupci tohoto podproudu jsou např. Herman Bang, novorealisté šedesátých 

let 20. století, mezi nimi Anders Bodelsen, nebo autoři píšící v devadesátých letech 20. 

století, jako např. Jens Smrerup S0rensen. (Litteraturhfmdbogen, Sv. 22001: 259 - 260) 

Tématem této práce jsou autoři Herman Bang a HeIle HeIleová. Herman Bang 

spadá svou tvorbou do druhé poloviny 19. století a HeIle HeIleová do přelomu 20. a 21. 

století, proto se teď soustředíme na tato dvě období nazíraná optikou realismu. 

1.2.1. Realismus, naturalismus a impresionismus v období tvorby Hermana Banga 

Realismus 19. století v dánské literatuře vymezuje již zmíněný John. Chr. 

J0rgensen v publikaci Den sande kunst (J0rgensen 1980, Pravdivé umění). Je to podle něj 

racionální, sekulární a senzuální proud, který si klade za cíl co nepravdivěji postihnout, 

napodobit skutečnost. Ideologicky vychází z liberalismu a obrací se především ke 

společenské vrstvě měšťanstva. Literární inspirací je měšťanský román 18. století, 
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romantický historicismus a historický román. Realismus je zde pravdivé umění, které 

napodobuje skutečnost a snaží se tak nalézt pravdu. J0fgensen spojuje Hermana Banga a 

jeho teoretické dílo s typem realismu, který obsahuje prvky naturalismu, tzn. nepředpojaté, 

co nejneutrálnější zobrazování skutečnosti podložené positivismem, které nezajímá 

agitace, pokrokovost nebo boj za lepší svět. V Bangových románech a novelách jsou ale 

podle Jorgensena patrné i prvky realismu kritického. (J0fgensen 1980: 11 - 17,299,337) 

V úzké souvislosti s realismem 19. století se v dánské literatuře objevuje i označení 

naturalismus a např. Herman Bang bývá označován jako naturalista a u některých jeho děl 

(Hablose Slcegter, Beznadějná pokolení) se na vliv naturalismu poukazuje. 

Příručka Litteraturh!mdbogen (Litteraturhandbogen, Sv. 2 2001) vymezuje 

naturalismus jako směr, který se v Dánsku prosazuje v poslední čtvrtině 19. století. Vznikl 

ve Francii, odkud se šířil do dalších evropských zemí. Naturalismus je založen na 

metodách a poznatcích přírodních věd, které pak uplatňuje v literatuře. Vychází 

z francouzské filozofie positivismu, který prosazuje poznání na základě smyslově 

vnímatelných jevů a procesů, příp. myšlenkových abstrakcí, z Darwinovy teorie evoluce a 

z tezí německého filozofa Ludwiga Feuerbacha o náboženství, do něhož si člověk pouze 

promítá své touhy. Naturalističtí spisovatelé se zaměřují na popis člověka coby biologické 

bytosti, která je determinovaná svým původem, prostředím a pudy. (Litteraturhandbogen, 

Sv. 2 2001: 252 - 253) 

Užití pojmu naturalismus a realismus v dánské literatuře je rozkolísané, kvůli tomu 

dochází i k nejasnostem v jejich významech a někdy i k víceznačnosti. Rozdíl mezi oběma 

směry, realismem a naturalismem, spočívá podle publikace Moderní skandinávské 

literatury 1870 - 2000 (Humpál, Kadečková, Parente-Čapková 2006) na důrazu, jaký ten 

který směr klade na závislost člověka na konstelaci společenských sil: 

"Realismus připouští - a někdy i podněcuje - možnost změny společenských sil. Přestože společenské tlaky 

(rigidní zákony, konvence, předsudky) jsou silné, nejsou nezlomné, vývoj společnosti lze ovlivnit. Naproti 

tomu podle naturalismu ve smyslu literární praxe a teorie autorů jako Émile Zola [ ... ] je člověk ve vleku 

přírodních zákonů (dědičnost, přirozený výběr, přežití silnějšího) a z nich vycházejících společenských sil; 

určujícím prvkem naturalismu je determinace a z ní plynoucí pocit bezvýchodnosti." (Humpál, Kadečková, 

Parente-Čapková 2006: 19 - 20) 

18 



Naturalismus u jeho tří hlavních představitelů v Dánsku ve své diplomové práci 

Pojem naturalismus u Georga Brandese, Hermana Banga a J P. Jacobsena (Vrbová 

2006) zkoumá i Daniela Vrbová a dospívá k tomuto závěru: 

,,[A]čkoli všichni tři dánští spisovatelé znali dobře francouzské a/nebo anglické zdroje naturalismu, do 

dánské literatury importovali pouze některé jeho aspekty. Každý z nich navíc vybral jiné stránky naturalismu, 

takže jejich pojetí se liší nejen od originální francouzské či anglické podoby, ale i od sebe navzájem." 

(Vrbová 2006: 117) 

Je tedy velmi obtížné stanovit všeobecné pojetí naturalismu v dánské literatuře té doby a 

následně i jeho vztah k realismu, je však možné se těmito souvislostmi zabývat u 

jednotlivých spisovatelů. Daniela Vrbová tak učinila právě v případě Hermana Banga a 

zjistila následující: 

,,[O]bojí [realismus i naturalismus - pozn. J. Ř.] je tendence v literatuře, která se snaží co nejvěrněji 

postihnout skutečnost. Obojí k tomu využívá vědeckou (pozitivistickou) metodu pozorování a vědu považuje 

za jediný prostředek, jak dosáhnout pravdivého poznání o tomto světě. Zatímco však realismus pouze 

používá vědeckou metodu pozorování a podobně jako vědecký výzkum chce odhalit pravdu, naturalismus 

přímo staví na výsledcích vědeckého výzkumu a bere je jako nezpochybnitelnou pravdu." (Vrbová 2006: 89) 

V Bangových teoretických spisech Realisme og Realister (200 I, Realismus a realisté) lze 

ale nalézt i vzájemné literárněhistorické vymezení těchto dvou směrů. Bang vztahuje 

realismus nejen k naturalismu, nýbrž i k romantismu. Používá k tomu analogii 

s dospíváním a stárnutím člověka. Romantismus je podle něj obdobím dětství (naivity a 

bezprostřednosti), realismus obdobím dospělosti a naturalismus pak jakousi extrémní 

formou této dospělosti (Bang 2001: 23 - 24). Realismus je tedy zlatou střední cestou mezi 

snivým romantismem a vědeckým naturalismem, nejlepším možným mezistupněm 

založeným na osobní zkušenosti, inspirovaný vědeckými poznatky a metodami, objektivní 

a současně portrétující. 

V souvislosti s tvorbou Hermana Banga se v dánských literárněteoretických a 

literárněhistorických příručkách, jako je např. zmiňovaná příručka Litteraturh!mdbogen 

(2001) nebo publikace Litteraturens veje (Fibiger, Liitken 1996), článcích a 

encyklopedických heslech setkáváme i s pojmy impresionismus a impresionistický styl, 

Hermanem Bangem jako jedním zjeho hlavních zástupců v Dánsku a dílem U cesty jako 

významným příkladem jeho konkrétního užití. Takto je spojován impresionismus s prózou 
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U cesty v české publikaci Moderní skandinávské literatury 1870 - 2000 (Humpál, 

Kadečková, Parente-Čapková 2006): "V novele U cesty došla Bangova impresionistická 

technika zřejmě nejpůsobivějšího uplatnění." (Humpál, Kadečková, Parente-Čapková 

2006: 30) 

Impresionismus byl původně označením pro směr a zároveň techniku ve 

francouzském malířství poslední čtvrtiny 19. století, který se rozšířil i na literaturu. Slovo 

impresionismus pochází z francouzského "impression", dojem. Jak již název napovídá, 

snaží se impresionismus zobrazit bezprostřední smyslový dojem z konkrétní skutečnosti, 

např. přírodní scenérie. 

Co však spojuje impresionismus s realismem a naturalismem v tvorbě Hermana 

Banga? Je to silný vliv přírodních věd na konci 19. století a s ním spojená snaha o 

objektivitu a dále i snaha zobrazit určitou skutečnost, příp. její výsek. Tuto souvislost 

naznačuje příručka Litteraturhandbogen (Litteraturhfmdbogen, Sv. 2 2001): 

"Impresionismus je podmíněn přírodovědným způsobem myšlení se svým ideálem 

objektivity. Skutečnost měla být líčena ,fyziologicky' správně. Východiskem musí proto 

být smyslový zážitek, ne věci samé.'.!3 (Litteraturhfmdbogen, Sv. 2 2001: 227) Těsnou 

souvislost mezi impresionismem a objektivním zobrazením shledává i dánský literární 

teoretik Brian Hansen: 

"Impresionismus Hermana Banga byl přirozeným rozvinutím současného silně přírodovědného způsobu 

myšlenÍ. Ten se zakládá na 100% objektivitě, jelikož bádání nemá fundament v něčem subjektivním a 

spisovatelé a malíři současnosti, ovlivněni těmito myšlenkami, se ve svém líčení věcí stávají také 

objektivními. Popis věci může být z hlediska přírodních věd správný, jen pokud se líčí výhradně na základě 

bezprostředního smyslového vjemu."14 (Hansen 1999: 68) 

Realismus se od naturalismu a impresionismus však liší tím, jak vliv přírodních věd 

ten který směr využívá a jak se v uměleckém díle snaží dosáhnout zmiňované objektivity. 

Naturalismus chce být v pozorování i v zobrazení skutečnosti objektivní stejným 

způsobem jako vědecký výzkum, realismus používá vědeckých metod k pozorování 

13 [Baggrunden for impressionismen er gennemslaget af en naturvidenskabelig trenkemade med dens 
objektivitetsideal. Virkeligheden skulle skildres ,fysiologisk' korrekt. Udgangspunktet matte derfor tages i 
synsoplevelsen, ikke i tingene selv.] 
14 [Herman Bangs impressionisme var en naturlig videreudvikling af samtidens strerke naturvidenskabe1ige 
trenkemade. TrenkemMen baserer sig pa 100 % objektivitet, idet forskningjo ikke har fundament i noget 
subjektivt, og pavirket af disse tanker bliver samtidens forfattere og malere ogsa objektive i deres fremstilling 
afting. Beskrivelsen af en ting kan jo kun blive helt naturvidenskabelig korrekt, hvis man skildrer den 
udelukkende ud fra en umiddelbar synsansning.] 
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skutečnosti, tu pak napodobuje, není ale tak konsekventní ve zprostředkování výstupů 

vědeckého pozorování, impresionismus pak vědecké metody observace nepoužívá, on se 

snaží nepřepracovávat a netlumočit, ale objektivně líčit subjektivně vypozorované. 

V Bangově beletristické tvorbě se odráží všechny tři směry, naturalismus však 

pouze na jejím začátku. Později se konstituuje jedinečný Bangův styl, jenž je syntézou 

realismu a impresionismu. Tento styl, který Bang užívá v románu U cesty, bude 

předmětem zkoumání ve druhé kapitole. 

1.2.2. Realismus v období tvorby ReIle ReIleové 

Druhým obdobím relevantním pro tuto práci je přelom současného a minulého 

století a jeho varianta realismu, tzv. nový realismus (nyrealisme). Tento pojem byl však 

užit již na konci šedesátých a v sedmdesátých letech 20. století. V této práci oba pojmy 

odlišíme názvem. Realistický směr literatury konce šedesátých a sedmdesátých let 

pojmenujeme jako neorealismus a směr současnosti jako nový realismus. 

Neorealismus, jak uvádějí autoři prvního svazku příručky Litteraturhandbogen 

(2001), reagoval na předcházející modernismus a vymezoval se proti jeho symbolické 

formě v líčení problémů a proti jeho abstraktnosti, s níž zachycoval prostor a události, 

které se v něm odehrávaly. Neorealismus je tak výrazem pro netendenční literaturu 

středních vrstev zobrazující jejich konkrétní sociální realitu s typy postava konflikty 

známými z každodenního života, jako např. rodinné neshody, osobní krize, ale i otázky 

genderové. Hlavní důraz klade na popis prostředí. Jazykově a stylisticky se texty 

přizpůsobují vkusu středních vrstev, jsou srozumitelné. Zájem se soustřeďuje na symptomy 

problémů, především na psychologický konflikt a odcizení, ne však příčiny jejich vzniku. 

Neorealismus se tedy neorientuje politicky a ani sociálně kriticky. Podává kritický obraz 

společnosti z pohledu sociálně psychologického, nezajímá se však o politické a 

ekonomické poměry, které podobu společnosti spoluvytvářejí. (Litteraturhandbogen, Sv. 1 

2001: 402 - 404) 

Nový realismus devadesátých let 20. století a prvního desetiletí 21. století definují 

Britta Tirnrn Knudsenová a Marie Bodil Thomsenová v úvodu publikace 

Virkelighedshunger. Nyrealismen i visuel optik (Knudsen, Thomsen 2002) takto: 

"Označením ,nový realismus' směřujeme k umění a kulturní praxi devadesátých let 20. století a prvního 

desetiletí 21. století, v němž jsou testovány hranice mezi skutečností a uměním, dokumentárním a fiktivním a 

mezi realitou a médiem. Je to patrné v rušení pojmu díla, ve zřetelných biografických stopách v dílech, v 
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liveartu a prvcích performance v různých instalacích a prezentacích, v žánru reality show v televizi [ ... ] 

atd.,,15 (Knudsen, Thomsen 2002: 7) 

Autoři využívají celou řadu strategií, jimiž se snaží propojit umění se skutečným 

prostorem. Na příjemce se obrací bud' s patosem nebo mu prostě předkládají popisy pocitů, 

vjemů a šokujících účinků. Patrné je podle Knudsenové a Thomsenové i exponování 

privátní sféry ve veřejném prostoru a zároveň snaha o co největší přiblížení děje příjemci, 

čímž dochází k vytvoření bezprostředního efektu skutečnosti. (Knudsen, Thomsen 2002: 7 

- 11) Nový realismus se však na rozdíl od neorealismu nezaměřuje na obšírný popis 

prostředí. Nový realismus tak boří hranice, není zprostředkováním skutečnosti, problémů 

života, jejich příznaků apod., on se snaží skutečností být. 

K proudu nového realismu je přiřazována současná dánská autorka Helle Helleová. 

Její tvorbou ve vztahu k realismu se budeme zabývat ve třetí kapitole této práce. 

15 [Med betegnelsen ,nyrealisme' sigter vi til 19900emes og OO'emes kunst og kulturelle praksis, hvor 
grrenseme mellem virkelighed og kunst, det dokumentariske og det fiktive og mellem realitet og medie 
udfordres. Man ser det i vrerkbegrebets opl0sning, i tydelige biografiske spor i vrerkeme, i liveart og 
performanceelementer i diverse installationer og prresentationer, i reality-genren i tv [ ... ] etc.] 
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2. POJEM REALISMUS A IMPRESIONISMUS U HERMANA BANGA 

Předchozí kapitola podala charakteristiku realismu na základě literárněvědné 

diskuze 20. století. Ukazuje však také, že tento pojem může mít pro různé teoretiky 

literatury (třeba i jen částečně) odlišný obsah. Náplní této kapitoly bude způsob, jakým 

realismus pojímá Herman Bang. 

2.1. Bangova tvorba 

Herman Bang (1857 - 1912) pracoval jako novinář, divadelní režisér a literární 

kritik. Jako žurnalista přispíval zejména do deníku Dagbladet, kde v roce 1879 vyšel i 

cyklus článků o moderní, tzn. realistické, literatuře Realisme og Realister (Realismus a 

realisté), a také do časopisu Tilskueren, kde byl publikován článek "Impressionisme. En 

lille Replik" (1890, "Impresionismus. Malá replika"), obhajující impresionistický styl. 

Vydal několik románů, např. HablfiJse Slcegter (1880, Beznadějná pokolení, česky 1927), 

Stuk (1887, Štuk), Tine (1889, Tina, česky 1920) nebo Ludvigsbakke (1896, Ludvíkov, 

česky 1918), a sbírek novel, jako jsou Excentriske noveller (1885, Výstřední povídky), 

Stille eksistenser (1886, Tiché existence) nebo Under aget (1890, Pod jhem). 

Zde se zaměříme na jeho literárněkritické práce uveřejněné společně ve sbírce 

Realisme og Realister. Kritiske Studier og Udkast (Bang 2001, Realismus a realisté. 

Kritické studie a skici) a článek "Impressionisme. En lille Replik" (Bang 1964), v nichž 

Bang svou pozornost soustředí na realismus a impresionismus. V praktické části bude 

následovat rozbor jedné z próz sbírky Stille ekistenser, U cesty. 

2.2. Pojem realismus u Hermana Banga 

Studie Realisme og Realister vyšla, jak již bylo uvedeno, v roce 1890 jako soubor 

novinových článků v časopise Dagbladet. Jeho šéfredaktor, Vilhelm Topsoe, požádal 

Hermana Banga, aby napsal sérii statí o moderní literatuře a přiblížil tak čtenářům nové 

trendy, které Bang označuje jako realismus, a novou literaturu. Měl, jak v publikaci Den 

sande kunst zmiňuje Jorgensen (Jorgensen 1980), sehrát roli smírčího soudce ve sporu o 

realismus a idealismus jako dvou rozdílných světonázorech. Tato pře právě probíhala 

v dánském tisku mezi spisovateli H. V. Kaalundem a Sophusem Schandorphem. O 

Bangově smírčí úloze napovídá mnohé i souhrnné označení jeho článků v Dagbladetu: 

"Littenere Udflugter af en Losgrenger", tedy "Literární výlety nestranného". Dalším jeho 

úkolem bylo, jak uvádí Jorgensen, představit novou literaturu takovým způsobem, aby byla 
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akceptovatelná pro konzervativní kruhy a spisovatele starší generace. Zároveň ji měl 

odpolitizovat, odideologizovat a zbavit liberalistické pověsti, již získala především díky 

svému prvnímu mluvčímu v Dánsku, Georgu Brandesovi. Souhrnně lze říci, že se Bang 

ve sborníku Realisme og Realister (Bang 2001) snaží etablovat realismus jako neutrální 

umělecký pojem. (J0rgensen 1980: 300) 

Sborník Realisme og Realister (Bang 2001) sestává ze čtyř částí, teoretického 

úvodu o dánském realismu, portrétů nových dánských spisovatelů Vi1he1ma Tops0eho, 

Ho1gera Drachmanna, Sophuse Schandorpha, J. P. Jacobsena, Karla Gjellerupa a Ama1ie 

og Erika Skramových, dále portrétů francouzských spisovatelů Honoré de Balzaca, 

Alexandra Dumase mladšího, Gustave Droze a Emila Zoly a nakonec dramaturgických 

aforismů, v nichž se Bang zabývá divadlem a herectvím. 

Esencí Bangova pojetí realismu je jeho stať uvádějící Realisme og Realister (Bang 

2001), "Lidt om dansk Realisme" (Bang 2001: 15 - 25, "Trochu o dánském realismu"), 

která vznikla jako reakce na zmíněný spor básníků Schandorpha a Kaa1unda. Bang zde ale 

především vysvětluje podstatu realismu jako nové literatury. Jeho popis realismu doplníme 

v této kapitole o některé J0rgensenovy poznatky uveřejněné v již zmiňované publikaci Den 

sande kunst (J0rgensen 1980), v níž tento teoretik kromě jiného rozebírá články ze 

sborníku Realisme og Realister. 

Realismus je podle Bangových slov umělecká forma a metoda, ne světonázor, etika 

nebo tendence, jak se přeli Kaa1und se Schandorphem: 

"Realismus je forma, ne tendence; metoda, která může ukázat věci v novém světle, ne vynález, na který mají 

spisovatelé patent a který směřuje k nalezení nových forem pro lidský život. ,,16 (Bang 2001: 25) 

Realismus jako forma, metoda a umělecká škola tak může zastupovat rozličná stanoviska 

celého politického názorového spektra: " [Škola; rozumí se realismus - pozn. J. Ř.] může 

zahrnovat všechna přesvědčení a ve svém rámci reprezentovat všechny názory - od 

nejzazších pravicových po nejzazší levicové. ,,17 (Bang 2001: 21) 

Realismus nepřináší nové chápání světa. Bang zdůrazňuje, že fenomény, lidé a 

jejich emoce, jako láska, nenávist, zlost a závist, se nezměnily, zůstávají tytéž Gako 

v dřívější době, z literárního hlediska v období romantismu). Nový je "způsob, jakým se 

16 [Realismen er en Form, ikke en Tendens; en Methode, der kan sa:tte gamle Ting i en ny Belysning, ikke 
en Opdagelse, paa hvilken Forfatteme har taget Patent, og som gaar ud paa at have fundet nye Formler for 
det menneskelige Liv.] 
17 [[Skolen] kan indeslutte alle Overbevisninger, og den kan inden for sin Ramme repra:sentere alle 
Anskuelser - ligefra yderste H0jre ti1 yderste Venstre.] 
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problémy pozorují a jakým se odpozorované vypráví,,18 (Bang 2001: 22), tzn. způsob, 

jakým se realista dívá na skutečnost s jejími dobrými i špatnými stránkami a tento pohled 

dále zprostředkovává. Pomocí realistické metody se tak může více přiblížit skutečnosti a 

výsledky pozorování zaznamenat odlišným způsobem než doposud. Realismus je tedy 

nová forma, která s sebou přináší i novou estetiku. 

Významnou roli sehrává sám realista. Spisovatelem, rozuměno realistickým 

spisovatelem, jak uvádí Bang, "se člověk nestane, protože stojí nad svou dobou, ale 

protože je jejím plným a živoucím výrazem, protože s ní trpěl, bojoval s ní a porozuměl 

jí.,,19 (Bang 2001: 20) Tato teze propojuje realismus se současnou dobou a společností. 

Takový autor musí umět pozorovat život se zápalem vědce a stejně jako on sbírat 

poznatky, následně je věrohodně utřídit a uvést do širších souvislostí, jak to v Bangově 

metafoře činí botanik: 

"Je zapotřebí, aby [realistický spisovatel] znal společnost, kterou chce líčit, stejně dobře, jako botanik zná 

oblast, kde bydlí a stále se pohybuje: zkoumá a zná nejen všechny rostliny, ale i půdu a její složenÍ. ,,20 (Bang 

2001: 23) 

Aby spisovatel zmíněnou znalost společnosti a života získal, musí se do něj vrhnout, 

zakusit ho, protože jedině tak může seznat, že život je mnohem bohatší než fantazie. Tato 

Bangova teze implikuje, že realista nepotřebuje velkou tvůrčí představivost, ba právě 

naopak, dobří realisté se, stejně jako vědci "nepokoušejí dát více, než mají.,,21 (Bang 2001: 

24) Je tedy zapotřebí, podtrhuje Bang, aby realistický spisovatel používal vědecké metody, 

protože úkazy, které sleduje, tzn. věci v životě, zejména pak vnitřní svět člověka, jeho city 

a pocity, jsou komplikované. Neméně důležité je ale i to, aby se autor při zprostředkování 

vypozorovaných skutečností nezastavil toliko u fotografického zachycení, pouhého 

předávání vypozorovaných vědeckých faktů, ale aby ,,[život vymaloval] s pečlivostí 

portrétisty. ,,22 (Bang 2001: 23) 

Komplexnost života, jeho rozmanitost a protiklady se odráží i v kompozici 

realistických děl, která se nedají spoutat a vtěsnat do mezí daných určitou formou, protože 

18 [Maaden, hvorpaa Problememe iagttages, og hvorpaa det Iagttagne fortcelles] 
19 [Man bliver [Digter], ikke fordi man staar over sin Tid, men fordi man er et fuldt, levende Udtryk af den, 
fordi man har lidt med den, har kcempet med den og har forstaaet den.] 
20 [Man [den realistiske forfatter] maate kende det Samfund, man vilde skildre, ligesaa godt, som en 
Botaniker kjender Distriktet, hvori han bor og stadig fcerdes: han undersoger og kjender ikke alene Planteme, 
men ogsaa Jordbunden og dens Sammenscetning.] 
21 [ikke fors0ger at give Mere end de have.] 
22 [[livet maler] med en Portrcetmalers Ornhu.] 

25 



to by znamenalo ji upravovat a vykládat. Mohou být nanejvýš sledem obrazů, "volně 

vytrženými listy z velké knihy lidských duší, knihy, kterou nikdo nedočetl do konce a jejíž 

rozřešení nikdo nezná.,,23 (Bang 2001: 23) Ucelenému uspořádání se díla vymykají právě 

proto, že jednotu života nelze zobrazit (i prostý duševní život se bude štěpit do obrazů) a 

"realistický spisovatel, kterému se podařilo stvořit uměleckou kompozici a absolutní 

jednotu, by se nám hned snažil dát jednotu v životě.,,24 (Bang 2001: 23) Kompozice tak má 

kognitivní status, uspořádání díla rozhoduje o tom, zda skutečnost zobrazená v díle bude 

mít výpovědní hodnotu vypozorované skutečnosti. 

Realistická metoda s sebou přináší značnou objektivitu. V práci realistického 

spisovatele se nezaujatost projevuje následovně: "spisovatelé nechávají mluvit, nemluví.,,25 

(Bang 2001: 24) I díky tomu se realista ztrácí za tím, co zobrazuje, a to tím více, čím 

odpovědněji se ke svému úkolu staví. Protože jsou realisté nestranní, nesnaží se nic 

skrývat, jejich úkolem je "vyprávět nám vše, co viděli, vyprávět nám vše bez studu, 

s důkladností a nezaujatostí vědce,,26 (Bang 2001: 24), i když to znamená zachytit i 

nedostatky života. Tímto argumentem objektivity čelí Bang nařčení z nedostatečné morální 

angažovanosti realistů. Hájí se tím, že spisovatelé nekomentují viděné, nechávají 

moralizovat život, což je účinnější než sebelepší komentář, a úsudek pak, i když 

samozřejmě mají vlastní názor, zcela přenechávají čtenáři. Nelze se ale domnívat, že se 

v realistických dílech nikde neprojeví subjektivita autoru. Osobnost tvůrce a jeho sympatie 

se manifestují ve výběru výseků reality, která je čtenářům zprostředkována. Objektivního 

zobrazení skutečnosti se tak dosahuje prostřednictvím subjektivního vidění autora. To však 

Bang ospravedlňuje tvrzením, že subjektivní selekce je prováděna v rovině pozorování (to, 

co chce realista postihnout), ne v rovině zprostředkování, vyprávění (to, jak realista 

pozorované postihuje). 

Ani realistická metoda, jak Bang píše v závěru svého programového spisu, nebude 

dominantní navždy a uvolní místo jiné: "Umělecké formy se mění jako formy v životě a 

jednou přijde den, kdy realismus uvolní místo nové formě, která se ovine kolem dobové 

myšlenky jako měkký hadřík.,,27 (Bang 2001: 25 - 26) 

23 [lesrevne Blade af den menneskelig Sjrels store Bog, en Bog ingen har lrest tilende, og hvis Oplesning 
derfor Ingen kjender.] 
24 [den realistiske Forfatter, der naaede at give en sluttet kunstnerisk Komposition og en absolut Enhed, med 
det samme vilde have givet os en Enhed i Livet.] 
25 [Forfatteme lader tale, de taler ikke.] 
26 [at fortrelle os Alt, hvad de har set, fortrelle os Alt uden Snrerperi, med en Videnskabsmands Grundighed 
og en Videnskabsmands Uforbeholdenhed] 
27 [Kunstens Former vexler som Livets, og den Dag vil komme, hvor ogsaa Realismen viger for en ny Form, 
der lettere fejer sig som et smidigt Klredebon om Tidens Tanke.] 
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V článku "Lidt om dansk Realisme" vyjmenovává Bang řadu obecných 

charakteristik realismu jako metody, nepřichází ale prakticky s žádnými jejími konkrétními 

uplatněními, jedinými výjimkami jsou dvě techniky zprostředkování, které tato metoda 

využívá: vypravěč skrytý za vyprávěním a portrétistický styl. I proto doplníme jeho popis o 

poznatky, ke kterým dospěl J0rgensen ve studii Den sande kunst (J0rgensen 1980). Hovoří 

zde o tématech realismu, jimiž jsou ,,problematické povahy" a "líčení manželství,.28 

(J0rgensen 1980: 305), a jako doklad svého tvrzení cituje Banga: "Jelikož manželství není 

ukončením životního příběhu - a úkolem realismu je přece vždy více nebo méně 

fragmentárně vyprávět příběh jednoho života - ale jen jeho pokračováním.,,29 (J0rgensen 

1980: 305) Realismus se tak podle Banga snaží vyprávět opravdový životní příběh, nemá 

být jen smyšleným příběhem, který končí svatbou. Bang tím pravděpodobně naráží na žánr 

pohádky, jenž byl oblíben v období romantismu. Protože chce Bang zobrazovat opravdový 

život, jehož znalost získal na základě pozorování, vybírá si téma, které má tento opravdový 

život postihovat, všednodenní, většině lidí známou realitu manželství. Toto téma ztvárnil 

v právě díle U cesty, jež jsme si vybrali pro rozbor a srovnání s románem Helle Helleové 

Představa o nekomplikovaném životě s mužem. 

2.3. Pojem impresionismus u Hermana Banga 

Bang uplatňuje impresionistický styl nejen ve svém beletristickém díle, rozebírá ho 

i teoreticky. Nezmiňuje jej však ve sborníku Realisme og Realister (1879), dospívá k němu 

později, v následujícím desetiletí, při psaní novel a románů, jako např. U cesty (1886). Vliv 

na utváření tohoto stylu mělo pravděpodobně i divadlo a scénické umění, kterému se Bang 

věnoval jako režisér a částečně i kritik. 

Základní charakteristiky impresionismu formuloval Bang v odpovědi na článek 

spisovatele, naturalisty, Erika Skrama. Zde Skram zpochybnil samu podstatu a metodu 

tohoto stylu, a potažmo i práci Hermana Banga. Ten zveřejňuje svou třístránkovou 

odpověd' "Impressionisme. En lilIe Replik" uvedenou oslovením "Milý Eriku Skrame,,30 

(Bang 1964: 185) v časopise Tilskueren, kde byl otištěn i Skramův článek. Na tomto 

malém rozsahu se Bangovi podařilo podat kompaktní definici tohoto stylu. 

Obhajobu impresionistického stylu zahajuje Bang Skramovými výtkami: ,,[Bang] 

nechce podat úplnou a zaokrouhlenou zprávu" a "nikdy nechce napodobit prodlévání a 

28 [de problematiske N aturer], [skildringen af regteskabet] 
29 [Thi .tEgteskabet er ikke Afslutningen af et Livs Historie - og mer eller mindre fragmentarisk at fortrelle 
ÉT Livs Historie er jo altid Realismens Opgave - men kun Fortsrettelsen af den.] 
30 [Krere Erik Skram] 
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přemítání,,31 (Bang 1964: 185), čímž má na mysli vysvětlující a syntetizující reflexe 

tradičního psychologického románu. Bang zdůrazňuje, že impresionista opravdu nechce 

vysvětlovat a vykládat, protože takováto vysvětlení jsou neproveditelná. Impresionismus je 

pln nedůvěry vůči nekonečným psychologizujícím popisům, objasňováním a komentářům, 

tzv. prodlévání a přemítání, které se objevuje v psychologických románech. Bang se tak 

vrací, nebo lépe řečeno trvá, na tezi uvedené v Realisme og Realister (Bang 2001), že 

citový život člověka je velice složitý. Nově dodává, že směsici vědomého a nevědomého je 

nemožné zachytit na základě současných poznatků psychologie: ,,[D]okud nebude mít 

psychologická věda pevnější základy a ostřejší kočičí zrak, do té doby nebude 

psychologické umění nic jiného než virtuózní diletantstvL,,32 (Bang 1964: 185) Vědecké 

metody a poznatky tak v rámci impresionistického stylu dosud nelze využít pro rozbor 

duševního života člověka. Zachytit komplexnost vnitřního života člověka je 

neuskutečnitelné nejen kvůli nedostačujícímu stavu zkoumání v této oblasti (nikdo neví 

přesně, co a jak se uvnitř člověka odehrává), ale i kvůli jazyku jako takovému: ,,[N]aše 

slova, pokud jde o líčení subtilního citového života člověka, nedosahují ani tak daleko jako 

samo naše chudé poznánL,,33 (Bang 1964: 185) Jedinou možnost, jak postihnout duševní 

stavy lidí, skýtá popis jejich počínání, které se pochopitelně uskutečňuje na základě určité 

vnitřní pohnutky: 

"Impresionista si myslí, že jeho poznání dokáže sledovat jen myšlenku převedenou v jednání. K tomuto 

jednání, neustále pokračujícímu jednání, upoutává veškerou svou pozornost a předmětem jeho líčení se 

stávaj í jednající lidé.,,34 (Bang 1964: 186) 

Impresionista chce zobrazovat činy lidí a učinit je tak živoucími. Chce zobrazit život, jaký 

opravdu je, vystihnout skutečnost. Nepotřebuje a nemá v úmyslu komentovat, dokonce 

"má odpor ke všemu přímému objasňování,,35 (Bang 1964: 186). Impresionista si přeje, 

aby jeho zobrazená skutečnost byla pro čtenáře opravdová. Věří, že v impresionistickém 

umění dokáže čtenář spatřit více, než mu dovoluje jeho zrak, a pochopí více, než mu 

31 [[Bang] ikke vil give fuld og rund Besked] a [han aldrig vil g0re den Dvrelen og de Overvejelser efter] 
32 [[S]aa lrenge psykologisk Videnskab ikke har fastere Grund og skarpere Kattens 0jne, saa lrenge vil 
psykologisk Kunst ikke vrere andet end et virtuosmressigt Dilettanteri.] 
33 [[V]ore Ord, naar det drejer sig om Skildring af det subtile menneskelige F0lelsesliv, [naar ikke] saa langt 
en Gang som selve vor fattige Erkendelse.] 
34 [Kun den i Handlen omsatte Tanke tror Impressionisten, at hans Erkendelse magter at f0lge. Paa denne 
Handlen, den bestandig fortsatte Handeln, frester han da sin hele Opmrerksomhed, og de handlende 
Mennesker bliver hans Skildrings Genstand.] 
35 [skyr al direkte U dredning] 
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umožňuje jeho mozek a schopnost chápání, a že tak dospěje k poznání myšlenek, které 

stály za činy, porozumí tomu, co zůstává nevyřčeno. Na základě zobrazení jednotlivých 

skutků chce impresionista ve čtenáři vyvolat iluzi skutečnosti. 

Aby se impresionistický spisovatel vyhnul zaujatosti a stranickosti a tím potažmo i 

komentování a mohl dosáhnout hodnoty skutečnosti, staví všechny detaily, dojmy, repliky 

atd. na stejnou úroveň, čímž v díle dochází ke ztrátě jedné perspektivy zobrazení: 

,,[Impresionista] posouvá totiž [ ... ] každou jednotlivost na stejnou rovinu [ ... ] ajeho obraz 

bude bez perspektivy.,,36 (Bang 1964: 186) Zachycením každé podrobnosti čelí 

impresionista hrozbě, že se podrobnostem nedostane dostatečného prostoru a příběh 

nebude pochopen. Bang si je tedy vědom slabých stránek impresionismu, jehož způsob 

zprostředkování daný povrchním zaznamenáváním maličkostí a velkých událostí ve stejné 

rovině může vést k obrovskému zmatku a zrušení centrální perspektivy. To je však 

nebezpečí, které impresionista musí podstoupit. 

Ačkoli se impresionista domnívá, že zachycuje nepřetržitý tok jednání se vším, co 

obsahuje, vybírá vlastně jen to podstatné, co pak čtenáři zprostředkuje, tzn. "řadu činů, kde 

každý malý čin je okénkem do líčeného myšlenkového života člověka,,37 (Bang 1964: 

186). Stejně jako realista uskutečňuje také impresionista subjektivní selekci 

vypozorovaného konání a "maluje,,38 (Bang 1964: 187) vnější události. Ty jako jakési 

průhledné "kapsle,,39 (Bang 1964: 187) obklopují vnitřní příběh. 

2.4. Bangova realisticko-impresionistická metoda 

Bang teoreticky popisuje dva literární styly s rozdílnými názvy, které ale v jeho 

beletristické tvorbě splývají v jeden organický celek. Chronologicky následují po sobě, ale 

z defmice jsou z části současníky, Bangův impresionismus vyrůstá z tezí jeho realismu, 

doplňuje ho a technicky ho cizeluje. V Bangově tvorbě pak dochází k syntéze obého. 

Realismus představuje pro Banga novou uměleckou formu a metodu, která sama o 

sobě může reprezentovat různé názory. Tato forma přináší nový způsob pozorování, tedy 

shromažďování předmětů zobrazení, a nový způsob vyprávění, zachycení pozorovaného. 

Jako způsob pozorování je založen na vědeckých metodách, "data" se sbírají, třídí a 

uvádějí do širších souvislostí, tzn. do vztahu kjiným vypozorovaným jevům, společnosti a 

36 [[Impressionisten] rykker nemlig [ ... ] hver eneste Enkelthed frem i det samme PIan [ ... ] og hans BilIede 
bliver uden Perspektiv.] 
37 [en Handlingsnekke, hvor hver lilIe Handling er et Glughul ind i det skildrede Menneskes Tankeliv] 
38 [maler] 
39 [Kapsleme] 
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životu. Předmětem pozorování je život a vše, co obsahuje a přináší, především ale vnitřní 

život člověka, jeho city, pocity, myšlenky atd. Život je velmi bohatý a nabízí spisovateli 

dostatek materiálu, proto autor nepotřebuje fantazii, ta je mu spíše na škodu. Spisovatel 

zprostředkovává jen to, co vypozoroval. Tím dospíváme ke způsobu vyprávění. 

Autor vybírá z vypozorovaného konkrétní výseky a ty pak portrétuje, maluje. 

Výseky uspořádává jako sled obrazů, scén a výjevů, nevytváří z nich jednotu celku. Tato 

kompozice mu u zobrazené skutečnosti umožňuje dosáhnout podobné nebo stejné 

výpovědní hodnoty, jako má skutečnost vypozorovaná. Bang skutečnost portrétuje. 

Popsané techniky přinášejí realistickému dílu punc objektivity. Těmito technikami jsou 

tedy: 

• použití vědeckých metod při pozorování, 

• kompozice sledu obrazů a 

• způsob zobrazení, v němž se zachycují jen vypozorované události (se vším hezkým i 

ošklivým, co k nim patří), které autor již dále nekomentuje, a tím se i ztrácí za 

vyprávěným. 

Díky tomu, že se spisovatel zdrží komentářů, může u čtenáře vyvolat iluzi skutečnosti. 

Nicméně ani podíl subjektivity autora na díle není nezanedbatelný. Spisovatel vybírá 

z pozorovaného podstatné úseky, které dále zprostředkovává čtenáři, a to tak že je maluje, 

portrétuje, nezastavuje se pouze u předávání získaných faktů, ale řadí je, dává do 

souvislostí. Užívá při tom několik technik: skrytého vypravěče, portrétistický styl a 

zobrazení všech prvků, detailů ve stejné rovině. Na základě posledního jmenovaného, tedy 

zobrazení všech detailů ve stejné rovině, dochází ke ztrátě jedné hlavní perspektivy. 

Zmínili jsme též, že oblíbenými tématy jsou problematické povahy a manželství. 

Jejich zachycení se zakládá na vystižení citového života jednotlivých postav pomocí jejich 

jednání, protože jen ze skutků lidí lze vyčíst myšlenky, které byly jejich pohnutkami. 

Nezastupitelnou úlohu má i čtenář. Jeho "úkolem" je vyčíst z vylíčeného jednání 

myšlenky, city, pocity, pohnutky, které k němu vedly, a uplést si předivo vnitřních vztahů. 

Zároveň si má sám učinit morální úsudek o vyprávěném. 

Takto tedy Bang popisuje teoreticky svou metodu. Ve čtvrté kapitole se zaměříme 

na její konkrétní uplatnění v románu U cesty. 
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3. POJEM REALISMUS U HELLE HELLEOVÉ 

HeIle HeIleová je současnou dánskou autorkou. Její tvorba není proto v literární 

vědě a historii reflektována tak uceleně jako tvorba Hermana Banga. A ani ona sama 

neformuluje zásady své tvorby v teoretických spisech, jak to učinil Bang. Proto bude 

skladba materiálů, z nichž budeme čerpat teoretické poznatky, jiná než v předešlé kapitole. 

Bude se jednat především o publikaci dvojice autorek Britty Timm Knudsenové a Marie 

Bodil Thomsenové Virkelighedshunger. Nyrealismen i visuel optik (Knudsen, Thomsen 

2002). Tato studie zkoumá období devadesátých let 20. století právě z hlediska realismu. 

Dále budeme čerpat z diplomové práce Gunilly Hermanssonové Mellem det korte og det 

lange. UndersfJgelser aj dansk 90' er-prosa (Hermansson 2000, Mezi krátkým a dlouhým. 

Zkoumání dánské prózy 90. let) postihující stejné období, literárněhistorické publikace 

Dansk prosa 1956-2001 (Larsen 2005, Dánská próza 1956 - 2001) a Danske 

JorJatterskaber (Mose, Nyord, Ravn 2006, Dánská tvorba). Jako teoretické prameny nám 

budou sloužit i články, recenze a interview s autorkou. Tato kapitola popíše tvorbu Helle 

HeIleové a především techniky spojené s románem Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem pouze teoreticky, konkrétní příklady a zhodnocení budou následovat v páté 

kapitole. 

3.1. Tvorba Helle Helleové 

HeIle Helleová je jednou z nejznámějších současných dánských autorek. 

V devadesátých letech minulého století debutovala povídkovými sbírkami Eksempel pa liv 

(1993, Příklad života), Rester (1996, Zbytky, česky 2002) a v roce 2000 vydala zatím 

poslední povídkové dílo Bi/er og dyr (Auta a zvířata). Věnuje se však i románové tvorbě. 

Jejím prvním počinem na tomto poli byl Hus og hjem (1999, Dům a domov), dalším 

Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand (2002, Představa o nekomplikovaném 

životě s mužem, česky 2004) a zatím posledním románem je Rodby-Puttgarden (2005, Ženy 

bez mužů, česky 2008). 

3.2. Realismus v souvislosti s tvorbou Helle Helleové 

V první kapitole jsme ukázali, že tvorba Helle Helleové spadá do období, které je 

literárními teoretiky, v čele s Knudsenovou, nazýváno novým realismem (nyrealisme). 

Touto odnoží realismu v severském prostředí se zabývá i oddíl časopisu Nordisk litteratur 

z roku 2005 nazvaný "Ny realisme i Norden" (Nový realismus na severu). V jednom 
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z článků této sekce, "Realismens (ud)fordring" (Stounbjerg 2005, ,,(Vy)zvání realismu"), 

hovoří Per Stounbjerg o propojení starších odnoží realismu s realismem devadesátých let. 

Uvádí, že spisovatelé nenavazují konsekventně na realismus jako na historickou konvenci 

psaní, ale oživují realistický impuls: "důležitější než forma je revitalizace impulsu, jenž je 

v neposlední řadě zaměřen proti všemožnému idealistickému zabývání se abstraktně 

obecným.,,4o (Stounbjerg 2005: 85) Z tohoto pohledu je pochopitelný i zájem realismu o 

empirický detail, konkrétní a partikulární předměty a jevy. Stounbjerg dále jmenuje vlivy, 

které se v novém realismu odrážejí. Jsou to hloubková psychologie, fenomenologie a dále i 

poststrukturalismus a nový román. Zdůrazňuje ale také, že realismus je potřeba revidovat, 

neboť důvěra v souvislé vyprávění a věrohodnou iluzi skutečnosti je značně oslabena. 

O revizi a definici nového realismu se v již zmíněné publikaci Virkelighedshunger 

(Knudsen, Thomsen 2002) pokusily Brtitta Timm Knudsenová a Marie Bodil Thomsenová. 

Pro ucelenost představy o této odnoži realismu zopakujeme jejich definici uvedenou již 

v podkapitole 1.2.2: 

"Označením ,nový realismus' směřujeme k umění a kulturní praxi devadesátých let 20. století a prvního 

desetiletí 21. století, v němž jsou testovány hranice mezi skutečností a uměním, dokumentárním a fiktivním a 

mezi realitou a médiem. Je to patrné v rušení pojmu díla, ve zřetelných biografických stopách v dílech, v 

liveartu a prvcích performance v různých instalacích a prezentacích, v žánru reality show v televizi [ ... ] 

atd.,,41 (Knudsen, Thomsen 2002: 7) 

Knudsenová a Thomsenová dále uvádějí, že nový realismus užívá jako formu 

nazírání prostor a jeho vícedimenzionalitu, tzn. prostor může obsahovat minulost i 

budoucnost, nebo i hloubkové působení. Zobrazovaný prostor může být konkrétní nebo 

virtuální, smyslový nebo metaforický. Umělci pracují s vrstvami, která má každá svou 

hloubku. Jako jedna z rovin prostoru se může objevit i čas. 

Pozornost se přesouvá směrem k pocitům a ke smyslovému vnímání věcí a jevů, 

takže "klasické ontologické otázky o podstatě věcí se formulují na realisticko-smyslovém 

základě, na němž se mohou podílet všichni bez ohledu na původ.,,42 (Knudsen, Thomsen 

40 [vigtigere end formen er revitaliseringen af en impuls, der ikke mindst er rettet mod alskens idealistiske 
dyrkelse af det abstrakt-almene.] 
41 [Med betegnelsen ,nyrealisme' sigter vi til 19900ernes og OO'ernes kunst og kulturelle praksis, hvor 
gnenserne mellem virkelighed og kunst, det dokumentariske og det fiktive og mellem realitet og medie 
udfordres. Man ser det i va:rkbegrebets opl0sning, i tydelige biografiske spor i va:rkerne, i liveart og 
performancee1ementer i diverse installationer og pra:sentationer, i reality-genren i tv [ ... ] etc.] 
42 [de klassiske ontologiske sp0rgsmal om tingenes va:sen formuleres pa et nyt, realistisk-sanseligt grundlag, 
hvor alle kan va:re med uanset baggrund.] 
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2002: 8 - 9) K podobnému zjištění dospívá i redaktor sekce o novém realismu v časopise 

Nordisk litteratur, Henrik Skov Nielsen. Ten tvrdí, že v novém realismu se přesouvá 

pozornost "od toho, co se podobá, k prožitku skutečnosti jako něčeho, co bolí, šokuje a 

způsobuje traumata.,,43 (Nielsen 2005: 81) Dnes neurčují náš pohled na svět přírodní vědy 

a přesná pozorování a zkoumání, jako tomu bylo v 19. století. Rozhodující není ani víra 

v neomezené lidské poznání. Objevuje se spíše skepse k našim kritériím poznání, k tomu, 

zda dokážeme odlišit skutečnost od konstrukce. Autoři opouštějí i dědictví předcházející 

doby hovořící o tom, že náš obraz světa je jazykovou konstrukcí, a přistupuje se k "podání 

zprávy a tom, co vidíme, slyšíme a vnímáme v kulturním prostředí, kde je zřejmě 

obtížnější než kdy dřív posoudit vztah mezi skutečností a reprezentací.,,44 (Knudsen, 

Thomsen 2002: 8 - 9) Umělci tak, podle autorek, popisují jakési mezipolí mezi skutečností 

a reprezentací, mezi dílem a příjemcem. 

Autoři se, jak říkají pisatelky, snaží připoutat umění ke skutečnému prostoru, a to 

tak, že vytvářejí nové strategie, nové oproti předešlému období, hlavně tedy oproti 

osmdesátým létům a postmodernismu, kdy se tematizoval metavztah, kopie apod. 

V devadesátých letech, kterým z hlediska literární tvorby dominuje teze "vše je 

skutečné,,45 (Knudsen, Thomsen 2002: 10), představují díla samy sebe jako "hnutí, jednání, 

vytvoření efektu, událost.,,46 (Knudsen, Thomsen 2002: 10) 

Knudsenová s Thomsenovou konstatují, že nový realismus praCUje i s reakcí 

příjemce. Tou nemá být pouhé dekódování významu, ale spíše smyslová afektivní reakce, 

vyplývající nejen ze sentimentálního obsahu, ale i formálního uspořádání textu. Důležitým 

pojmem ve vztahu ke čtenáři je i efekt skutečnosti. Autorky dokladují tento efekt na 

příkladu televizního zpravodajství, kdy se k divákovi dostávají informace živě: 

"Efekt skutečnosti, který se mentálně vytvoří tak, že čas za účelem pořízení záznamu a archivování 

intenzifikuje přítomnost okamžiku současně s tím, že prostor na místě pořízení záznamu v okamžiku 

katastrofy se přináší relativně neredigovaný do kontaktu s prostorem obývacího pokoje.,,47 (Knudsen, 

Thomsen 2002: 13) 

43 [fra det, der ligner, til en oplevelse afvirkelighed som det, der gor ondt, chokerer og giver traumer.] 
44 [en rapportering om, hvad vi ser, h0rer og mrerker i et kulturelt felt, hvor forholdet mellem virkelighed og 
reprresentation maske er vanskeligere at afgore end nogensinde.] 
45 [alt er virkeligt] 
46 [bevregelse, handling, affektskabelse, begivenhed.] 
47 [En virkelighedseffekt, der mentalt skabes ved, at tiden i optage1ses- og arkiveringsojemed intensiverer 
ojeblikkets nu samtidig med, at rummet pa optagestedet i katastrofens nu bringes relativt uredigeret i kontakt 
med stuens rum.] 
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S efektem skutečnosti tak úzce souvisí rozštěpení prostoru, k němuž dochází např. při 

zmíněném živém zpravodajství. V případě takovéhoto zprostředkování je příjemce 

odkázán na to, aby bud' věřil, nebo nevěřil tomu, co se v médiu představuje jako skutečné. 

Tento způsob působení na příjemce přebírá i umění a literatura. V literatuře se k docílení 

efektu pravděpodobnosti u čtenáře užívá mimese neboli nápodoby, vztah mezi textem a 

popisovanou realitou je tedy mimetický. Knudsenová a Thomsenová zjišťují, že konkrétně 

se díla na čtenáře obrací bud' s patosem nebo popisují pocity, vjemy a šokové účinky. Jako 

konkrétní techniku zobrazení pak nový realismus užívá především popis, s nímž úzce 

souvisí i následná imobilita textu. lmobilita se projevuje tím, že se autor více zaměřuje na 

prostor a vizuální stránku skutečnosti než na spád vyprávění: "Prostory se štěpí, dostává se 

jim hloubkového účinku a popisy jsou plné smyslových vjemů.,,48 (Knudsen, Thomsen 

2002: 14) 

Knudsenová a Thomsenová hovoří i o tématech literárních děl. Autoři 

upřednostňují všednodenní náměty, které jsou však povrchní. Jedná se zde nejen o díla 

psaná, ale i obrazová, jako fotografie a film: 

"Jak v tzv. fotografii snapshot, tzn. momentce, filmech natočených v duchu manifestu Dogma 95, 

uměleckých performancích a instalacích a krátkých minimalistických prózách jde o souhru chladného 

,vědomí povrchu' a afektivního obracení se na příjemce."49 (Knudsen, Thomsen 2002: 18) 

Právě věcné, nehumánní zaměření a objektivní pOpIS tvoří podle Knudsenové a 

Thomsenové spojovací můstek mezi realismem a naturalismem 19. století a současností. 

V současnosti se však čím dál více promítá do veřejného prostoru oblast soukromá, a to 

právě pod vlivem médií a reality show, které chtějí divákům zprostředkovat co 

neintenzivnější a nejskutečnější dění. Média a s nimi i žánr reality show vytvářejí virtuální 

obraz skutečnosti a s ním i novou formu realismu. 

Knudsenová a Thomsenová se v úvodu ke své publikaci zabývají tendencemi, které 

se projevují v literatuře devadesátých let 20. století. Jejich vytyčení probíhá však na velice 

abstraktní úrovni, nezachází do detailů a neuvádí např. konkrétní postupy, kterých se 

v tomto desetiletí využívá. Musíme však brát v potaz, že se jedná pouze o úvod publikace, 

a také to, že autorky hodnotí období devadesátých let s velmi malým časovým odstupem. I 

48 [Rummene spatialiseres, :far dybdevirkninger og beskrive1seme bliver meget sansemrettende.] 
49 [Biide inden for snapshot-fotografiet, dogmefilmene, kunstnerperformances og -installationer og 
minimalistisk kortprosa spiller k0lig "ovetlade-bevidsthed" og affektiv henvendelse sammen.] 
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proto je třeba brát dané charakteristiky pouze jako odrazový můstek pro konkrétnější 

vymezení nového realismu. 

Hned v další kapitole studie Virkelighedshunger (Knudsen, Thomsen 2002), 

"Realismespor i 90'emes kortprosa" (Stopa realismu v krátké próze 90. let), přichází 

Knudsenová se zpřesněním pojmu nový realismus (nyrealisme) na základě tvorby čtyř 

spisovatelů, Helle Helleové, Christiny Hesselholdtové, Th0gera Jensena og Piy Juulové. 

Zjišťuje, že se v tomto období projevuje zájem o smíšené formy dokumentarismu a fikce a 

také o osobní svědectví. Tvorba spisovatelů pak jde dvěma směry. První se týká ztvárnění 

vzpomínek, které probíhá v rámci tendencí devadesátých let vizuálně-prostorově, tzn. 

vzpomínky "jsou dokumentovány a předváděny v současnosti,,50 (Knudsen, Thomsen 

2002: 244), přičemž důležitou roli hraje opakování. Vzpomínka, obraz, zde tvoří 

předpoklad pro smyslové vnímání skutečnosti. Druhý směr zahrnuje texty nového realismu 

vyznačující se nepřítomností výkladu a komentování. Knudsenová uvádí, že nepřítomnost 

těchto prvků ústí ve smyslové propoj ení čtenáře "s intenzivně ,reálnými' momenty textů 

povrchového realismu,,51 (Knudsen, Thomsen 2002: 244). Příznačné pro takové texty je to, 

že ,Jsou všednodenní a pragmatické a imanentně nesou svůj vlastní výklad, ale v určitých 

okamžicích vytvoří takovou intenzitu, která je vyzvedne do surreálného, až groteskního 

registru.,,52 (Knudsen, Thomsen 2002: 244) Do tohoto proudu spadá podle Knudsenové 

Helle Helleová. 

Část kapitoly "Realisme spor i 90'emes kortprosa" (Knudsen, Thomsen 2002) 

s názvem "Realisme pa overfladen" (Realismu na povrchu) se zabývá tvorbou Helle 

Helleové z devadesátých let 20. století. Ta zahrnuje povídkové sbírky a román Hus og 

hjem. Hned na začátku této podkapitoly konstatuje Knudsenová, že Helle Helleovou je 

možné označit jak za realistku, tak minimalistku. Ona sama ji však přiřazuje k tzv. 

povrchovému realismu. Pojem minimalismus rozebereme později. Charakteristiky 

povrchového realismu přebírá Knudsenová z publikace Neo-Realism in Contemporary 

American Fiction (1992) Winfrieda Flucka. Ten povrchový realismus pojímá takto: 

"Texty nám představují nahromadění náhodných událostí v jinak nehierarchickém vylíčení všedního života. 

Osoby v textech zaujímají k těmto událostem stanoviska, ale tyto události je nemusí zasáhnout rozhodujícím 

způsobem - nejedná se tu o epifanické okamžiky vhledu u účastníků událostí: žijí dále jako předtím. Banální 

50 [dokumenteres og performeres i nutiden] 
51 [med de overfladerealistiske teksters intensive "ree1le" momenter] 
52 [er hverdagslige og pragmatiske, og de ba:rer immanent deres egen la:sning, men momentvis produceres 
der en intensitet, der 10fter teksteme op i et surreelt, na:sten grotesk register.] 
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a výjimečné je staveno na roveň; ale pointou povrchového realismu je, že používá jednu ze zcizujících 

strategií uprostřed ,důvěrně známého'. To způsobuje, že jisté děje nebo krátké okamžiky získají vlastní, 

takr1ca surreálný charakter. Realistický reprezentační modus pomáhá nabít povrch sémantickou a citovou 

rezonancí, která dává čtenáři příslib smyslu,jenž se nikdy nenaplní.,,53 (Knudsen, Thomsen 2002: 244) 

Texty povrchového realismu a zároveň tedy texty Helleové dávají čtenáři v jistých 

okamžicích možnost intenzivního prožitku, který není podle Knudsenové nijak 

nadpřirozený ani náboženský, ale je v textu obsažen jen jako zvláštní prostor, do něhož je 

čtenář vpraven. Knudsenová dále zdůrazňuje, že na zmíněné intenzitě se velkou měrou 

podílí právě struktura textu, kdy vedle sebe stojí něco triviálního a něco esenciálního. 

Jednotlivé úrovně textu nejsou uspořádány hierarchicky a čtenář nedostává žádné vodítko, 

jak by měl text vykládat, takže se musí spokojit s "nedovyřešeným" stavem. Právě díky 

této parataktické struktuře, v níž "banální a výjimečné vystupuje bok po boku se člověku 

může zdát, že texty jsou monotónní nebo atonální."s4 (Knudsen, Thomsen 2002: 244) Je to 

však jen zdání, texty mají určitý tón, který u čtenářů vyvolává jiné ladění, "zadržený dech a 

hořko sladkou melancholii"ss (Knudsen, Thomsen 2002: 244). Je však obtížné najít v nich 

prvky nebo techniky, které tuto náladu způsobují nebo které naopak ukazují na jiný výklad. 

Významné poznatky o tvorbě Helleové přináší i Anker Gemz0e v analýze zatím 

posledního románu Helle Helleové Redby - Puttgarden, "Gnenser i Helle Helles roman 

Redby-Puttgarten" (Gemz0e 2008: 346). O jejím způsobu zprostředkování hovoří jako o 

"scénickém líčení ,filtrovaném' skrze vyprávění"S6 (Gemz0e 2008: 346). Dále si všímá, že 

v autorčině dosavadní tvorbě chybí konkrétní místní a časová určení a považuje to za znak 

modernismu. Argumentaci týkající se modernistických znaků v díle Helle Helleové už ale 

Gemz0e dále nerozvádí. Přiznává však, že jiní teoretici by tento modernistický znak spíše 

hodnotili jako minimalistický projev anonymity. Dále je zajímavé si povšimnout, že se v 

tvorbě Helleové do posledního románu objevuje cyklické opakování času běžného života, 

který postrádá vývoj a změnu. V knihách dochází sice ke krizovým okamžikům, ty ale 

zůstávají bez následků. 

53 [Teksterne pnesenterer os for en ansamling tilfreldige hrende1ser i en ellers uhierarkisk fremstilling af 
dagliglivet. Teksternes personer relaterer sig til disse hrendelser, men de er ikke n0dvendigvis afg0rende 
afficerede af disse hrendelser - der er ikke tale om epifaniske momenter af indsigt for de involverede: de 
vedbliver at leve videre som f0r. Det banale og det usredvanlige sidestilles; men pointen for 
overfladerealismen er, at den anvender en af de-familiariserings-strategi lige midt i det "familirere". Dette 
udvirker, at visse begivenheder eller korte momenter tar en egen nresten surreel karakter. Den realistiske 
reprresentationsmodus hjrelper til at lade overfladen med semantisk og f0lelsesmressig resonans, hvilket giver 
lreseren 10fter om mening, som aldrig indfries.] 
54 [banalt og ekstraordinrert optrreder side om side, kan man synes, at teksterne er monotone eller atonale.] 
55 [tilbageholdt {mdedrret og bitters0d melankoli] 
56 [scenisk fremstilling 'jiltreret' gennem beretning] 
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Takto tedy pohlíží na tvorbu HeIle HeIleové teoretici. Nyní se zaměříme na to, jak 

svá díla a způsob ztvárnění vnímá sama autorka. V jedné kapitole publikace 

Virkelighedshunger (Knudsen, Thomsen 2002), "Teksten pa overfladen" (Text na 

povrchu), byl prostor poskytnut samotné Helleové. Tato kapitola je pojata jako dopisové 

interview s autorkou. Knudsenová píše dopis, v němž stylizuje své domněnky a otázky na 

Helle Helleovou a spisovatelka jí pak ve svém dopise odpovídá. Knudsenová popisuje 

realismus, který HeIle Helleová užívá ve svých dílech. Tvrdí, že HeIleová zobrazuje všední 

život, nevýznamné a triviální věci. Vše probíhá na povrchu textu, tzn. text neposkytuje 

čtenáři náznaky toho, že by měl číst pod jeho povrchem. S tím úzce souvisí i intenzita 

textů, která vzniká spíše vytvářením jakéhosi napětí ve čtenářích, než vyložením textu. 

V dílech najdeme i tragiku, která často zůstává nevyřčena, tzn. "tragično není úroveň nebo 

temperament, ale stálá možnost zcela souběžně s triviálnem."s7 (Knudsen, Thomsen 2002: 

223) Velkou roli sehrává i prostor, ten je často úzce propojen s minulostí a vzpomínkami, 

které přepadnou postavy na místech, kde se zrovna nacházejí, příp. postavy samy 

vyhledávají místa spojená se vzpomínkami. Hrdinové se také často odrážejí v jiných 

postavách nebo do nich promítají své touhy. V tom spatřuje Knudsenová na jedné straně 

znak rozpoznatelnosti, na druhé ale i způsob, jak do textu začlenit distanci nebo dokonce 

tajemno. 

Na tezi o všedních tématech a povrchnosti odpovídá Helleová, že texty pojednávají 

o tom, na co se nepoukazuje: "Pojednávají o tom, co v nich nestojí."S8 (Knudsen, Thomsen 

2002: 224) Píše o konkrétních věcech, protože věří, "že obsahují nejvyšší pravdu."s9 

(Knudsen, Thomsen 2002: 226) Zachycením konkrétních věcí se HeIleová snaží dosáhnout 

objektivity zobrazení a tím i pravdivého zachycení reality. V tom lze spatřovat jasný znak 

realismu. Čtenář pak musí k tomu, co "vidí" v textu, a k postavám zaujmout vlastní 

stanovisko, jako by to byla situace a člověk, se kterými se setká ve svém vlastním životě. 

Čtenář se tak pro Helleovou nachází na stejném místě, na němž se odehrává děj textu. 

Prostor je samozřejmě velmi důležitý, protože osoby se nacházejí na určitém místě, její 

postavy nepřecházejí sem tam a nehloubají, ale jednají. Helleová nechce vysvětlovat, chce 

ukazovat. Pokud osoby něco potká, nevysvětlují, neanalyzují, ale vnímají a bezprostředně 

reagují. Pro každou reakci musí mít Helleová své vlastní odůvodnění. Texty se tak tím, co 

je na povrchu, a důvody skrytými pod povrchem rozbíhají do různorodých směrů. Autorka 

57 [det tragiske ikke er et niveau eller et temperament, men en konstant mulighed helt parallel med det 
trivielle. ] 
58 [De handler om det, der ikke star.] 
59 [det rummer den st0rste sandhed.] 
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POpISUJe dále i optimální interpretaci textu, a to takovou, která ústí v "neartikulované 

porozumění a vhled. Že člověk rozumí, ale nedokáže vysvětlit.,,60 (Knudsen, Thomsen 

2002: 228) Tímto ideálním způsobem recepce textu, "neartikulovaným porozuměním", 

vyjadřuje autorka nedůvěru ke slovům. K otázce tajemna ve svých dílech se autorka 

vyjadřuje radikálně, nic by jí nebylo proti mysli více, než do svých textů zakomponovávat 

tajemno. Na toto tvrzení Helleové, že v jejích textech není obsaženo tajemno, namítá Ole 

Schultz Larsen: "Současně jsme ale krmeni malými náznaky a podivnými informacemi, 

které skoro musí mít zvláštní význam, pokud nemají působit zcela povrchně.,,61 (Larsen 

2005: 164) V otázce tajemna a symboliky se tedy názory literárních teoretiků, Knudsenové 

a Larsena, a Helle Helleové střetávají. Důvodem může být skutečnost, že Helleová v textu 

neuvádí, co např. pro postavy jednotlivé události znamenají nebo co postavy k popsanému 

jednání vedlo, a čtenář tedy nemá jasné vodítko pro výklad textu. Helleová tak do svých 

textů nemusí tajemno a symboliku zakomponovávat, čtenář ji v nich ale může spatřovat, 

neboť autorka možnost symbolického výkladu v samotném textu jednotlivých děl nepopře. 

Výklad je vždy závislý na čtenáři, na jeho vědomostním a zkušenostním obzoru. Čtenář 

může mít také tendenci vykládat si text symbolicky, protože se není schopen smířit s tím, 

že by mu autorka předkládala pouze popis určité všední události, která v rámci díla nemá 

nějaký hlubší smysl. 

V rozhovoru s Carstenem Andersenem v knize Forfattere iforh{}r (Andersen 2006, 

Spisovatelé u výslechu) připojuje Helleová další postřehy o své tvorbě. Její postavy jsou 

často ženy a muži, kteří se míjejí, a to především v tom, co říkají: "Říkají ano, když myslí 

ne,,62 (Andersen 2006: 39). Tématu špatné komunikace v díle Helleové si všímají také 

autoři publikace Danske forfatterskaber: "centrálním motivem v tvorbě Helle Helleové 

[ ... ] [je] extrémně špatná komunikace mezi lidmi,,63 (Mose, Nyord, Ravn 2006: 242). Tuto 

nefungující komunikaci, která je výrazem pro frustraci a zamlčování, ukazuje Helleová 

především na partnerských vztazích. 

V rozhovoru s Andersenem uvádí Helleová i zdroj e své inspirace. Kromě inspirace 

Raymondem Carverem přiznává i vliv Ernesta Hemingwaye a Hermana Banga. 

V souvislosti s posledním jmenovaným se jeví jako zajímavý její výrok, který se dosti 

podobá tezi Hermana Banga o průhledné membráně, kterou má čtenář prohlédnout: "Ráda 

60 [uartikuleret forstaelse og indsigt. At man forstar, men ikke kan forklare.] 
61 [Samtidig fodres vi undervejs med srna antydninger og besynderlige oplysninger, der mesten ma have en 
s<erlig betydning, hvis ikke de skal virke ganske overfl0dige.] 
62 [De siger ja, nar de mener nej] 
63 [et centralt motiv i HeIle Helles forfatlerskab [ ... ] [er] den ekstremt darlige kommunikation mellem 
mennesker] 
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bych otevřela text, aby bylo možné vidět skrz čistý povrch a spatřit, že se pod povrchem 

něco odehrává.,,64 (Andersen 2006: 44) 

3.3. Minimalismus v souvislosti s realismem v tvorbě Helle Helleové 

Minimalismus je umělecké uskupení na poli hudby a výtvarného umění. Všeobecná 

encyklopedie (1997) uvádí, že ve výtvarném umění se toto uskupení nazývá minimal art. 

Koncipovalo se v šedesátých letech ve Spojených státech amerických a uplatňovalo se do 

poloviny let sedmdesátých. "Jeho cílem byla prezentace ,základních struktur' [ ... ] Mezi 

zákl. předpoklady m. a. patří eliminace zobrazení i stop osobního dotyku umělce, 

soustředění na základní, většinou pravoúhlé tvary, v malířství absence iluzivního prostoru" 

(Všeobecná encyklopedie 1997: 150). Z výtvarného umění se pak toto označení přeneslo 

na literaturu. 

Již dříve jsme uvedli tvrzení Knudsenové, že dílo Helleové je možné přiřadit jak 

k realismu, tak minimalismu, nicméně ona jej řadí k povrchovému realismu 

(overfladerealisme). Aby toto zařazení zdůvodnila, věnuje se Knudsenová v publikaci 

Virkelighedshunger (Knudsen, Thomsen 2002) i literárnímu vymezení minimalismu. Opírá 

se při tom o disertační práci Marie Lund Klujeffové Litteraturens tone (Klujeff 2001) a 

shrnuje, že americká short story konce sedmdesátých let reaguje na postmodernismus 

návratem k realistickému líčení a tzv. slice oj lije, výseku života, kontextové a lokální 

zakotvenosti, pro něž je postmodernisty obviňován z antiliterárnosti. Z tábora realistů se 

pak ozývá kritika povrchnosti textů a nedostatečné psychologizace. Minimalismus lze 

geograficky rozdělit na evropský a americký. Evropský minimalismus, se zástupcem 

Samuelem Beckettem, vyjadřuje, že není co vyjádřit. Americký, spojovaný hlavně 

s Raymondem Carverem, je také reakcí na fragmentární, chaotický svět, není ovšem 

cynický nebo nihilistický, "naopak ukazuje velkorysost a heroismus v malých věcech.,,65 

(Knudsen, Thomsen 2002: 243) 

Ukažme si tedy nyní, jak se projevuje minimalismus v literatuře, a to především 

v té dánské. Minimalismus v dánské literatuře devadesátých let zkoumala nejen 

Knudsenová, ve své diplomové práci Mellem det korte og det lange. Undersegelser aj 

dansk 90'er-prosa (Hermansson 2000) se mu věnovala i Guni1la Hermanssonová. Jedním 

z hlavních znaků minimalistického literárního díla je podle Hermanssonové "ořezání 

64 [Jeg vil geme abne teksten, sa man kan se igennem den blanke overflade og se, at der er noget pa spi! 
nedenunder.] 
65 [vi ser tvrertimod genemsiteten og heroismen i det srna.] 
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množství informací, které se předkládají čtenáři,,66 (Hermansson 2000: 108), těmito 

informacemi míní především literární stafáž. Texty se tak stávají stručnějšími a stylisticky 

jednoduššími. Dalším rysem minimalismu je včlenění čtenáře do díla, respektive, jak 

v článku Den konkrete erfaring - om minimalisme i kunsten (Knudsen 1998, Konkrétní 

zkušenost - o minimalismu v umění) uvádí Knudsenová, "prožitek minimalistického 

uměleckého díla se stává interakcí mezi (nejméně) dvěma póly: vidícím a viděným.,,67 

(Knudsen 1998) V článku jmenuje Knudsenová dále i tři formální znaky minimalismu: 

prvním je "serialita, monotónnost, standardizace vytvořených forem,,68 (Knudsen 1998), 

druhým je "orámování,,69 (Knudsen 1998), tzn. dílo je samo sebou a zároveň pouze 

orámovaný prázdný prostor, a třetím "aktualizovaná koexistence mezi pozorovatelem a 

pozorovaným,,70 (Knudsen 1998). Další dánská literární teoretička Marie Lundová zjišt'uje, 

že minimalismus nepracuje se symboličností: "Minimalismus sice zve k tomu vidět 

význam v malých věcech, ale minimalismus se ztrácí v okamžiku, kdy je objat výkladem, 

který trvá na nazírání věcí jako symbolů.,,71 (Lund 1998) K tomu připojuje 

Hermanssonová, že se minimalisté chtějí oprostit od jakéhokoli významu a vytvoření 

významu přenechávají na čtenáři s tím, že právě nevyřčené zaručuje otevřenost textu. 

(Hermansson 2000: 112) Tento znak spojuje minimalismus v pojetí Hermanssonové 

s povrchovým realismem v pojetí Knudsenové. 

Minimalismus je hlavním tématem diplomové práce Annette Bachové s názvem 

Med lceseren som medspiller - Christina Hesselholdts og Helle Helles forfatterskaber i 

minimalistisk perspektiv (Bach 1999, Se čtenářem jako spoluhráčem - tvorba Christiny 

Hesselholdtové a Helle Helleové z minimalistické perspektivy). K již uvedeným 

charakteristikám minimalismu podle ní patří i anonymita, tzn. autor nezanechává v díle 

žádný osobní otisk, a dále i nehierarchický kompoziční princip a seriální výstavba založená 

na matematice. Tato výstavba neobsahuje žádné přebytečné prvky. Výsledkem toho je, "že 

umění působí chladně a neosobně [ ... ] nepředstírá, že reprezentuje něco jiného než sebe 

samo"n (Bach 1999: 56). Následně uvádí Bachová svou souhrnnou definici minimalismu: 

66 [en nedbarbering af mrengden af informationer, der lregges ud tillreseren] 
67 [opleve1sen af et minimalistisk kunstvrerk bliver til en interaktion mellem to poler (mindst): en seende og 
en set.] 
68 [serialiteten, monotonien, standardiseringen af de frembragte former.] 
69 [rammesrettelsen] 
70 [et aktualiseret samvrer mellem beskuer og beskuet] 
71 [Minimalismen inviterer ganske vist til se betydningen i de srna ting, men minimalismen gar tabt i samme 
0jeblik, den omfavnes af en lresning, der insisterer pa at anskue tingene som symbolske.] 
72 [at kunsten tar en k0lig og upersonlig fremtoning. [ ... ] den foregiver ikke at reprresentere andet end sig 
sely] 
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"Minimalismus je nyní možné popsat jako bezzápletkové, antilineární a nekauzální vyprávění, které 

nivelizuje různé úrovně textu. Forma je epizodická nebo má ráz koláže s důrazem na povrch a scénu, spíše 

než na postavy, které vystupují často bez osobního kontextu. Témata se zdají být ordinérní, často 

s outsiderem jako centrální postavou. Tón je neutrální a styl antiornamentální a výrazově úsporný, s častými 

opakováními, elipsami a parataxemi, ale druh stylu je realistický. V textu se ovšem vyskytuje více 

vynechávek ve vyprávění, než se tradičně objevuje v realismu, což znamená, že minimalistické texty 

přesouvají pozornost na čtenáře a percepci textu.,,73 (Bach 1999: 70) 

Podobně jako realismus je i minimalismus a jeho definování velice problematické. 

Už od svých počátků byl minimalismus spojován s realismem (viz některá jeho jiná 

označení: K-mart realism, Blue Collar Realism, Dirty Realism apod.) a jeho přídech nese 

dodnes. Od realismu, který empiricky popisuje skutečnost, se minimalisté, jak zjistila 

Bachová, liší snahou tematizovat jak hranice našeho porozumění, tak i možnost vnímat 

skutečnost, to znamená například, že v minimalistických dílech není rozpoznatelný obraz 

světa, jak ho jako lidé žijící v určité kultuře známe. Minimalističtí spisovatelé prostě jen 

používají tradiční realistické metody netradičním způsobem. I proto je pro některé 

teoretiky nesnadné určit, zda tvorba Helle Helleové spadá do minimalismu, nebo ne. 

Minimalismus má s novým realismem (nyrealisme) , jak jsme ho pojednali 

v předešlé podkapitole, společný zájem o všední témata, důraz na povrch, nehierarchičnost, 

nekauzálnost a opakování, v případě Helleové se jedná o cyklické opakování času. 

Důležitou roli hrají vynechávky, minimalismu se vyznačuje větším množstvím vynechávek 

než realismus. Žádný z teoretiků ale nedokáže určit hranici, která by na základě množství 

vynechávek odlišila realismus od minimalismu. Tím se ukazuje, že tato kategorie je velmi 

nepřesná a prakticky nepoužitelná pro vymezení realismu a minimalismu. Důležitou 

kategorií je ale "obraz světa", realismus podává na rozdíl od minimalismu rozpoznatelný 

obraz světa, tzn. čtenář si dokáže představit prostředí, v němž se dílo odehrává. 

Bachová se dále zabývá i přiřazením jednotlivých děl Helle Helleové 

k minimalismu. Debatu o minimalismu v dílech Helleové shrnuje takto: v souvislosti 

s první sbírkou povídek Eksempel pa liv se v recenzích neobjevuje žádná zmínka o 

73 [Minimalisme kan nu kort beskrives som plotl0s, anti-linerer og non-kausal fortrel1ing, der nivellerer 
tekstens forskellige niveauer. Formen er episodisk eller collageprreget med vregt pa overtladen og scenen 
frem for personerne, der ofte star uden personlig kontekst. Emnerne synes at vrere det ordinrere, ofte med 
outsideren som central person. Tonen er neutral og stilen er anti-ornamental og ordknap, prreget af 
gentagelser, ellipser og paratakser, men stilarten er realismens. Teksterne er dog prreget af tlere 
fortrellermressige udeladelser, end man traditionelt ser i realismen, hvilket betyder, at de minimalistiske 
tekster tlytter meget fokus over pa lreseren og perceptionen afteksten.] 
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minimalismu, u další sbírky, Rester, se zdůrazňují některé její minimalistické znaky a 

román Hus og hjem bývá k minimalismu přiřazován cele. Jak zde naznačila Bachová, 

názory na přiřazení jednotlivých děl Helleové k minimalismu se u jednotlivých literárních 

teoretiků a kritiků liší. Proto zde nyní jednotlivé názory uvedeme a srovnáme. 

O přičlenění nebo vynětí děl Helle Helleové z literárního minimalismu se Bachová 

pokusila sama. Eksempel pa liv je podle ní primárně minimalistické dílo, jež obsahuje 

určité postmoderní znaky. Rester a Hus og hjem jsou minimalistické, viděno ovšem 

v kontextu amerického minimalismu, jenž má výrazně realistický ráz. Přiřazení 

k minimalismu zdůvodňuje Bachová vybranými charakteristikami díla Helleové: neutrální 

vypravěč, detailní popisy a všednodenní příběhy, které jsou na povrchu jakoby bez 

zápletky, pod povrchem ale překypují psychologií a vnitřními pohnutkami postav, 

anonymita knihy, jazyková opakování, vypravěč ukazuje a nedává čtenáři více, než co 

může vyzvědět z jednání a replik postav, mezery v textu, které má čtenář vyplnit vlastním 

výkladem (Bach 1999: 87 - 89). 

Většina charakteristik, které Bachová uvádí, je však velmi obecná. Lze je např. 

aplikovat i na díla realistická, jako např. na dílo Hermana Banga. Pokud tyto 

charakteristiky srovnáme s metodou a technikami Hermana Banga, nalezneme v nich 

značnou shodu. Bang také užívá neutrálního vyprávěcího tónu, popisuje detailně všední 

prožitky postav, zobrazuje pomocí jednání a řeči postav, pod povrchem jeho příběhy 

překypují psychologií a důležitou úlohu hraje i čtenář, který má prohlédnout membránu 

činů a všedním zážitkům přiřadit konkrétní význam. Z této perspektivy je pak možné se 

ptát: Přiřadila by Bachová na základě těchto znaků k minimalismu, ačkoli je to samozřejmě 

anachronismus, i Hermana Banga? Takovéto charakteristiky, které podle Bachové 

dokládají minimalismus v díle Helle Helleové, používá i Knudsenová jako důkaz 

příslušnosti děl Helleové k povrchovému realismu. Jsou jimi: nekomentující vypravěč, 

který tedy zůstává neutrální, zobrazení všednodenních událostí na povrchu, popis nebo 

významná role čtenáře pro výklad textu. Na základě toho lze tvrdit, že většina těchto 

charakteristik je společná jak minimalismu v pojetí Bachové, tak i realismu, jak v Bangově 

pojetí, tak i v pojetí Helleové (a Knudsenové). Nelze tedy popřít, že minimalismus má 

konkrétní a jasně patrný realistický základ. 

Zatímco Bachová vyzdvihuje minimalismus, staví Hermanssonová minimalismus 

s realismem na roveň. Ve spojitosti s Helle Helleovou tvrdí, že "psát realisticky a 

minimálně je otázkou otevření pro čtenářský prožitek, který není určován autoritativním 
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hlasem, ,užití jasnosti namísto rozptýlenosti' a nechání osob [ ... ] vystupovat přímo v tom, 

co říkají a dělají, a nic jiného.,,74 (Hermansson 2000: 152) 

S pojetím Bachové lze porovnat i přístup Oleho Schultze Larsena uveřejněný 

v publikaci Dansk prosa 1956-2001 (Larsen 2005). Larsen propojuje oba směry, 

minimalismus a realismus, a označuje je jako "minimalistický realismus,,75 (Larsen 2005: 

157). Tuto formu, která ,jednoduchým a chladným stylem posouvá do popředí popis 

všednodenních věcí, detailů a triviálních situací a zaměřuje se více na popis situace než na 

průběh děje a vývoje,,76 (Larsen 2005: 157), používají v devadesátých letech někteří dánští 

spisovatelé, mezi nimi Helle Helleová. 

Jiný názor na zařazení děl Helleové k minimalismu a realismu má Erik Svendsen. 

Ten tvrdí, že minimalistická je jen sbírka Eksempel pa liv, a to kvůli svému stylu, svou 

"desubjektivizací", "mřížkovou strukturou" a "narativitou s mezerami"n (Svendsen 2003: 

159) Od Rester dále se jedná o díla realistická. Román, který budeme v této práci 

analyzovat, Představa o nekomplikovaném životě s mužem, nelze podle Svendsena přiřadit 

k minimalismu, protože je v něm "příliš mnoho tradičního příběhu, příliš málo seriality - i 

přes zdůraznění každodenní rutiny - a příliš mnoho solidních realistických okamžiků,,78 

(Svendsen 2003: 161). Sám její realismus nazývá "realismem všedního dne,,79 (Svendsen 

2003: 161), neboť Helleová popisuje běžné úkony, činnosti, jako jsou nákupy, pracovní 

radosti a strasti apod., vše je ale propojeno v jednom malém dramatu hlavní postavy. 

Příběh není minimalistický, ale obyčejný. Je to ale realistka, která užívá tzv. mezer, 

prázdných míst, která má doplnit čtenář. 

Podobně jako Svendsen, přiřazuje i Per Krogh Hansen v publikaci Danske digtere i 

det 20. arhundrede (Hansen 2000) sbírku Eksempel pa liv k minimalismu a Rester k 

realismu. 

Knudsenová pak minimalismus u Helle Helleové vylučuje. Podle ní se nedá říci, že 

by spisovatelka psala minimalisticky ani ve smyslu evropském, ani americkém. Nelze ji 

však zařadit ani do tradičního pojetí realismu "ve smyslu všedním a kulturně 

74 [det at skrive realistisk og minimalt er et sp0rgsmiU om at abne for en l~seroplevelse, der ikke bestemrnes 
af en autoritativ stemme, at "dyrke klarhed i stedet for opsplittethed" og lade personeme [ ... ] fremsta 
indirekte ved det, de siger og g0r, og ikke andet.] 
75 [minimalistisk realisme] 
76 [i en enkel og k0lig stil rykker beskrivelsen afhverdagens ting, detaljer og trivielle situationer i forgrunden 
og fokuserer mere pa situationsbeskrivelser end pa handlings- og udviklingsforl0b] 
77 [afsubjektivering] [gridstrukturen] [den hullede narrativitet] 
78 [for meget traditionel historie, for lidt serialitet - trods betoningen af den hverdagslige trummerum - og for 
mange gedigne realistiske momenter] 
79 [hverdagsrealisme] 
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kontextovém"So (Knudsen, Thomsen 2002: 243). HeIleová se v textech nepokouší 

analyzovat kulturní prostředí obklopující postavy, zaměřuje se na "vztahy osob ke světu a 

sobě navzájem. V textech dochází k fenomenologickému zkoumání vztahu osob ke 

konkrétní životní situaci bez nároku na to chtít je změnit."S1 (Knudsen, Thomsen 2002: 

243) Knudsenová přiřazuje spisovatelku k tzv. povrchovému realismu. 

Ukázali jsme, že názory na tvorbu HeIle Helleové jsou rozdílné. Co si ale myslí 

sama autorka? V rozhovoru s Janem Bruunem Jensenem říká, že chápe, že teoretici 

označují některá zjejích děla za minimalistická. Jedním dechem ale dodává: "Ale myslím 

si také, že píšu realisticky."s2 (Jensen 1998) Při slově minimalismu se jí vybaví něco, "co 

je ořezáno až na kost"S3 (Jensen 1998), ale ji nezajímá jen přísná minimalistická forma a 

její stručnost, ale i dobré příběhy. Přiznává však inspiraci americkým minimalistou 

Raymondem Carverem. V textech sice užívá jakousi filmovou metodu, různé věci a 

události se staví na roveň a neobjevuje se v nich reflexe, to ale podle ní nestačí na to, aby 

byla označena za minimalistku. 

Ačkoli se z předcházející a této podkapitoly může zdát, že se názory na tvorbu 

HeIle HeIleové rozcházejí, není tomu tak úplně. Ba spíše naopak. Naprostá většina 

teoretiků se shoduje v tom, co se v její tvorbě objevuje, jaké techniky používá a jakého 

efektu dosahuje. Každý z nich v tom však spatřuje odraz jiného směru, vlivu a inspirace. 

Rozdíly se pak objevují hlavně v označení a definování jednotlivých směrů a forem, jako 

jsou minimalismus a konkrétní pojetí realismu. 

Je nesporné, že se realismus v tvorbě HeIle HeIleové určitým způsobem objevuje 

nebo odráží. Sama autorka o sobě říká, že píše realisticky a ani teoretici, kteří tvrdí, že 

spisovatelka tvoří minimalisticky, nepopřou alespoň realistický ráz minimalismu. To, 

v jakém rozsahu se pak realismus nebo minimalismus v jejích dílech objevuje, je otázkou 

výkladu charakteristik obou směrů. Od nich se odvíjí i označení pro konkrétní realismus, 

minimalismus, popř. kombinaci obou. Bachová jako jediná označuje Helleovou za 

minimalistku (v americkém pojetí), Hermanssonová a Larsen přicházejí se syntézou obou, 

minimalistickým realismem, Svendsen a Hansen se kloní k realismu. Minimalismu podle 

nich náleží jen první povídková sbírka Eksempel pa liv. Hansen nazývá tento typ realismu 

všednodenním realismem (hverdagsrealisme). Na realismu, respektive povrchovém 

80 [i en hverdags- og kulturkontekstuel forstand] 
Tímto realismem myslí pravděpodobně realismus 19. století. 
81 [personemes relationer til deres verden og hinanden. I teksteme sker der en fa::nomenologisk udforskning 
afpersonemes forhold til en konkret livssituation uden pra::tentionen om at vi11e a::ndre den.] 
82 [Men jeg ta::nker ogsa, at jeg skriver realistisk.] 
83 [som er skiiret helt ind til benet] 
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realismu (overfladerealisme), trvá i Knudsenová. Je tedy nesporné, že se realismus v díle 

Helle Helleové projevuje výrazným způsobem, proto budeme její metodu nazývat 

realistickou. 

3.4. Realistická metoda Helle Helleové 

Metodu a techniky Helle Helleové popisují jak teoretici, a to tedy z velké části, tak i 

samotná Helleová. Nyní si tedy teoreticky popišme, jak realistická metoda této autorky 

vypadá. 

Výstavba jejích textů je parataktická a nehierarchická, má často epizodickou formu. 

Banální věci a události se řadí vedle výjimečných. Události se odehrávají tak, jak by se asi 

odehrály v běžném životě jakéhokoli člověka. Autorka si vybírá témata všední, 

každodenní, zdánlivě bez velké zápletky. Často popisuje komunikační problémy 

v partnerských vztazích a zaměřuje se na vztahy postav. Její postavy se mohou odrážet 

samy v sobě, příp. do jiných postav reflektovat své touhy. Prožívají zmiňované všední 

okamžiky, ale i momenty krizové. Ty ale nemají pro jejich další život výraznějších 

následků. Ve svých dílech podává Helleová bez tajemna a symbolů rozpoznatelný obraz 

světa, který ale není konkrétně místně a časově určen (s výjimkou posledního románu 

RfJdby - Puttgarden). Děj se odehrává na povrchu, texty ale pojednávají především o tom, 

co je pod povrchem, o pohnutkách, pocitech, motivacích, psychologii postav. 

Při zobrazení užívá detailního popisu. Vztah mezi skutečností a dílem je 

mimetický, GemZ0e hovoří o scénickém zobrazení. Neutrální vypravěč zpravuje čtenáře o 

událostech, ukazuje, ale nekomentuje je a neanalyzuje. Důležitější než časová rovina textu, 

v níž se činnosti a události cyklicky opakují, je rovina prostorová. Postavy se pohybují na 

určitém místě, v určitém prostoru. Ten je ale zároveň rozštěpený, a to na prostor díla a 

prostor příjmu, tedy čtenářův. Toto rozštěpení prostoru, kterým se děj díla zároveň přenáší 

do prostoru příjemce, pomáhá u čtenáře spoluvytvářet efekt skutečnosti. Tvorba Helle 

Helleové vyžaduje reakci, příp. interakci čtenáře, který vyplňuje mezery v díle, čte z 

povrchu, tzn. to, co stojí v textu, a doplňuje si významy imanentně obsažené pod 

povrchem. Tyto významy mohou směřovat různými směry. Nevyřčením konkrétního a 

jediného významu se u čtenářů vyvolává napětí, které pak vede k velké intenzitě textů. 

Díla vzbuzují ve čtenáři speciální dojem, podle slov Britty Timm Knudsenové (Knudsen 

2002), jakousi hořkosladkou melancholii. Jak je tohoto dojmu dosaženo v románu 

Představa o nekomplikovaném životě s mužem popíšeme v páté kapitole. 
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V této kapitole jsme si ukázali, jak literární teoretici a kritici pojímají tvorbu a 

metodu Helle Helleové. Na její konkrétní uplatnění v díle Představa o nekomplikovaném 

životě s mužem, se zaměříme v páté kapitole, v níž budeme tento román a Bangovu prózu 

U cesty analyzovat. Tam také zhodnotíme, do jaké míry a jakým způsobem se popsané 

techniky v románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem prosazují. 
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4. TEORETICKÉ SROVNÁNÍ METODY HERMANA BANGA A HELLE 

HELLEOVÉ 

V předcházejících dvou kapitolách byly vyloženy metody, které autoři Bang a 

Helleová užívají, a to realisticko-impresionistická metoda Hermana Banga a realistická 

metoda Helle Helleové. V této kapitole oba přístupy k tvorbě teoreticky srovnáme. 

Na začátku je nutné si uvědomit, že autoři vycházejí z různých historických 

podmínek a inspiraci čerpají na jiných místech. Bang zakládá svou tvorbu na vědeckých 

metodách observace, pozoruje život a vše, co s ním souvisí, pozornost pak zaměřuje 

především k vnitřnímu životu lidí. Z vypozorované skutečnosti vybírá určité části, které 

pak vytvoří příběh. HeIle Helleová se inspiruje tvorbou Raymonda Carvera, Emesta 

Hemingwaya také Hermana Banga. Své náměty čerpá stejně jako Bang ze života, nicméně 

neužívá vědeckých metod pozorování. V současné době nepanuje již taková důvěra 

v neomezené lidské poznání, jak tomu bylo v 19. století, právě naopak, vše je 

relativizováno. Nicméně i Helle Helleová se snaží podat obraz různých pohnutek, citů a 

pocitů člověka a samozřejmě rozpoznatelný obraz světa, který je ale zbaven symboličnosti. 

Spisovatel podle Banga vybírá z vypozorovaného určité výseky reality a 

komponuje je v díle jako sled obrazů. Dává jednotlivé obrazy do souvislostí a tímto 

způsobem portrétuje život s jeho dobrými i špatnými stránkami. Kompozice sledu obrazů 

byla zvolena, protože autor nechce a ani nemůže v díle podat ucelenou jednotu života. Ve 

zmíněných obrazech hraje důležitou roli detail a to, že veškeré detaily jsou zobrazeny ve 

stejné rovině. Díky tomu může dílo vypovídat o skutečnosti. Bangovo řazení obrazů vedle 

sebe můžeme nazvat parataktickým a srovnat se strukturou děl Helleové. Kompozice jejích 

próz je také souřadná a nehierarchická, banální a výjimečné stojí vedle sebe. To se týká i 

detailů. Helleová se však nepokouší zobrazit všechny detaily. 

Z vyprávěcích technik používá Bang skrytého vypravěče, HeIleová vypravěče 

neutrálního. Oba vypravěči popisují jednání postav. A ani jeden nekomentuje a 

neanalyzuje. To, jak jsou tito vypravěči podobní nebo rozdílní, ukáže analýza a srovnání 

díla U cesty Hermana Banga a románu Představa o nekomplikovaném život s mužem HeIle 

HeIleové. Vše, celý děj se odehrává na povrchu textů, ale díla pojednávají o tom, co je pod 

povrchem. U Banga se dále objevuje změna perspektivy, nepřevládá u něj tedy pouze 

jedna dominantní perspektiva. U HeIle HeIleové nebylo toto hledisko v použitých 

teoretických pracích zkoumáno. Jak v případě Banga, tak i v případě HeIleové však 
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zmiňovaní teoretici hovoří o scénickém zobrazení, Bang takové zobrazení naznačuje sám, 

u Helleové jej uvádí např. Gemz0e. 

Jako svá témata si Bang často volí problematické povahy a manželství, 

problematické povahy a manžele zobrazuje na pozadí společnosti, v níž žijí. To tedy 

znamená, že jeho cílem je nejen zachytit osudy jednotlivců a jejich vnitřní život, ale podat i 

obraz společnosti. Helleová ztvárňuje všednodenní témata, která jsou zdánlivě bez velké 

zápletky, zaměřuje se především na ztvárnění špatné komunikace v partnerských vztazích a 

vztahů mezi postavami. Zobrazení společnosti nehraje u této autorky zásadní roli. Její 

postavy se dostávají do krizových situací, jež pro ně a jejich další život nemají zásadní 

důsledky. Oba autoři se tedy zabývají vztahy manželů nebo partnerů. 

Významnou roli hraje i čtenář. Čtenář má jak v díle Banga, tak i Helleové, 

prohlédnout povrch, tj. jednání postava popisované události, a spatřit, co se odehrává 

uvnitř postav, jaké mají myšlenky, jaké pohnutky je vedou k zobrazenému jednání. Čtenář 

má porozumět nevyřčenému. U Banga jsou události tzv. průhlednými kapslemi, skrze něž 

čtenář spatří myšlenky, pocity a pohnutky postav. Helleová vkládá do textů více možných 

významů, přičemž neurčí, který je ten jediný správný. Čtenář si má zvolit svůj výklad. 

Rozdílnost obou autorů v tomto ohledu popisuje Ole Schultz Larsen v publikaci Dansk 

prosa 1956-2001 (Larsen 2005): 

"Bang vybírá přese všechno výseky, které zprostředkuje čtenáři, takovým způsobem, že se v poslední 

instanci spojí a umožní celkový výklad textu a jeho osob. U HeIle HeIleové [ ... ] to působí tak, jako by 

výseky, které nám jsou předkládány, byly vybrány zcela náhodně. Je obtížné odlišit podstatné prvky od 

nepodstatných, všemu se zdánlivě přikládá stejná váha. 

Na jednu stranu vystupují věci a situace v textech jako zcela běžné a triviální všední situace. 

Na druhou stranu jako by naznačovaly hlubší význam. Ale pointa je právě, že není jeden význam nebo jeden 

příběh, který přiměje všechny detaily, aby zapadly na své místo.,,84 (Larsen 2005: 163 - 164) 

V Bangových textech se tak zobrazované scény a události spojí v jeden celek a poskytnou 

čtenáři jediný možný výklad. Texty Helleové jednoznačný výklad neobsahují. Tímto 

84 [Bang udvrelger trods alt de udsnit, lreseren lar af virkeligheden (sansedata, samtalestumper m.m.), pa en 
si'ldan mi'lde, at de i sidste instans f0jer sig sarnmen og muligg0r en helhedstolkning af teksten og dens 
personer. Hos HeIle HeIle [ ... ] virker det umiddelbart som om de udsnit, vi prresenteres for, er fuldkommen 
tilfreldigt valgt. Det er vanskeligt at skelne vresentlige elementer fra uvresentlige, alt tildeles tilsyneladende 
lige stor vregt. 
Pa den ene side fremtrreder ting og situationer i teksteme som helt almindelige og trivieIle 
hverdagssituationer. Pa den anden side er det som om de antyder en dybere betydning. Men pointen er netop, 
at der ikke er én mening eIler én historie, som mr aIle tekstens detaljer til at falde pa plads.] 
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postupem, kdy autorka jednoznačně neurčí, co má jednání nebo dokonce celý text 

znamenat, vyvolává u čtenáře napětí a touhu po výkladu, která ale zůstává nenaplněna. 

Cílem obou autorů je na základě popsaných postupů a technik vyvolat u čtenáře 

efekt skutečnosti. 
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5. ANALÝZA ROMÁNŮ U CESTY A PŘEDSTAVA O 

NEKOMPLIKOVANÉM ŽIVOTĚ S MUŽEM 

V předešlé kapitole jsme si ukázali, jakým způsobem Herman Bang, Helle Helleová 

a teoretici, kteří se zabývají těmito dvěma spisovateli, pojímají jednotlivé směry spjaté 

s tvorbou obou autorů. V případě Hermana Banga se jednalo o realismus a impresionismu 

a v případě Helle Helleové o realismus a minimalismus. Bangovu představu o ideálním 

zprostředkování skutečnosti jsme nazvali realisticko-impresionistickou metodou, pojetí 

realismu u Helleové realistickou metodou. 

Nyní zaměříme pozornost na konkrétní uplatnění stylů těchto dvou spisovatelů, 

konkrétně na Bangovo dílo U cesty (Bang 1977) a na román Představa o nekomplikovaném 

životě s mužem (Helle 2004) Helle Helleové. Obě díla budeme vzhledem k očekávanému 

českému příjemci porovnávat v českých překladech. Aby zřetelně vystoupili na povrch 

podobnosti, vybrali jsme díla psaná ve 3. osobě, ačkoli Helle Helleová píše romány i 

v osobě první. Díla jsou si podobná i svou tematikou, tj. zobrazením partnerského vztahu. 

Analýzu těchto románů provedeme na základě naratologické studie Franze Stanzela 

Teorie vyprávění (Stanzel 1988). Bude se tedy jednat o naratologickou analýzu metod 

těchto autorů zaměřenou na formální rovinu obou textů. Částečně se však zaměříme i na 

rovinu obsahovou, a to při rozboru dvou významných složek stylu Hermana Banga a stylu 

Helle Helleové: kompozice a témat. Třetí složka stylu těchto autorů, komentování versus 

nekomentování, postihuje rovinu formální. Na těchto složkách lze dokladovat rozdíly a 

shody v metodách těchto autorů. 

5.1. Teoretické východisko analýzy 

Teoretickým východiskem pro analýzu próz U cesty (Bang 1977) a Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem (Helle 2004) je studie německého literárního vědce 

Franze Karla Stanzela Teorie vyprávění (Stanzel 1988). Stanzel popisuje tři základní 

vyprávěcí situace: vyprávěcí situaci 1. osoby, autorskou vyprávěcí situaci a personální 

vyprávěcí situaci. Rozdělení na tyto tři situace probíhá na základě tří konstitutivních složek 

typických vyprávěcích situací: modu, osoby a perspektivy. Modus jako složku vyprávění 

lze specifikovat takto: 

"Modem rozumíme souhrn možných variant způsobu vyprávění mezi pólem vypravěče a pólem reflektora: 

mezi vyprávěním ve vlastním smyslu zprostředkovanosti, tj. při němž má čtenář představu, že je 
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konfrontován s osobním vypravěčem, a zobrazením, tj. zrcadlením fiktivní skutečnosti ve vědomí jedné 

románové postavy, přičemž ve čtenáři vzniká iluze, že vnímá fiktivní svět bezprostředně." (StanzeI1988: 65-

66) 

Vyprávění ve vlastním smyslu zprostředkovanosti, reprezentované v textu osobním nebo 

neosobním vypravěčem, nazývá Stanzel "referující vyprávění" (Stanzel 1988: 65) 

Zobrazení, reprezentované postavou reflektora, označuje jako "scénické zobrazení" 

(StanzeI1988: 65). 

Druhá konstitutivní složka vyprávěcích situací je osoba. Určení této kategorie se 

nezakládá na výskytu zájmena já nebo on/oni v textu, viz tradiční označení ich-forma a er

forma, ale na ,,[otázce] po identitě, resp. neidentitě existenciálních oblastí, v nichž žijí 

vypravěč a postavy." (Stanzel 1988: 66). Např. ve vyprávěcí situaci 1. osoby se postavy i 

vypravěč pohybují v jedné existenciální oblasti, tzn. mezi světem vypravěče a postav 

existuje identita existenciálních oblastí. 

Třetí a poslední konstitutivní složka vyprávěcích situací, perspektiva, vychází 

z toho, do jaké míry se postava zprostředkovatele zúčastňuje dění v textu. Perspektiva se 

dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní perspektiva znamená, že "hledisko, z něhož je vyprávěná 

látka prezentována, se nachází uvnitř příběhu, tj. v hlavní postavě nebo v centru dění" 

(Stanzel 1988: 67). Vnější naopak, že toto hledisko ,je vně dění, v nějakém vypravěči, 

který sám není nositelem děje, nýbrž referuje příběh jako pozorovatel nebo nezúčastněný 

kronikář" (Stanzel 1988: 67). U této složky je dále důležitý i způsob, "jak jsou zachyceny 

vzájemné vztahy postava věcí v zobrazené realitě (perspektivismus - aperspektivismus)" 

(Stanzel 1988: 69) a dále i "horizontizace, tj. vymezení vědomostního a zkušenostního 

obzoru vypravěče nebo retlektora" (Stanzel 1988: 140). U perspektivismu hraje důležitou 

roli prostor a rozmístění věcí v prostoru ve vztahu k postavám, tzn. čtenář si na základě 

informací získaných z textu dokáže utvořit představu o podobě scény, poloze předmětů 

navzájem a poloze předmětů vzhledem k postavám. Aperspektivismus se orientuje na 

časové vztahy v textu, tzn. běh událostí (nejprve, potom ... ). Pro vnitřní perspektivu je 

typický perspektivismus a orientace na prostorové zobrazení, pro vnější perspektivu je 

typický aperspektivismus a orientace na zobrazení časového průběhu. Neméně 

významným pojmem v rámci perspektivy je i fokus neboli ohnisko, Stanzel ho označuje i 

jako "tematickou ,aktualizaci'" (StanzeI1988: 141). Fokus "navádí pozornost čtenáře vždy 

na tematicky nejzávažnější fakta textu nebo jeho části" (Stanzel 1988: 140), tzn. že se 

v textu zdůrazňují určité vybrané události, předměty apod. 
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Jak jsme si ukázali, obsahuje každá z konstitutivních složek vyprávěcích situací 

jednu opozici. 

• Modus určuje opozice postava vypravěče - postava reflektora. 

• Osobu určuje opozice identičnost - neidentičnost existenciálních oblastí. 

• Perspektivu určuje opozice vnitřní - vnější perspektiva. 

Každá vyprávěcí situace má vždy jeden dominantní prvek. U vyprávěcí situace 

1. osoby je to identičnost existenciálních oblastí, u autorské vnější perspektiva a u 

personální postava reflektora. Mezi jednotlivými vyprávěcími situacemi existuje 

kontinuum vyprávěcích forem, které Stanzel znázorňuje v podobě tzv. typologického 

kruhu. Tento typologický kruh je vložen jako příloha. 

5.2. Naratologická analýza románu U cesty a Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem 

Na základě Stanzelových poznatků nyní analyzujeme vyprávěcí situaci v dílech 

U cesty (Bang 1977) a Představa o nekomplikovaném životě s mužem (Helle 2004). 

5.2.1. Určení žánru Bangova díla U cesty 

Próza Hermana Banga U cesty vyšla poprvé v roce 1886 ve sbírce novel Stille 

eksistenser (Tiché existence). V současné době se však především pro svůj rozsah a 

komplexnost řadí k žánru románu. Podle slovníkové definice je román: 

,,[V]elký prozaický epický žánr, vyznačující se volnou a elastickou strukturou; zachycuje rozsáhlou oblast 

jevů, událostí, společenských vztahů a psychologických situací, připouští různorodost obsahovou, látkovou a 

motivickou, mnohotvárnost kompoziční výstavby a uměleckých prostředků. ( ... ) fabule, základní prvek 

konstrukce r., je na rozdíl od novely a povídky široce větvená, rozvíjí vedle motivu hlavního řadu motivů 

vedlejších, rozbíhá se do četných epizod a zahrnuje tak rozmanité osudy hrdinů a četná společenská 

prostředí." (Vlašín 1984: 322 - 323) 

Novela je podle stejného slovníku, Slovníku literární teorie (Vlašín 1984): 

,,[E]pický prozaický žánr zpravidla středního rozsahu, jehož základ tvoří poutavý příběh s výrazným 

zakončením. Na rozdíl od příbuzných epických prozaických útvarů, tj. od [ ... ] románu a od [ ... ] povídky, 

vyznačuje se n. potlačením popisných složek, epizodických dějů a digresí ve prospěch složky dějové, 

přičemž dramaticky sevřené konstrukci odpovídá i způsob, jakým je rozvíjen ústřední dějový motiv (tj. bud' 
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jednoduše, anebo za pomoci motivické inverze, přestavby časové následnosti apod., umožňujících využití a 

uplatnění fabulačně atraktivních prvků); pro n. je charakteristický omezený čas děje a pointa. [ ... ] 

Na základě konkrétních literárně komparatistických studií [ ... ] poukazují dnešní badatelé na to, že jednotlivé 

teorie vystihují pokaždé jen jistý model, který se však realizoval v konkrétním historickém vývoji" (Vlašín 

1984: 249) 

Při určování žánru je nutné vzít v potaz žánrové konvence období, kdy dílo vzniklo. 

Srovnáme-li dílo U cesty např. s rozsáhlými francouzskými realistickými romány 19. 

století, které oplývají popisy a digresemi, jako je např. Paní Bovaryová Gustava Plauberta, 

označíme prózu U cesty spíše jako novelu. Vezmeme-li ovšem v úvahu dnešní žánrové 

konvence, a to především v Dánsku, je dílo U cesty srovnatelné s romány, jako např. 

Představa o nekomplikovaném životě s mužem Helle Helleové. Tomuto románu se podobá 

svým rozsahem, způsobem ztvárnění látky a rovněž vyprávěcí situací. Právě z důvodu této 

podobnosti budeme prózu U cesty označovat jako román. 

5.2.2. Děj románů U cesty a Představa o nekomplikovaném životě s mužem 

Román U cesty se téměř bezvýhradně odehrává v malém městečku v Jutsku. Hlavní 

postavou je Katinka Baiová, která žije v nešťastném manželství s přednostou tamějšího 

nádražíčka, bývalým poručíkem Baiem. Soužití manželů je tiché a klidné. Manželství je 

bezdětné, odhlédneme-li od Baiova nemanželského dítěte. Do města přijíždí jednoho 

podzimního dne nový správce hospodářství statkáře Kiaera, Huus. Huus, stejně jako ostatní 

lidé z městečka, často přichází na nádražíčko, aby tam něco vyřídil a navštívil Baiovi. 

Mezi ním a Katinkou se rodí vzájemné sympatie, které přerostou v přátelství a později i 

lásku. Poprvé ve svém životě se Katinka zamiluje a prožívá opravdovou lásku k jinému 

člověku. A ta je opětována. Nicméně oba cítí, že jejich vztah není dost dobře možný, a tak 

se rozcházejí. Katinka odjíždí na krátký čas na návštěvu do svého rodiště. Když se vrací, 

zjišťuje, že Huus odcestoval do zahraničí a na jeho místo nastoupil jiný správce. Katinka 

onemocní tuberkulózou a umírá. Z její smrti se Bai vzpamatovává velice rychle a není mu 

proti mysli začít se poohlížet po nástupkyni Katinky již krátce po jejím pohřbu. 

Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem zachycuje běžný život páru 

Susanne a Kima. Dochází v něm ale i k nečekaným událostem. Takovýto zvrat se stane 

hned v první kapitole, když Susanne těsně před Vánocemi najde Kima v posteli mrtvého. 

Následuje popis života Susanne a Kima před touto událostí. Susanne a Kim žijí městským 

životem, Susanne uklízí v nemocnici, pak je povýšena na svačinářku a později uklízí 
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v soukromých bytech, Kim je doma a píše román, ona ho tedy živí. Jejich vztah se podobá 

spíše soužití dvou nezávislých lidí. Susanne má dvě představy, jednu, v níž žije šťastný, 

nekomplikovaný a zcela konkrétní život s mužem, a druhou, v níž píše Kimův nekrolog. 

Jednoho dne se Susanne setká s bývalou kolegyní z práce Ester. Susanne zjistí, že je Ester 

těhotná a že opustila svého muže Luffeho, jenž ji podvádí. Ester se nastěhuje k Susanne a 

Kimovi do jejich malého dvoupokojového bytu. Vše se tím obrátí vzhůru nohama, ale 

všichni tři nakonec s občasnými malými konflikty na tomto malém prostoru žijí spolu. 

Když Ester porodí, vrátí se ke svému muži, Luffemu. Život Susanne a Kima tak pokračuje 

bez Ester. Na Kima ale čeká ještě před Vánocemi smrt. 

5.2.3. Kategorie osoby 

Román U cesty je psán ve 3. osobě. Dění nám zprostředkovává vypravěč, jenž je 

neosobní, tzn. nevystupuje v románu jako samostatná postava. Neexistuje tedy identičnost 

existenciálních oblastí mezi vypravěčem a románovými postavami v rámci osoby jako 

konstitutivní složky vyprávěcích situací. Tento fakt lze obtížně dokladovat, protože 

vypravěč se snaží skrýt za příběhem. Někdy ale dá svou přítomnost najevo, např. když 

uvádí konkrétní časový údaj a s odstupem shrnuje události několika dní, čímž ukazuje svůj 

přehled o dění: 

"Poslední dny před vánocemi bylo na nádraží rušno. Lidé si poštu přinášeli a odnášeli. Nikdo nechtěl čekat 

na listonoše. 

Slečny Abelovy odesílaly lístečky s blahopřáním a poptávaly se po balíčkách. 

Slečna Jensenová přinesla krabici od doutníků s celou tyčinkou pečetního vosku, rozdělenou jako ozdoby po 

provázku kolem dokola." (Bang 1977: 54-55) 

Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem je také psán ve 3. osobě. 

Dění je čtenáři zprostředkováno neutrálně, vypravěč nevystupuje v románu naprosto jasně 

jako zprostředkovatel dění. Děj ale nepopisuje ani vypravěč osobní, který by žil ve světě 

postav. Můžeme tedy hovořit o neidentičnosti existenciálních oblastí mezi vypravěčem a 

románovými postavami v rámci osoby jako konstitutivní složky vyprávěcích situací, 

protože zprostředkovatel dění se nenachází v existenciální oblasti postav. 

V textu se ale objevují náznaky přítomnosti vypravěče. Na některých jeho místech 

se, stejně jako v románu U cesty, vypravěč vynořuje, aby posunul děj časově, příp. upřesnil 

časové zakotvení děje. Asi nejpatrnější je časový posun vyprávění v úvodu knihy, kdy 
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dochází k časovému "skoku" a děj je poté vyprávěn retrospektivně. První kapitola se 

odehrává v čase Vánoc a druhá posouvá děj do měsíce listopadu: "Nejdřív byl ale listopad 

a pršelo." (Rene 2004: 9) 

Podrobněji pohovoříme o vypravěči v rámci další složky vyprávěcí situace, modu. 

5.2.4. Kategorie modu 

Kategorie osoby velmi úzce souvisí s kategorií modu, která se též zabývá 

vypravěčem. Na rozdíl od osoby, kde proti sobě stojí vypravěč a románové postavy, jsou 

zde v opozici vypravěč a reflektor. 

Jak již bylo řečeno, v románu U cesty je děj zprostředkováván vypravěčem, ten se 

snaží skrýt za zobrazenými událostmi, za jejich popisem a za dialogy postav, a stává se tak 

pro čtenáře takřka neviditelným. Na určitých místech textu se ale zpoza dění vynořuje, 

např. když popisuje začátek manželství Katinky a Baie: 

"Na začátku svého manželství byla Tinka vyplašená a neustále ustrašená, jako by se ji někdo chystal 

přepadnout." (Bang 1977: 41) 

Přítomnost vypravěče můžeme dokladovat i tím, že jsou čtenáři zprostředkovány 

informace o různých postavách, a to často informace osobní. Vypravěč popisuje např. 

slečnu Jensenovou, starou pannu, která provozuje soukromou školu, již nazývá "institút" 

(Bang 1977: 33). Slečna Jensenová žije jen pro tento "institút" a svého mopslíka Belamiho: 

"Bentzenekje měl jít doprovodit. Ale Slečna Jensenová, ačkoli se ve tmě bála jak zajíc, chtěla jít sama. 

Slečna Jensenová nechtěla Belamiho nosit, když to někdo viděl." (Bang 1977: 61) 

Takovéto informace jsou ale organickou součástí dění a navazují vždy na nějakou situaci, 

jako např. zde, kde slečna Jensenová odchází z vánoční návštěvy u Baiových. 

Čtenář ale spatřuje vypravěče především ve výrocích o postavách. Tyto výroky 

přísluší spíše vědoucímu vypravěči než limitovanému obzoru vědění u reflektora, jako 

např. když nám vypravěč zprostředkovává život jedné rodiny městečka, vdovy Abelové a 

jejích vdavekchtivých dcer: 

"Měsíce, kdy byly doma, trávily kuřátka vdovy Abelové tím, že se hádaly a našívaly nové límečky a 

manžetky na staré šaty. Na matku nepromluvily." (Bang 1977: 26) 
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Text sestává především z dialogů, krátkých zpráv a referencí o postavách a 

situacích a dále i ze zrcadlení dění ve vědomí postav. Co se týče dialogů, obsahuje román 

především repliky uvozené, jež Stanzel přiřazuje k textovým částem narativním. 

Nalezneme zde ale i velmi malé množství replik bez uvozovacích vět, které Stanzel 

považuje za nenarativní části textu (nebo dramatické), jež do vyprávěcí formy nepatří. 

Bang používá repliky bez uvození pouze v případě, kdy je jednoznačné, kdo mluví, jako 

např. ve scéně, v níž se Bai s Katinkou vrací domů a doprovází je Huus: 

"Katinka šla zavěšena do Baie. Na druhé straně měla Huuse, sníh jim na cestě vrzal pod nohama. 

,To je ale letos hvězd,' řekla Katinka. 

,To ano, Tičko, mnohem víc než loni.' Bai byl vždycky celý rozjařený, když si předtím s chlapy popovídalo 

samotě. 

,Ano, taky bych řekla,' přisvědčila Katinka. 

,Je to zvláštní s tím počasím,' řekl Huus. 

,Ano,' to zase Bai, ,taková zima před vánocemi.' 

,A to vydrží až do Nového roku ... ' 

,Myslíte?'" (Bang 1977: 53) 

Narativní částí textu jsou kromě uvozených dialogů i popisy jednání jednotlivých postav. 

V následujícím úryvku líčí vypravěč obvyklý večer místní učitelky, slečny Jensenové. 

"Slečna Jensenová rozsvítila osamělou svíčku. Pila čaj a přikusovala namazaný tmavý chléb - krajíček si 

nožem krájela na úhledné čtverečky. 

Když vypila čaj, šla si slečna Jensenová lehnout. Mopslíka odnesla v náruči a položila ho na peřinu do nohou 

postele. Pak si došla pro třídní knihu a položila ji na stolek u postele." (Bang 1977: 34) 

V textu není zastoupen pouze vypravěč, ale i postavy reflektorů. Nejčastěji je 

takovým reflektorem hlavní hrdinka Katinka Baiová, jako např. ve scéně, v níž krmí 

holuby, cožjí připomene dětství: 

"Dostala zrní v kameninové míse a začala holuby svolávat a sypat jim zrní na kameny. 

Měla holuby tak ráda. A už od dětství. 

Doma jich bývalo plno, tam na velkém dvoře domu ve venkovském městě... A jak poletovali kolem 

holubníku přímo naproti dveřím do dílny ... 

Jako by člověk slyšel vrkání a bublání, stačilo jen vzpomenout na ten dvůr tam doma. 

Ten starý dvůr - protože pak, když otec umřel, prodali dílnu a všecko ostatní a přestěhovali se." (Bang 1977: 

36) 
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Reflektory jsou ale i ostatní postavy, jako např. Bai. V následující ukázce se po smrti 

Katinky vydal bavit do Kodaně. 

"Čekal už skoro tři čtvrtě hodiny a banda se neobjevila. 

Všakje vlastně rád - že nepřišli - s těmi svými růžolíčkami ... 

Nějakou obstarožní kost si člověk nakonec ještě dokáže narazit sám ... 

A ti dva hnojaři pořád s tím svým ,štětináči starý'. 

Bai se podíval na druhou stranu." (Bang 1977: 200 - 201) 

Výsady vhledu do vědomí, které se podílejí na řízení čtenářských sympatií, se však jiným 

postavám než Katince nedostává tak často. Pro zprostředkování tohoto vhledu je, jak je 

patrné z předcházejících dvou ukázek, užita technika polopřímé řeči. Polopřímou řeč 

definuje Slovník literární teorie (Vlašín 1984) takto: 

,,[R]eferování o řeči (myšlence) určité postavy, provedené jinou osobou (nejčastěji [ ... ] vypravěčem), avšak 

zachovávající celistvý charakter řeči postavy [ ... ] ponechává si znaky charakteristické a) pro vypravěče -

v textu není označena formálními grafickými znaky [ ... ], mluvnická osoba p. ř., která splývá s osobou 

vypravěče [ ... ], b) pro postavu - podobně jako přímá řeč je p. ř. prostorově a časově orientována, [v češtině

pozn. J. Ř] využívá všech tří časů, používá lexikálních prvků charakteristických pro příslušnou postavu a 

shodně s přímou řečí zachovává i slohové znaky typické pro hovorový styl." (Vlašín 1984: 283) 

U vypravěče románu U cesty dochází na četných místech textu k personalizaci, tzn. 

přenosu atributů reflektora na vypravěče. Takovými atributy jsou např. "začátek vyprávění 

bez úvodních informací, přebírání způsobu vnímání a hodnocení od postav, přizpůsobení 

vypravěčova jazyka řeči postav" (Stanzel 1977: 207). Nejčastěji se však z uvedených 

způsobů přenosu atributů reflektora na vypravěče projevuje přizpůsobení vypravěčova 

jazyka řeči postav, a to tak, že vypravěč přejímá výrazy typické pro jednotlivé postavy a 

používá je tak kjejich charakterizaci, v některých případech ironizaci a potažmo vyjádření 

sympatií nebo antipatií. V následujícím úryvku popisuje vypravěč vánoční vybírání 

příspěvků na živobytí od farníků pro rodinu faráře Linda. 

,,Paní Lindová měla ve dnech velkých svátků oči na šťopkách. Za to, co se o velkých svátcích vybralo 

,oblékala' sebe i svou dceru. 

Slečna do kostela nikdy nešla, když ,se konal tanec kolem talíře'." (Bang 1977: 62) 
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V románu U cesty se objevuje i první jmenovaný způsob přenosu atributů reflektora 

na vypravěče, tj. vyprávění začíná bez úvodních informací, in medias res: 

,,Pan přednosta si převlékl kabát k vlaku. ,Krucinál, to to ale letí,' řekl a protáhl se. Zdříml si předtím nad 

účty. 

Podařilo se mu zapálit zbyteček doutníku a pak vyšel na perón. Když tak rázoval sem a tam, uniformu 

přiléhavou, ruce v kapsách kabátku, bylo stále ještě vidět bývalého poručíka. I na nohou, ty už mu po těch 

létech u kavalérie také nikdo nenarovná." (Bang 1977: 25) 

Z prvních dvou vět ještě není zcela patrné, zda se jedná o vypravěče nebo o reflektora. 

Nicméně již ve větě třetí se vypravěč vynořuje a referuje o předcházející události. 

V poslední větě - ,,1 na nohou ... " - je pak možné spatřit postavu reflektora, příp. užití fráze 

postavy u personalizovaného vypravěče. Nejen v tomto úryvku, ale v mnoha částech 

románu existuje shoda mezi vypravěčem a reflektorem, tzn. funkce vypravěče a reflektora 

v románu splývá. 

V románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem je situace mezi 

vypravěčem a reflektorem jiná než v románu U cesty. Již na začátku textu se ustavuje 

shoda mezi funkcí vypravěče a reflektora a není zcela jasné, zda události zprostředkovává 

vypravěč nebo reflektor. Text však také, stejně jako Bangův román, sestává převážně 

z dialogů a popisů situací a událostí. Dialogy jsou často vedeny pouze mezi dvěma 

postavami, a proto nemusí být z důvodu srozumitelnosti uvozeny. Takovýchto rozhovorů 

je v knize většina. Zde uvádíme dialog mezi Susanne a Ester o situaci mezi Ester a jejím 

manželem Luffem, který ji podvádí. Ester se právě přestěhovala k Susanne a Kimovi. 

,,,Ale co teď hodláš dělat?' 

,Nevím.' 

,Myslím, že si s ním budeš muset promluvit. ' 

,Ještě ne. Nejdřív si o mě musí začít dělat starost.' 

,Podle mýho už má nahnáno dost. ' 

, To nestačí. Ještě ne.' 

,A kdy teda?' 

,Za pár dní. Já se teď o tom prostě nechci bavit. '" (Helle 2004: 66) 

Takovéto neuvozené dialogy se podle Stanzela řadí k nenarativním částem textu. 

K narativním částem textu se naopak řadí dialogy uvozené. Takové rozhovory se 

uskutečňují převážně mezi více než dvěma mluvčími. V originálním dánském textu 
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uvozuje autorka dialogy pouze slovesem "říci", tzn. "sige" (v minulém čase ve tvaru 

"sagde"). Toto sloveso je neutrální a nenapovídá nic o významu a zabarvení promluvy, 

kterou uvozuje. V následující dánské ukázce je zachycen rozhovor několika zdravotních 

sester u Susanne v nemocniční kuchyni: 

"Sygeplejerskeme droftede af og til deres planer for fritiden ude i kokkenet. Margrethe lyttede mere, end hun 

talte. Sa vendte Petersen sig mod hende. 

- Hvad med dig? sagde hun. - Skal du hjem og sylte? 

- Jeg skal sove til middag, sagde Margrethe. 

- Uh, jeg synes det er helt forkert at sove om dagen, sagde en sygeplejerske. 

- Det har du ret i, sagde Petersen. 

- Jeg synes mere, det er sa sva:rt at vagne igen, sagde en anden. 

- Jeg drikker altid en liter vand, for jeg la:gger mig, sagde Margrethe. - Det passer med, at jeg vagner og skal 

tisse efter tre kvarter. 

- Gor du det? Det var smart, sagde en. 

- Kan du va:re sikker pa det? sagde Petersen, og det kunne Margrethe." (Helle 2002: 17) 

V českém překladu bylo sloveso "říci" ze stylistických důvodů doplněno v závislosti na 

kontextu synonymy. Překlad uvedeného úryvku vypadá následovně: 

"Sestry se v kuchyni občas bavily o tom, co budou podnikat ve volném čase. Margrethe víc poslouchala, než 

mluvila. Petersenová se k ní otočila. 

,A co vy?' zeptala se. ,Budete smrdět doma?' 

,J á si doma zdřímnu,' odpověděla Margrethe. 

,Páni, já si myslím, že spát přes den je nanic,' řekla jedna sestra. 

,Svatá pravda,' přitakala Petersenová. 

,Podle mě je spíš těžký se pak zase vzbudit,' vmísila se do debaty jiná sestra. 

,Než si jdu lehnout, vypiju vždycky litr vody,' prohlásila Margrethe. ,Vychází to tak, že se mi po tři čtvrtě 

hodině začne chtít na záchod, a tak se vzbudím. ' 

,Vážně? To máš chytře vymyšlený,' povídá další. 

,Můžete se na to spolehnout?' zeptala se Petersenová a to Margrethe mohla." (Helle 2004: 17) 

K narativním částem textu patří kromě uvozených dialogů i popisy událostí, situací 

a děje. V následujícím úryvku je zachycen Esteřin příchod domů z nákupu. I v této ukázce 

splývají funkce vypravěče a funkce reflektora. 

"Ester rozrazila vchodové dveře. Oblečená prošla pokojem, jedlovou větev zapíchla mezi čalounění sedačky 

a posadila se. Vzdychla. Dívali se, jak si rozepíná zip u kozaček a krouží chodidly. Na sobě měla jakési 
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sportovní síťované punčocháče. Tělo už měla hodně odulé. Prohlásila, že pokud se jí Luffe neozve do třetí 

adventní neděle, na všechno se vykašle a odstěhuje se k mámě." (Reile 2004: 100) 

Zda je text zprostředkován vypravěčem nebo reflektorem, lze zkoumat pouze na 

narativních částech textu, tedy uvozených dialozích a popisech událostí, situací a děje. 

V textu se nevyskytují delší pasáže, které by bylo možné nesporně přiřknout vypravěči 

nebo reflektorovi. Oba póly kategorie modu se v textu prolínají a zároveň doplňují 

s dalšími dvěma kategoriemi vyprávěcí situace: osobou a perspektivou. 

Vypravěč je patrný, jak jsme již uváděli, nejen při časovém zakotvování příběhu, 

ale i v další části románu. Události jsou podávány z pohledu Susanne. Přítomnost 

vypravěče tak ve čtenáři evokuje i používání jména románové postavy Susanne při popisu 

jejích činů, jako např. když je popisováno Susannino první zaměstnání v nemocnici: 

"Dva roky předtím pracovala Susanne v nemocnici. 

Zpočátku uklízela. Do práce chodila na šestou." (Reile 2004: 13) 

Vypravěče může čtenář spatřovat i ve zhuštěném popisu událostí. V této ukázce následuje 

po vypravěčově časovém zakotvení situace vylíčení Susanniny práce uklízečky 

v nemOCnICI. 

"Dva roky předtím pracovala Susanne v nemocnici. 

Zpočátku uklízela. Do práce chodila na šestou. Převlékali se ve sklepě. Pod zástěrou nenosila ráda 

punčocháče, ale v chladných měsících to bylo nevyhnutelné. Uklízečky a uklízeči si ze skříně mohli vzít i 

termotrika pro pacienty." (Reile 2004: 13) 

Vypravěč se ale v textu tohoto románu v porovnání s románem U cesty zpoza dění téměř 

nevynořuje, zmíněné časové posuny, používání jména hlavní postavy a občasný zhuštěný 

popis událostí jsou jedinými známkami vypravěčovi přítomnosti v textu, přičemž právě 

časové určení a posloupnost událostí patří k nejvýraznějším známkám jeho přítomnosti. 

Jak jsme již uvedli, události jsou líčeny z pohledu Susanne. Čtenářovi je na četných 

místech textu umožněn vhled do jejích pocitů, přání a myšlenek, jako např. když Susanne 

přemýšlí o uklízení v nemocnici: 

"Susanne pomyslela na všechny ty mopy a prachovky, které se vozily na vozících v nemocnici. A na 

ergonomický kartáč na podlahu, který měla doma ve skříni a neuměla ho seštelovat. Když skončila a vydala 
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se do sklepa převléknout a když si to pak přes parkoviště namířila pro kolo, myslela na kolena sestry 

Petersenové. Nemohla si vzpomenout, kdy doma naposledy vkleče myla podlahu. Vlastně to asi ještě 

nedělala." (Helle 2004: 17) 

Susanniny myšlenky patří formálně do řeči vypravěče. Vypravěč popisuje, na co Susanne 

právě myslí. Jen poslední věta: "Vlastně to asi ještě nedělala." je formálně polopřímou řečí, 

a patří tak jednoznačně reflektorovi. Prolínání části vypravěčovy a reflektorovy lze nalézt i 

na straně 15. Susanne se po povýšení na svačinářku začne výrazněji líčit: 

"Začala se výrazněji líčit. [ ... ] Rtěnku používala kromě ní jenom jedna kolegyně, ta byla ale zase silně 

obézní, takže se to vyrovnalo." (Helle 2004: 15) 

Toto hodnocení kolegyně náleží postavě Susanne a má formu polopřímé řeči. Na 

polopřímou řeč ukazuje především užití spojky "ale" a příslovce "takže". Díky nim má 

věta ráz mluvenosti a čtenář ji snadno přiřadí postavě Susanne. 

V jedné pasáži textu je dění zprostředkováno z pohledu Ester, která uklízí na 

jednom pokoji infekčního oddělení. Nyní uvedeme tři úryvky z této pasáže. 

"Ester dostala strach, že je dívka mrtvá. V místnosti panovalo úplné ticho. Nebylo slyšet dech ani žádný 

pohyb. Ester stála kousek od postele. V jedné ruce držela prachovku. Vyprávěla pak, že cítila tlukot svého 

srdce. Skoro se jí zdálo, že ho slyší bít. 

[ ... ] 
Stála nehnutě. Cítila, jakjí po boku stéká kapka potu. 

,Proč tak funíte?' ozvala se z postele dívka hlubokým hlasem. 

Ester sebou trhla a vyjekla. Pak se napřímila. 

,Funím?' opakoval skrze roušku. Znělo to jako by hrála pusou na hřeben. 

,Já nefuním.' 

[ ... ] 
,Zasraná práce,' prohlásila Ester. Musela si dát šálek kávy na posilněnou. Susanne zrovna uklízela po 

snídani. V ruce držela misku švestek." (Helle 2004: 19 - 20) 

Reflektorem je v této ukázce Ester. Pasáž ale celkově vyznívá, jako by ji Ester vyprávěla 

Susanne, z jejíhož pohledu čtenář vnímá ostatní události románu. Naznačuje to i použití 

slovesa vyprávět v první části ukázky ("Vyprávěla pak, že"). Také první dvě části této 

ukázky jsou jakousi "nepřímou řečí", čtenář si před věty může doplnit např.: Ester řekla, že 
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se jí skoro zdálo, že ho slyší být. Aby se však tato scéna svou technikou ztvárnění výrazně 

neodlišovala od zbytku románu, je v ní užito dialogů a krátkých popisů situace. 

V textu se objevuje i polopřímá řeč jiné postavy. Není ale zcela jasné, zda projev 

této postavy zprostředkovává reflektor nebo vypravěč. Zmíněná postava je jedna ze 

Susanniných klientek. Susanne uklízí v jejím bytě každou středu. 

"Ve středu odpoledne uklízela u jedné komunistky. Měla vysoké postavení ve státní správě. Byla vdaná a 

měla syna. Susanne se s ní setkala dvakrát a žena pokaždé zdůrazňovala, ať si během úklidu dělá přestávky 

na kávu. A ať si namaže nějaký ten chleba, pokud dostane hlad. Hlavně se nesmí honit, má prostě udělat jen 

to, co stihne. A měla by vědět, že je to ,nádhera se ve středu vracet z práce domů'. Protože všechno vonělo 

čistotou a v bytě už nebyl prach." (Helle 2004: 67) 

Počínaje větou "Hlavně se nesmí honit" se jedná o polopřímou řeč této klientky, 

komunistky. V ní je ještě jako citát vyzdvihnuto "nádhera se ve středu vracet z práce 

domů". Celá tato polopřímá řeč je zakomponována do textu jako odraz ve vědomí 

Susanne. Tím by tato ukázka svědčila o zprostředkování pomocí reflektora, Susanne. 

V textu je ale natolik ojedinělá, že ji nemůžeme brát jako průkaznou pro fakt, že text je 

převážně zprostředkováván reflektorem. 

Susanne jako reflektor vystupuje i v následující ukázce, v níž se k reflexi využívá 

polopřímé řeči: 

"výstavu prošla rychle. Koupila si katalog, kdyby se na něco ptal. Pak si v posledním patře jednoho 

obchoďáku poručila svařené víno a dvě linecká kolečka. Žádné vánoční dárky nekoupila. Neobdarovávala 

moc lidí. Vlastně jen Kima a možná Ester. Koupí jim jenom maličkost. S Torbenem a Jane si dárky nedávali, 

koupila ale nátělník, který možná dá Torbenovi k narozeninám, jestli z té páteční oslavy něco bude." (Helle 

2004: 119) 

Polopřímá řeč začíná naprosto jasně až větou "Neobdarovávala moc lidí." Reflexi postavou 

Susanne, a ne zprostředkování vypravěčem, umocňují příslovce "vlastně" a "možná". 

Kvůli splynutí funkce vypravěče a reflektora je obtížné rozhodnout o personalizaci 

vypravěče. Z textu nevyplývá zcela jasně, jestli jde o zprostředkování vypravěčem nebo 

reflektorem, k čemuž značně přispívá právě způsob líčení z pohledu jedné postavy, 

Susanne (více o tomto v rámci další kategorie, perspektivy). V textu se také neobjevují ani 

velmi pregnantní autorské, ani velmi pregnantní personální rysy. Pokud bychom přijali 

fakt, že se jedná o zprostředkování (neutrálním) vypravěčem, docházelo by v textu kjeho 

62 



personalizaci, tzn. přejímání atributů reflektora vypravěčem. Při rozboru kategorie modu 

v románu U cesty jsme ze studie Franze Stanzela Teorie vyprávění (1977) citovali tři 

způsoby takovéto personalizace, a to "začátek vyprávění bez úvodních informací, přebírání 

způsobu vnímání a hodnocení od postav, přizpůsobení vypravěčova jazyka řeči postav" 

(Stanzel 1977: 207). U vypravěče románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem 

by byly relevantní první dva body, tj. začátek textu bez úvodních informací a přejímání 

způsobu vnímání a hodnocení. Přizpůsobení vypravěčova jazyka řeči postav nevystupuje 

v textu jako dominantní prvek, protože vypravěč i reflektor používají všední mluvený 

jazyk. 

Zato první bod personalizace vypravěče, začátek vyprávění bez úvodních 

informací, v textu nacházíme. Román začíná, stejně jako Bangova próza U cesty, in medias 

res: 

"Susanne seděla v autě a bouchala se do hlavy. Bylo třiadvacátého prosince. Sněžilo. 

Stromek byl ozdobený. Koupelna uklizená. Chyběla už jenom kachna a dárek pro toho, kdo v rýžovém 

pudinku najde celou mandli. 

V obchodě byla první zákazník. Jenže když na ni u pokladny přišla řada, zjistila, že si místo kabelky, ve které 

měla peněženku, vzala pytel s věcmi na jógu. Sama sobě se zasmála. I pokladní se smála. 

,Veselé Vánoce,' volal za ní vedoucí prodejny, když byla na odchodu. ,Však já se pro tu kachnu vrátím,' 

odpověděla. 

Za tu poznámku se praštila do hlavy ještě jednou." (Helle 2004: 7) 

Jako pomůcku k odlišení vypravěče od reflektora použijeme některé Stanzelovy 

charakteristiky. Užití jména postavy ajistá "tendence k zestručněné zprávě" (StanzeI1977: 

206) o dění svědčí v této ukázce o zprostředkování prostřednictvím vypravěče. 

Zprostředkování reflektorem zde naznačuje "abruptní nebo kusý začátek vyprávění, 

presupozice" (Stanzel 1977: 205), "zobrazení dění ,in actu'" (Stanzel 1977: 206), tzn. 

ve svém průběhu, a "zobrazenou látku registruje reflektor v okamžiku prožívání, je tedy 

pro něj většinou nepřehledná, její smysl často problematický" (StanzeI1977: 206). O deixi 

"tenkrát - tam" nebo "nyní - zde" nelze v tomto úryvku rozhodnout. Je zde uvedeno 

časové určení "Bylo třiadvacátho prosince.", které může představovat jak tenkrát, tak nyní, 

protože i pro postavu reflektora se užívá času préterita. V tomto úryvku a poté i v celém 

textu se objevují oba druhy jmenovaných znaků, vypravěčovy i reflektorovy. 

Přijmeme-li ale tezi o zprostředkování vypravěčem, musíme vzít v úvahu i druhý 

uvedený způsob personalizace vypravěče, a to přebírání způsobu vnímání a hodnocení od 
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postav. Neutrální vypravěč v knize PopIsuJe smyslové vjemy postavy Susanne, jako 

ukázku uvádíme ve zprostředkování méně obvyklý hmatový vjem. Hmatový vjem je 

vylíčen v pasáži, kdy Susanne chce zavolat Kimovi z telefonní budky: 

"Sluchátko bylo teplé. Někdo zrovna zavěsil. Susanne si ho přehodila do druhé ruky a volný ukazovák si 

strčila do ucha. Hudba za ní řvala." (HeIle 2004: 56) 

Románový vypravěč také přejímá způsob hodnocení od postav. V následujícím 

úryvku se jedná o hodnocení výroku jiné románové postavy v Susannině mysli. Ukázka se 

odehrává v nemocnici poté, co si Ester zlomí ruku a Susanne a Kim ji odvezou na 

pohotovost: 

"Když se Susanne vrátila, stála Ester ve dveřích, usmívala se od ucha k uchu a rozkládala s nějakou 

sestřičkou. 

,Sůso, dají mi tu najíst. Dneska je vepřová pečeně,' oznámila a sestře řekla: 

,Sůsa dřív pracovala v kuchyni na á trojce.' 

,Mně se zdálo, že jsem vás už někde viděla,' řekla sestra, ale Susanne ji nikdy neviděla, a tak to nemohla být 

pravda." (HeIle 2004: 110) 

Část poslední věty: "ale Susanne ji nikdy neviděla, a tak to nemohla být pravda" patří jako 

hodnocení postavě Susanne, formálně ale náleží řeči vypravěče. 

V románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem se objevují jak znaky, 

které svědčí o zprostředkování vypravěčem, tak znaky, které svědčí o zprostředkování 

reflektorem. Dokladem vypravěčovy přítomnosti je především časová struktura textu, která 

zahrnuje nejprve retrospektivu a poté chronologické ztvárnění. Dále je to užití jména 

postavy Susanne a tendence k zestručněné zprávě o událostech. Nejvýznamnějším 

dokladem přítomnosti reflektora je polopřímá řeč, kusý začátek vyprávění, zobrazení děje 

v jeho průběhu a reflexe událostí v okamžiku prožívání. Dále je to i zprostředkování 

promluv jiných postav skrze vědomí Susanne a užití příslovcí a částic, které evokují 

mluvenost replik začleněných formálně do řeči vypravěče. V románu se však neobjevují 

delší pasáže s pregnantně vypravěčskými nebo pregnantně reflektorskými znaky, v textu se 

tyto znaky mísí a přechází plynule jeden v druhý. Většinou tedy nelze rozhodnou, zda se 

jedná o dominantní zprostředkování vypravěčem nebo reflektorem. 

Zprostředkování v románech U cesty a Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem, které jsme zde popsali, lze podle Stanzelovy teorie přiřadit k tzv. zastírané 
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zprostředkovanosti nebo, jinými slovy, scénickému zobrazení, které ve své vyprávěcí 

formě zahrnuje: 

• "dialogizované scény se stručnými, neosobně podanými odkazy na mluvní situaci a ji 

provázející děj" (Stanzel 1977: 179) a 

• "odraz fiktivního dění ve vědomí románové postavy" (Stanzel 1977: 179), tzv. 

reflektora . 

V románu U cesty jsou obsaženy obě charakteristiky, dialogizované scény s odkazy 

na mluvní situaci a odraz ve vědomí reflektora v ukázkách na s. 56 - 57. V první ukázce 

vzpomíná Katinka při krmení holubů na své dětství, v druhé se Bai po Katinčině smrti 

vypravil bavit do Kodaně. V Bangově románu má však vypravěč tendenci k personalizaci, 

zosobnění. Ne vždy se tedy jedná o neosobní odkazy na mluvní situaci, někdy vypravěč 

odráží řeč postav, a personalizuje tak sám sebe. 

Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem sestává jak 

z dialogizovaných scén se stručnými, neosobně podanými odkazy na mluvní situaci (viz 

ukázka na s. 59), tak z odrazu dění ve vědomí reflektora (viz například ukázka na s. 62). 

Pojem reflektor je zde ale, jak jsme si ukázali v rámci kategorie modu, komplikovaný. 

Všechny události jsou, jak si dále ukážeme v rámci kategorie perspektivy, 

zprostředkovávány z pohledu Susanne, která je zmíněným reflektorem. Čtenář se dozvídá 

pouze to, co vidí, slyší a cítí Susanne. O činech, názorech a pocitech ostatních postav se 

čtenář dozvídá pouze ze Susannina referátu o jejich přímých výpovědích. Je tudíž velmi 

obtížné určit, které pasáže přiřadit reflektorovi Susanne a které patří vypravěčovi. 

Scénické zobrazení podle Stanzela úzce souvisí s termínem mimese, napodobení, 

které je jedním z charakteristických rysů realismu. Scénické zobrazení se zakládá na 

"depersonalizac[i] vyprávěcího aktu [ ... ] s úmyslem vzbudit u čtenáře dojem 

bezprostřednosti vyprávěcího podání nějakého děje a tím i iluzi, že vyprávěné se dá vnímat 

takříkajíc in actu" (Stanzel 1988: 178). Tento typ zobrazení se přibližuje dramatickému 

ztvárnění literární látky, a to tím, že obsahuje poměrně velké množství dialogů. 

Pro Bangův text je typická jak velká frekvence užití dialogů, tak určitá 

depersonalizace vyprávěcího aktu, obojí s úmyslem vzbudit u čtenáře dojem 

bezprostřednosti. Depersonalizaci vyprávěcího aktu je nutno nazírat v souvislosti 

s vypravěčskými konvencemi druhé poloviny 19. století. V té době dominuje v literatuře 

stále ještě vševědoucí vypravěč, příp. vypravěč v 1. osobě. Oba tyto vypravěče je (ve 

většině případů) možné spojit s určitou osobou v textu, ať už je to osobní vypravěč (já bez 

těla) nebo vyprávějící já (já s tělem). Z hlediska historického tak dochází k depersonalizaci 
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vyprávěcího aktu. Budeme-li ovšem text nazírat z čistě naratologického hlediska, zjistíme, 

že vypravěč je v textu dosti patrný, vynořuje se v textu a přejímá také výrazivo postav, tzn. 

paradoxně: personalizuje se. I díky tomu může mít čtenář pocit, že vypravěč je v textu 

přítomný vlastně neustále, i když se snaží skrýt za zprostředkování určité scény, za popis 

dění a dialogy postav. 

Text Helleové také z velké části sestává z dialogů uvozených neutrálním slovesem 

"říci"a ještě více než text Bangův z dialogů neuvozených, tím se velmi blíží textu 

dramatickému. V textu často nelze jednoznačně určit, zda právě promlouvá vypravěč nebo 

reflektor a známky případné personalizace vypravěče j sou tak umně zakomponovány do 

textu a korespondují s jeho celkovým pojetím, tj. zprávě o ději z pohledu Susanne, přičemž 

text vyjadřuje pouze její myšlenky, přání a pocity. Právě rozsáhlost dialogických pasáží a 

popis událostí, který se uskutečňuje tak, že si čtenář není zcela jistý, zda v textu vůbec 

vystupuje nějaký vypravěč, ukazuje na depersonalizaci vyprávěcího aktu, na němž se 

scénické zobrazení zakládá. 

V románech U cesty a Představa o nekomplikovaném životě s mužem tak lze 

v rámci opozice personalizace - depersonalizace vyprávěcího aktu konstatovat 

protichůdnou tendenci. Bangův román se vyznačuje personalizací textu a tím i jasnou 

přítomností vypravěče v něm. Pro román Helleové je naopak charakteristická 

depersonalizace vyprávěcího aktu. 

5.2.5. Kategorie perspektivy 

Určení jednoho pólu opozice další složky vyprávěcí situace, perspektivy, je v obou 

románech stejně komplikované, jako tomu bylo u modu. I tato kategorie je úzce propojena 

s předcházejícími dvěma složkami vyprávěcí situace, modem a osobou. Pro autorskou 

vyprávěcí situaci, reprezentovanou osobním vypravěčem, je typická vnější perspektiva. Pro 

personální vyprávěcí situaci, reprezentovanou postavou reflektora, se pak v naprosté 

většině případů užívá perspektiva vnitřní. 

Román U cesty je zprostředkován převážně z vnější perspektivy. Z té je formou 

dialogů a vypravěčských zpráv líčen děj a charakterizovány postavy. S vnitřní 

perspektivou pracuje Bang v pasážích reflektorů. Obě perspektivy našly své místo v 

úryvku, kdy nejprve Katinka myslí na Huuse a bojí se o něj, jestli za špatného počasí 

dorazil domů v pořádku (vnitřní perspektiva), poté vypravěč přejde v popisu k dalšímu dni 

a další události (vnější perspektiva): 
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,,Ale Katinka nespala. Bála se o Huuse, když je na cestě v takovém nečase. Taková tma - a on je tu v kraji 

přece nový. 

Zvláštní pomyšlení, že je to teprve čtvrt roku, co sem přijeL .. 

Jestlipak už se dostal domů ... Katinka poslouchala vítr, jak znovu sílí... Taky byl dneska večer takový 

smutný - jako bez života seděl- ona ho zná - a věšel hlavu ... Něco se s ním musí dít. 

Něco se s ním děje poslední dobou ... ale jen kdyžje teď doma - ano - vítr sílí ... 

Katinka zdřímla a usnula vedle svého muže. 

Druhý novoroční den byla sezvána společnost na faru. 

Přijel kdekdo z široka daleka a povídalo se a švitořilo ve všech pokojích, bylo to slyšet až ven na chodbu. 

Vždycky to tak bývalo, každý rozvázal, jakmile přišel na faru." (Bang 1977: 68) 

V úryvku je dobře zachyceno plynutí myšlenek, chvilky zamyšlení a přechod na jinou 

myšlenku. Je k tomu užito aposiopesí, graficky tří teček. 

V rámci perspektivy je významná i opozice perspektivismus - aperspektivismus. 

Aperspektivismus se pojí většinou s postavou vypravěče a vnější perspektivou. V Bangově 

textu je důsledně užit aperspektivismus, tzn. je preferováno znázornění časových vztahů 

oproti prostorovým. Nikde v textu není podána taková zpráva o rozmístění předmětů 

v prostoru, že by si z ní čtenář mohl udělat přesnou představu o vzhledu scény, na níž se 

postavy pohybují. Plynutí času je dobře patrné na začátku kapitol, např. kapitoly IV: 

"Zima přešla, i jaro a léto, jež se usmívalo nad poli." (Bang 1977: 160) 

Z hlediska časového je ztvárněna jak pravidelnost, s níž se děje odehrávají, tak 

jednorázovost okamžiku. Předěl od pravidelnosti k okamžiku je ztvárněn v pasáži, kdy 

správce Huus přijede na nádraŽÍ: 

"Zatímco paní Baiová přecházela sem a tam a prostírala ke kávě, hřmotili Huus a čeledíni na perónu a 

nakládali pytle zrní do nákladních vagónů. Katinka je viděla, jak se míhají kolem oken. Vypadali jako obři 

v těch voskovaných pláštích. 

Služce Marii Huus učaroval, kudy chodila, mluvila jen o něm. 

S jeho přednostmi nedovedla nikdy skončit a nakonec přišlo pokaždé: 

,A ten hlas, jaký má .. .' [ ... ] 

Když byl Huus venku hotov, přišli s Baiem na kávu. Bylo tu teplo a příjemně a vonělo tu několik květin, 

které ještě kvetly v květináčích v okně. 

,Ano, vždyť to říkám,' usmál se Huus a mnul si ruce, ,u paní Baiové je pěkně.' 
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S Huusem přicházela i radost. Byla v něm tichá spokojenost, moc toho nenamluvil a zřídkakdy něco 

,vyprávěl'. Ale tak pěkně se vpravil do toho všedního povídání, veselý, vždycky vyrovnaný a dobře 

naložený. A člověku bylo dobře, jen když byl prostě nablízku. 

Právě v tu dobu přijel nákladní vlak a Bai musel na perón odbavovat." (Bang 1977: 48) 

Se složkou perspektivy je spojen i fokus, neboli ohnisko, tzn. tematické zaměření 

na postavy, události, předměty apod. Perspektiva i fokus se významně podílí na způsobu, 

jakým čtenář dílo vnímá. Do fokusace patří již zmiňovaný přesun ohniska z vnější do 

vnitřní perspektivy, např. zobrazení myšlenek Katinky v ukázce na s. 67, nebo i změna 

zaměření na různé postavy a jejich jednání v rámci vyprávění. V následujícím úryvku je 

zprostředkována scéna ze slavnosti na faře, nejprve v ní vystupují Katinka s Huusem a 

náhle se zprostředkování přesune na popis jednání ostatních hostů na slavnosti: 

"Katinka shlížela do jeho obličeje, v němž milovala každičký rys. Oči, ústa, jeho čelo - které už nikdy 

neměla spatřit. Již nikdy mu nebýt nablízku. 

Udělala krok, jako by chtěla odejít. Pak se obrátila k Huusovi, jenž stál u stolu. 

,Polib mne,' řekla a položila mu hlavu na prsa. Vzal její hlavu do rukou, líbal ji a bez ustání přitom šeptal její 

jméno. 

- - Venku v zahradě se proháněli a pobíhali. Velká Luisa se hnala pěšinkou v ořeší za novým doktorem, až na 

pěšině skoro porazila Baie s Kia:rem." (Bang 1977: 126) 

Změny perspektivy, fokus a změny ve zprostředkování skrytým vypravěčem a 

reflektorem se podílejí na dynamizaci textu, který se tak neodvíjí jednotvárně, pouze 

s jednou perspektivou nebo jen postavou reflektora nebo vypravěče. 

Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem je na rozdíl od románu U 

cesty zprostředkován z vnitřní perspektivy. Tato vnitřní perspektiva se nachází v postavě 

Susanne tedy s jednou výjimkou, kdy událost líčí Ester (viz s. 61). Čtenář vidí, slyší a cítí 

jen to, co vidí, slyší a cítí Susanne. Jak ukázku jsme vybrali část první kapitoly. Susanne 

přijíždí autem domů z obchodu, zapomněla si peněženku. 

"Zastavila před domem, motor nechala běžet a vběhla dovnitř pro peníze. V bytě bylo pořád ještě ticho. Kim 

spal. Šel si lehnout pozdě. V noci se několikrát probudila a slyšela, jak kramaří v kuchyni." (Helle 2004: 7) 

Svým výrazným časovým upořádáním se text v rámci opozice perspektivismus -

aperspektivismus řadí k aperspektivismu. Román má jasnou časovou strukturu. První 

kapitola se odehrává 23. prosince. Počínaje druhou kapitolou je děj vyprávěn 
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retrospektivně, kapitola začíná v listopadu. Čtvrtá kapitola pak posouvá text ještě dále do 

minulosti: 

"Dva roky předtím pracovala Susanne v nemocnici." (ReIle 2004: 13) 

Takřka všechny události jsou uvedeny časovým určením, jako např. když Ester rok před 

uvedeným 23. prosincem potratí. Tento potrat se udál ještě před popisovaným 

těhotenstvím, na konci kterého Ester porodí děvčátko. 

"Ester potratila na první svátek vánoční." (ReIle 2004: 26) 

Všechny časové údaje v textu jsou velmi relativní. Nelze z nich vyčíst, o který rok se 

jedná, tzn. například, kdy je uvedeného 23. prosince nebo kdy přesně je před dvěma lety. 

Víme jen, jaký je čas vyprávěný, jsou to dva roky. V románu jsou uvedeny většinou 

konkrétní jednorázové časové údaje Gako v listopadu, ve středu) a konkrétní události, které 

se staly v daný moment, pravidelnost se v románu objevuje jen jako zvyk nebo obvyklé 

chování některé z postav, často jako Susannina vzpomínka nebo reflexe. Zde se nejdříve 

popisuje konkrétní okamžik z výletu Susanne a Kima a poté Kimův (ne)zájem: 

"Kim seděl na velkém kameni a klátil nohama. Vítr mu bral kouř od úst, mizel mu za zády. Tváří byl otočený 

ke zpola postavenému mostu. Nikdy se o tom zvlášť nezmiňoval, ale tenhle typ staveb ho zajímal. Nebylo 

toho moc, co Susanne zajímalo méně. Stála těsně za ním, a když vyfoukl kouř, zhluboka se nadechla." (ReIle 

2004: 30) 

Právě vnitřní perspektiva přispívá k nejasnostem v rozlišení mezi vypravěčem a 

reflektorem, protože události jsou zprostředkovány z pohledu Susanne, která je zároveň i 

reflektorem událostí. V románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem tomu není 

tak, že by vnější perspektiva určovala vypravěče a vnitřní reflektora, jak tomu bylo 

v románu U cesty. V románu Helleové jsou určující především formální rozdíly ve 

zprostředkování, jako např. polopřímá řeč jako znak reflektora nebo tendence 

k aperspektivismu jako znak vypravěče. 

V tomto románu dochází, stejně jako v Bangově románu U cesty, ke změně fokusu, 

neboli tematického zaměření. Takovou změnou fokusuje nejen zmiňovaná formální změna 

postavy reflektora ze Susanne na Ester v úvodu knihy, kdy Ester líčí úklid na pokoji 

infekčního oddělení (viz s. 61), ale i tematické odbočky. Do románu jsou zařazeny tři 
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scény z vlaku a autobusu. Susanne se v každé z nich setká s nějakou ženou, která jí začne 

vyprávět o sobě a své rodině. První žena, kterou potkává ve vlaku, jí vykládá o svém 

synovi, jenž žije v Americe. 

,,,Jedete na nákupy?' zeptala se a usmála se na Susanne. 

,Ne. Nejedu.' 

,Já se mám setkat se synem a se snachou,' řekla paní. ,Doma u jejích rodičů. Syn se ženou totiž jináč bydlí 

v Americe, abyste věděla. Ale teď jsou na dovolený a bydlí ujejích rodičů. A pozvali mě k sobě na návštěvu, 

to je od nich stejně hezký. Taky jsem je byla navštívit v Americe. Byl to fantastický zážitek. Bydlí 

v Texasu. '" (Helle 2004: II - 12) 

Uvedené scény dotvářejí kolorit běžného života postavy Susanne a pomáhají 

vytvářet efekt skutečnosti. Jakási jednolitost textu, kdy není vždy zcela jasné, jestli děj 

právě zprostředkovává vypravěč nebo reflektor, přísně dodržovaná vnitřní perspektiva a 

jen výjimečné zrněny fokusu vyvolávají dojem jednotvárnosti a text tak působí staticky. 

5.2.6. Umístění na typologickém kruhu 

Na základě uvedených charakteristik a příkladů lze romány Hermana Banga i Helle 

Helleové umístit v typologickém kruhu Franze Stanzela mezi autorskou a personální 

vyprávěcí situaci. 

Bangův text je konkrétně možné situovat do míst, kdy vypravěč ustupuje do pozadí 

a látka je zpracovávána scénicky, tedy na hranici vypravěč/reflektor. V textu je redukován 

autorský prvek (vypravěč hodnotí postavy a děj) a objevuje se prvek personální 

(reflektorský). 

Text Helleové se nachází o něco blíže personální vyprávěcí situaci, v oblasti 

scénického zobrazení. Zde hraje důležitou roli reflektor a polopřímá řeč. 

5.2.7. Dílčí shrnutí: Vyprávěcí situace v románech U cesty a Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem 

Román U cesty zprostředkovává neosobní vypravěč ve 3. osobě, který je většinou 

skrytý za děním. Existenciální oblast vypravěče není identická s existenciální oblastí 

postav. Vypravěč je sice neosobní, nicméně dochází i kjeho personalizaci, tzn. přiblížení 

vypravěče reflektoroví, a to především formou "nakažení" jazyka vypravěče řečí postav. 

Román začíná in medias res a sestává z dialogů, referencí o postavách, jejich činnostech a 

situacích a dále i ze zrcadlení dění a vzpomínek ve vědomí postav, tzv. reflektorů. Toto 
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zrcadlení probíhá formou polopřímé řeči. Reflektorem je nejčastěji hlavní hrdinka románu, 

Katinka Baiová. Funkce vypravěče a reflektora ve zprostředkování děje někdy splývají. 

Příběh je podán z vnější perspektivy, vypravěčem, vnější perspektiva se ale mísí 

s perspektivou vnitřní, tj. se zprostředkováním pomocí reflektora. Kategorie perspektivy je 

úzce propojena s kategorií modu, do něhož patří opozice vypravěč - reflektor. V některých 

pasážích tak splyne zobrazení pomocí vnější perspektivy a zobrazení pomocí vnitřní 

perspektivy a lze jen těžko rozeznat, která z těchto dvou perspektiv je právě užita. 

S jistotou lze ale říci, že textu dominuje aperspektivismus zaměřený na zobrazení časových 

vztahů v textu. V románu dochází též ke změně fokusu, neboli ohniska, především k 

tematickému zdůraznění určitých postav. Všechny proměny mezi póly opozic osoby, modu 

a perspektivy přispívají k dynamizaci textu. Román lze na typologickém kruhu zařadit 

mezi autorskou a personální vyprávěcí situaci, kdy do pozadí ustupuje autorský vypravěč a 

vynořuje se reflektor, který s sebou přináší i techniku polopřímé řeči. Lze také říci, že text 

je zobrazen scénicky. Cílem takového zobrazení je vyvolat u čtenáře iluzi bezprostřednosti. 

Z hlediska literárněhistorického dochází v textu k depersonalizaci vyprávěcího aktu, 

z hlediska čistě naratologického lze ale konstatovat, že vyprávěcí akt je jasně 

personalizován. 

Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem je zprostředkován také ve 3. 

osobě, ale na rozdíl od románu U cesty, v něm v rámci zprostředkování děje dochází ke 

splynutí funkce vypravěče a funkce reflektora, jímž je postava Susanne. Tato rovnováha se 

nepřiklání výrazně ani k jednomu pólu - ani k vypravěčovi ani k reflektorovi. Kniha začíná 

také in medias res, poté je ale vyprávěna retrospektivně. Stejně jako román U cesty, sestává 

román Představa o nekomplikovaném životě s mužem z dialogů, kterých je však většina 

neuvozených, a tudíž nepatří k narativním, ale nenarativním částem textu, blížícím se 

dramatickému ztvárnění. Text je dále složen také z referencí o postavách ajejichjednání, z 

popisu děje a z popisu pocitů a vzpomínek postavy Susanne. Zprostředkování reflektorem 

probíhá technikou polopřímé řeči. 

Nevýraznou formou personalizace vypravěče je počátek románu in medias res a 

přejímání hodnocení a vnímání postavy Susanne. Románu tak, na rozdíl od díla U cesty, 

dominuje depersonalizace vyprávěcího aktu. Splynutí funkcí vypravěče a reflektora ve 

zprostředkování událostí podporuje vnitřní perspektiva zobrazení, na rozdíl od míšení 

vnější a vnitřní perspektivy u Hermana Banga. Textu stejně jako v případě Bangova 

románu dominuje aperspektivismus. Je tedy možné popřít tezi teoretiků, v čele 

s Knudsenovou, o významné úloze prostoru v tomto románu. Prostor je zde neurčený a 
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čtenář si jej na základě informací v románu nedokáže pro sebe rekonstruovat. Postavy se 

vždy pohybují v určitém prostoru, ale v románu Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem není tento prostor konkrétně určen. Helle Helleová uvádí, že se román odehrává 

ve městě na Sjcellandu a ve čtenáři může tak být vyvolána představa, že se jedná o Kodaň, 

která na tomto ostrově leží. Neposkytuje však žádná vodítka, podle nichž bychom mohli 

text lokalizovat zcela přesně. 

Jen v několika kapitolách románu dochází ke změně fokusu. Text působí díky 

rovnováze mezi vypravěčem a reflektorem, díky užití vnitřní perspektivy a díky zachování 

tohoto zprostředkování v celém textu dosti staticky. Na typologickém kruhu je možné jej 

zařadit mezi autorskou a personální vyprávěcí situaci, ale na rozdíl od románu U cesty, se 

román Představa o nekomplikovaném životě s mužem nachází blíže k personální vyprávěcí 

situaci, vypravěč už ustoupil do pozadí natolik, že není téměř vůbec patrný a reflektor se 

teprve vynořuje. Cílem takovéhoto zachycení bylo ale, stejně jako u Banga, zobrazit text 

scénicky a vyvolat tak u čtenáře efekt bezprostřednosti. Tento efekt je díky použitému 

způsobu zprostředkování ještě výraznější než v Bangově textu. 

5.3. Srovnání realisticko-impresionistické metody Hermana Banga 

v románu U cesty a realistické metody Helle Helleové v románu Představa 

o nekomplikovaném životě s mužem na základě tří složek jejich stylu: 

komentování versus nekomentování, kompozice a témat 

V předchozí části této práce jsme analyzovali a porovnali vyprávěcí situace 

v románech U cesty a Představa o nekomplikovaném životě s mužem. Nyní na základě 

těchto poznatků zhodnotíme a porovnáme Bangovu realisticko-impresionistickou metodu s 

realistickou metodou HeIleové. Zaměříme se také na to, do jaké míry se v obou románech 

uplatňují teoretické premisy popsané v kapitole 2 a 3, tj. Bangovy požadavky na ideální 

způsob zprostředkování, a poznatky teoretiků a samotné HeIle Helleové o tvorbě této 

autorky. 

Herman Bang ve svých teoretických článcích o realismu a impresionismu 

vypracoval ideální metodu pozorování a zprostředkování vypozorovaného v literárním 

díle. O pozorování skutečnosti spisovatelem se toho na základě analýzy literárního díla 

mnoho říci nedá. Vyslovit lze ale soud o tom, zda Herman Bang jako spisovatel dodržuje 

teoretické teze o způsobu psaní, se kterými sám přichází. V případě HeIle Helleové se 

teoretické prameny o způsobu pozorování skutečnosti vůbec nezmiňují, uvádějí ale způsob 
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zobrazení skutečnosti v díle. Proto lze stejný soud jako u Banga vyslovit i u Helle 

Helleové, tj. jak její způsob psaní v románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem 

odpovídá teoretickým poznatkům popsaným v kapitole 3. V následující části této práce se 

proto zaměříme na porovnání tří základních složek obou románů, které jsme uvedli 

v kapitole 4 a které jsme prozatím nezmiňovali v rámci analýzy vyprávěcích technik, a to 

komentování versus nekomentování, kompozici a témata. Při rozboru komentování nebo 

nekomentování událostí a jednání postav v románech Banga a Helleové se opřeme 

především o poznatky naratologické analýzy, bude se tedy jednat o formální hledisko 

rozboru. V kompozici zohledníme jak rovinu formální, tak i rovinu obsahovou. Při rozboru 

témat románů U cesty a Představa o nekomplikovaném životě s mužem se budeme věnovat 

rovině obsahové. 

5.3.1. Komentování versus nekomentování 

Zde se zaměříme na prohlášení obou spisovatelů, Banga i Helleové (v jejím případě 

toto tvrzení teoreticky potvrdila Britta Timm Knudsenová), že nechtějí jednání postav 

komentovat, jen je ukazovat. 

Podle Banga realistický spisovatel nekomentuje, neobjasňuje a nevysvětluje, 

zprostředkovává pouze dění a jednání postav. Používá k tomu vypravěče, který se ztrácí za 

vyprávěným. Jak jsme ukázali v předchozí kapitole, v románu U cesty je vypravěč většinou 

skrytý, někdy ale vystupuje na povrch. Takto například popisuje vypravěč Huusovo 

jednání, z něhož lze vyčíst, že Huus má Katinku rád, současně si ale uvědomuje, že 

Katinka je vdaná a on nejedná správně, když ji lIbá: 

"Huus a Katinka zůstali sami. Katinka se opírala o veřeje. Chvilku mlčeli. 

,Tak děkuj u za společnost,' řekla. Tiše a nejistě. 

,Jako bych neměl děkovat já vám.' přišlo to jako výbuch a v okamžiku ji uchopil za ruku a políbil ji dvakrát, 

třikrát rozpálenými liy. 

A skočil na vůz a byl pryč." (Bang 1977: 120) 

Bang ale nezprostředkovává pouze jednání. Aby mohl podat příběh komplexně, 

v celé své složitosti, umožňuje i vhled do myšlení osob pomocí reflektora, jak jsme ukázali 

v podkapitole 5.2.4. Tento vhled slouží nejen k zachycení momentálního stavu osoby, příp. 

jejího vztahu kjiné osobě, ale i k co nejnenápadnějšímu zobrazení vzpomínek. Obojí bylo 

dokumentováno na straně 56 této práce. Nejprve jako reflektor vzpomíná Katinka na 
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dětství, poté vyjevuje Bai své momentální myšlenky. Vypravěč tak sice přímo 

nekomentuje jednání postav, ale zprostředkovává něco, co není patrné pouze z jednání. 

Tak tedy ustupuje od zásady "zobrazit jen vypozorované", aby mohl podat příběh 

komplexně, barvitě a plně a učinit zobrazované postavy živoucími. Pohnutky, myšlenky a 

vnitřní svět postav lze vyčíst jak z jednání, tak i ze zprostředkování pomocí postav 

reflektorů. Někdy ale vypravěč pro větší zřejmost nebo kvůli obtížnosti zobrazení sám 

popíše pocity postavy, aniž by k tomu použil reflektorskou postavu nebo tyto pocity 

zobrazil jednáním postavy. Takto líčí vypravěč Katinčiny pocity v přítomnosti jejího 

manžela. 

"Katinka měla v Baiově přítomnosti velice tísnivý pocit." (Bang 1977: 111) 

Protože je děj románu podán převážně z vnější perspektivy, vystupuje tento výrok jako 

komentář vypravěče. Bang tak tedy ustupuje zásadě nekomentování nejen reflektorskými 

vhledy, ale i občasnými komentáři vypravěče. 

Helle Helleová, jak vyplynulo z teoretické části této práce, používá neutrálního 

vypravěče, který nemá ani komentovat, ani analyzovat. To vypravěč dodržuje (takřka) beze 

zbytku. Vypravěč popisuje jednání postava čtenář si má toto jednání vyložit. Jednou 

z takových situací je scéna, kdy se Kim baví s Ester, zatímco Susanne myje nádobí. 

"Teď seděla v ložnici vedle Kima na kuchyňské židli Ester. Pouštěl jí hudbu a ukazoval fotky. Hledal 

v počítači a našel něco, co ji rozesmálo. Přes ramena měla přehozenou tu novou vestu. 

Susanne stála u dřezu. Cítila svoje lícní kosti. Kůže na obličeji se jí napínala. Myla pánev a drhla dřez. Oči jí 

zalily slzy a ona třikrát pomalu mrkla. Vyšla do chodbičky a oblékla si kabát, přes ruku si pověsila kabelku. 

,Jdu se na chvíli projít,' křikla dozadu stísněným hlasem, než odešla. 

,Jasně,' zavolal Kim." (ReIle 2004: 90 - 91) 

Tato scéna, ač by se snad dala vykládat různými způsoby, nabízí jeden hlavní význam. 

Susanne žárlí na Ester a je jí líto, že Kim neukazuje fotky jí, že nepouští hudbu jí a nesměje 

se s ní, ale s Ester. 

Tendenci vypravěče ke komentování událostí naznačuje ovšem scéna románu, kdy 

Je postavě Susanne umožněna reflexe minulého dění. Zde se rozchází čas vyprávění 

s časem vyprávěným, tzn. událost je komentována s odstupem, pravděpodobně až po 

Kimově smrti. Ukázka zachycuje Susanne, jak odjíždí taxíkem od učitele jógy, se kterým 

se navzdory vztahu s Kimem líbala. 
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"Když se taxík rozjel, viděla, že vážnost situace pochopil. Maličko se mezi sněhovými vločkami zakymácel a 

ji napadlo, že už ho nikdy neuvidí, že tím ale o nic nepřichází, i když v tu chvíli jí to tak připadalo." (Helle 

2004: 124) 

Uvedený český překlad vyzdvihuje tuto tendenci více než dánský originál, a to doplněním 

slovního spojení "v tu chvíli", které naznačuje, že Susanne tímto odjezdem opravdu o nic 

nepřišla. Dánský originál ponechává čtenáře o důsledcích tohoto jednání více na 

pochybách. 

"Men da taxien begyndte at kore, kunne hun se, at han forstod situationens alvor. Han svajede lidt i snevejret, 

og hun trenkte, at ham ville hun aldrig Ia at se mere, og at hun ikke havde mistet noget, selvom det foltes 

sadan." (Helle 2002: 137) 

Z ukázky je patrné, že vypravěč románu Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem zprostředkovává, stejně jako Bangův vypravěč, vhled do myšlenek reflektora. 

V románu Helleové je reflektorem postava Susanne. Vypravěč Helleové to ale uskutečňuje 

nenápadněji než Bangův vypravěč, a to především díky již mnohokrát zmiňované vnitřní 

perspektivě a splynutí funkce vypravěče a funkce reflektora. Nicméně i vypravěč Helleové 

tak zprostředkovává něco, co není patrné pouze z jednání a ustupuje tedy částečně od 

zásady nekomentovat a nevysvětlovat jednání postav. Snaží se tím ale o propojení 

čtenářova vnímání s událostmi popisovanými v textu. 

Na obranu obou spisovatelů, Banga i Helleové, musíme ale podotknout, že pokud 

by romány tyto vhledy neobsahovaly, staly by se pouhým zachycením jednání, které by 

pravděpodobně bud' úplně postrádalo hloubku, vzpomínky, pohnutky apod., nebo by 

pohnutky byly pro čtenáře špatně čitelné a pravděpodobně i nesrozumitelné. Tendenci 

jednotlivých vypravěčů k výkladu a vysvětlování si dále ukážeme i na způsobu 

charakterizace postav. Otázka komentování v díle souvisí i s tvrzením obou autorů o tom, 

že události se odehrávají na povrchu, ale romány pojednávají ve skutečnosti o dění pod 

povrchem. Oba autoři dávají čtenáři nahlédnout pod povrch jednání skrze reflektorské 

postavy. Můžeme potvrdit, že romány skutečně pojednávají o vnitřním životě postavy, ale 

ne vše v románech vyčte čtenář pouze z chování a činů postav, důležitý je i vhled do jejich 

minulosti a současných pocitů. 

75 



5.3.2. Kompozice 

Podle Hermana Banga zprostředkovává spisovatel výseky reality, a to jako sled 

obrazů, scén a výjevů. Z obrazů ale nevytváří jednotu, zprostředkovává skutečnost ve své 

komplexnosti a zároveň i roztříštěnosti. Román U cesty je opravdu koncipován jako sled 

jednotlivých výjevů ze života malého města a především manželů Baiových a vztahu 

Katinky Baiové a správce Huuse. Román začíná výjevem z nádraží, kdy přijíždí vlak a 

přiváží slečnu Abelovou a správce Huuse, následují další výjevy, jak se lidé rozcházejí od 

vlaku domů, jak hovoří o novém správci atd. Jednou z centrálních scén románu je pouť, 

přípravy a cesta na ni, způsob trávení času na pouti a návrat domů. Na pouť se vydávají 

Katinka, Bai, jejich služka Marie a Huus. Vše je popsáno velmi živě, Bang se snaží 

zprostředkovat všechny smyslové vjemy a předvádí opravdu živoucí skutečnost: 

"Nebylo k hnutí. ,Já používám lokty,' prohlásila Katinka. Každou chvíli ji dav vrhl na Huuse. 

,Jen se držte u mě,' řekl Huus. 

Nebylo slyšet vlastního slova kvůli kolohnátské masové vražedkyni a několika flašinetům, z nichž se 

žalostně linula směs Poslední písně generála Betrtranda a dvojzpěvu Ajaxů. Kluci z gymnázia lítali sem a 

tam a pískali na prsty a tupí vesničtí kluci nafukovali balónky a pak poslouchali, jak pískají, a přitom 

s kamenným obličejem civěli před sebe. 

Slunce bušilo přímo do ulice a peklo lidi i perník. 

,Fuj, to je ale horko,' řekla Katinka. 

,Tady si dáme oplatky,' křičel Bai. 

,Oplatky, dámy, oplatečky - od hnědooké dcery Ferdinanda z Tyrol. .. '" (Bang 1977: 101) 

Bang skutečnost nepopisuje pouze jako fakta, používá hodnotící přídavná jména, slovesa a 

příslovce, která mají dění co nejvíce přiblížit. Takovými přídavnými jmény jsou např. 

"kolohnátská", "kamenný", příslovci "žalostně" a slovesy "linula" a "civěli". Takto Bang 

portrétuje skutečnost a přitom zprostředkovává i vjemy, které by fotografie nedokázala 

zachytit. 

Obrazy, které spisovatel vybírá a vypravěč zprostředkovává, na sebe navazují, 

doplňují se a vytvářejí jednotu příběhu nenaplněné lásky, nešťastného manželství a 

maloměstského stereotypu. Příběh tak má svoji historii (vzpomínky líčené postavami 

reflektorů), průběh Gednání lidí) a tragické vyústění (nenaplněná láska, odjezd Huuse, 

rezignace a smrt Katinky). Tím je naznačena i celková kompozice díla. Román U cesty 

začíná in medias res, scénou příjezdu vlaku někdy na podzim. Dále nám autor prezentuje 

předpoklady pro současné dění pomocí analepse Katinky, hlavní postavy a zároveň 
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reflektora. Vzpomínky se odehrávají v hlavách postav, konkrétně tedy v mysli Katinky, 

jako např. v ukázce na s. 56 této práce. Zatímco krmí holuby, vybaví se jí domov. 

Takovéto vzpomínky se vyskytují jen v první části knihy, jako motivace protagonistů pro 

jednání postav v čase vyprávěném. Čas vyprávěný tak zahrnuje nejen přibližně dva a půl 

roku, tedy období Katinčiny nenaplněné lásky a rezignace, ale i blíže časově neurčené 

období Katinčina dětství a dospívání. 

Z časového hlediska je román členěn do vyšších celků, převážně podle ročních 

období. Na podzim potká Katinka Huuse, následně vzpomíná na dobu před svatbou 

s Baiem, od podzimu do dalšího léta trvá sbližování Katinky a Huuse a jejich platonický 

vztah, někdy v průběhu tohoto druhého léta se rozejdou a Katinka odjíždí do rodného 

města. Nejdetailněji je popsána pouťová scéna (na jaře). Na podzim Katinka onemocní a 

rok nato, v 1. zimní den, se koná její pohřeb. Poté je v románu ještě krátce, v rozsahu jedné 

kapitoly, popsáno Baiovo jednání po Katinčině smrti. 

Tematicky je román rozdělen na dobu před svatbou: vzpomínky, a dobu po svatbě: 

vztah s Baiem, láska k Huusovi, ztráta všeho, nemoc a smrt. Průběh děje je tragický. 

Objevují se v něm ale i pozitivní zvraty, když Katinka potká Huuse a sblíží se s ním. 

Důležitou součástí obrazů v kompozici díla je detail. Podle Banga mají být veškeré 

detaily zobrazeny v jedné rovině. Jednotlivosti jsou vybrány tak, aby zapadaly do příběhu a 

aby dokreslovaly zobrazovanou situaci, jako např. když Katinka odjede po "rozchodu" 

s Huusem do rodného města a tam navštíví svou přítelkyni z mládí, Thoru. 

"Pokoj byl na jejich nábytek příliš veliký, byla to Thořina stará výbava, nábytek teď už ošoupaný a vyrudlý -

jednotlivé kusy jako by postávaly podél zdí a natahovaly se, aby dosáhly jeden na druhý. U okna stál moderní 

stolek na květiny a na něm fíkus a vedle proutěné lehátko s vyšívaným přehozem. To byly vzácné kousky. 

Na stole leželo několik básnických sbírek v sešlých vazbách a několik pohledů na Rýn a okolí, vzpomínky na 

Thořinu svatební cestu s panem kapitánem." (Bang 1977: 134) 

Popisované předměty mají navodit celkovou nesourodost a zašlost Thořina bytu, cenné 

jsou předměty jako vzpomínky. Líčení detailů tedy není nahodilé, nýbrž jejich výběr 

sděluje podstatné informace o protagonistech. 

Nyní se zaměříme na kompozici v románu Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem. Tento román je, stejně jako román U cesty, koncipován jako sled obrazů a výjevů 

ze života Susanne, z její práce v nemocnici, ze vztahu s Kimem a společného soužití 

s Kimem a Ester v jednom bytě. Obrazy jsou řazeny paratakticky a následují jeden po 
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druhém. Na první pohled se mezi jednotlivými scénami a obrazy, na rozdíl od románu U 

cesty, neobjevuje logická návaznost nebo souvislost, která by prozrazovala, že text směřuje 

k nějakému konkrétnímu vyústění. čtenář tak, s výjimkou časových posunů v textu (viz 

retrospektiva), sleduje Susannin život v průběhu dvou let chronologicky. V jejím životě se 

odehrávají věci všední a důležité a kvůli chronologickému řazení stojí tyto události vedle 

sebe, nejsou tedy řazeny hierarchicky. Díky technice chronologického řazení působí 

události na čtenáře ještě intenzivněji, než kdyby např. událost vypravěč časově nebo i 

motivicky předznamenával. Např. scéna, kdy Susanne Kimovi oznamuje, že dala výpověď 

v nemocnici, je součástí scény ukazující její příchod domů z nákupu a obsahuje také 

Kimův komentář k nákupu. 

,,,Dala jsem výpověď,' oznámila Kimovi. Stála ve dveřích obtěžkaná nákupními taškami. Byly čtyři hodiny. 

Zpola se posadil na pohovce. 

,Opravdu? Tak tys dala výpověď?' 

,Jo.' 

,Odkdy?' 

, Od léta. Po dovolený už do práce nenastoupím. ' 

Šla do kuchyně a vyprázdnila tašky na stůl. U kořínků měla mokré vlasy. Kim vstal z pohovky. Vyrazil do 

kuchyně a postavil se za ni. 

, To je dobře.' 

,Nevím, co budu potom dělat.' 

, To přijde.' 

Objali se. Cítila, že se dívá na stůl za ní. Odkašlal si. 

, Tys koupila svíčkovou?' 

,Byla v akci. ' 

, Tak jsem to nemyslel. '" (Helle 2004: 38) 

Oproti Bangovu textu jsou obrazy uspořádány časově výrazněji a přesněji. Kniha 

začíná stejně jako román U cesty in medias res. Dále už ale struktura textu vypadá jinak. 

První kapitola popisuje, jak Susanne 23. prosince zjistí, že je Kim mrtvý. Druhá kapitola 

vrací děj do listopadu stejného roku. Čtvrtá kapitola pak vrací děj zpět ještě o další dva 

roky. V následujících kapitolách, tj. před dvěma lety a v roce, kdy zemře Kim, je 

popisován především vztah Susanne a Ester, které obě pracují v nemocnici. V těchto 

kapitolách plyne čas rychle, tzn. jsou popisovány jen některé události tohoto období. 

V kapitolách sedm až devět se čtenář dozvídá o vztahu Susanne a Kima. Desátá kapitola 

začíná na konci října roku, na jehož konci Kim umírá, a uvádí vlastní příběh románu, který 
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trvá dva měsíce. Ester otěhotní, následně zjistí, že ji její manžel Luffe podvádí, nastěhuje 

se do malého bytu Susanne a Kima a žije tam s nimi. V tomto období plyne čas velmi 

pomalu, často po dnech, tzn. události jsou popisovány detailně. Poslední strany románu 

popisují události těsně před Vánocemi tohoto roku, tedy před 23. prosincem. Je 

pravděpodobné, že to může být večer 22. prosince. Takovouto spojitost naznačují vánoční 

motivy popsané na konci a na začátku románu, jako je sníh a hlavně ozdobený stromeček. 

Román končí tedy takto: 

"Ve středu odpoledne zašla Susanne a Kim na náměstíčko, kde skauti prodávali vánoční stromky. 

[ ... ] 

Stojánek pasoval jako ulitý. Večer stromek ozdobila svíčkami a koulemi. Posadila se k oknu. Venku bylo 

bílo, všechno se třpytilo." (HeIle 2004: 151) 

A začíná následovně: 

"Susanne seděla v autě a bouchala se do hlavy. Bylo třiadvacátého prosince. Sněžilo. 

Stromek byl ozdobený. Koupelna uklizená. Chyběla už jenom kachna a dárek pro toho, kdo v rýžovém 

pudinku najde celou mandli." (HeIle 2004: 7) 

Čas vyprávěný románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem zahrnuje dva roky a 

jeden měsíc. Čtenáři je nejprve představena současná situace, poté se mu formou 

jednotlivých výjevů z nemocničního prostředí a ze Susannina domácího prostředí 

prezentují předpoklady pro současnou situaci, tj. vztah Susanne a Ester a vztah Susanne a 

Kima. Neděje se tak ale formou vzpomínek, jak jsme se o tom mohli přesvědčit v románu 

U cesty. Díky užité retrospektivě nedochází ve scénách románu Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem k míšení časových rovin v mysli protagonistů, jak tomu 

bylo v románu U cesty. V románu Helle Helleové se děj a postavy přesouvají do doby 

odehrávání událostí (před dvěma lety až po tento rok), tzn. časové posuny se uskutečňují 

v rovině narace. Zobrazené příhody jsou vybrány tak, aby načrtly vztah Susanne a Ester a 

vztah Susanne a Kima. Po vylíčení vztahů Susanne a ostatních postav následuje popis 

soužití Susanne, Kima a Ester, které je ukončeno Esteřiným porodem. V poslední kapitole 

jsou pak uvedeny nadějné vyhlídky na budoucí život páru Susanne a Kima: 

"Navrhla Kimovi, aby na Štědrý večer pozvali Torbena a Jane. Zasmál se a zavrtěl hlavou: 

,Z nás nikdy rodinka nebude. ' 
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,Já bych si to tak přála. Teď bych to opravdu zvládla.' 

On by to v těchhle dnech taky zvládl a ona to věděla. Nakonec souhlasil a Torben a Jane pozvání s díky 

přijali." (ReIle 2004: 151) 

Čtenář si je ale vědom události z první kapitoly, následující chronologicky po kapitole 

poslední, v níž tedy Kim umírá. Čtenářovy iluze, navozené poslední kapitolou knihy, jsou 

zklamány. Text tak sice nekončí tragicky, ba naopak poslední kapitoly zobrazují narození 

dítěte, usmíření Ester a Luffeho, advent, Vánoce, ale nepřímo tímto směrem míří. Tento 

způsob pojetí tragiky pak ve čtenáři může vyvolat onu hořko sladkou melancholii, kterou 

jako celkový čtenářský dojem z děl Helleové představuje spoluautorka studie 

Virkelighedshunger (Knudsen, Thomsen 2002) Britta Timm Knudsenová. 

Nelze však tvrdit, že se vzpomínky v textu nevyskytují. Kvůli zvolenému způsobu 

zobrazení, tj. scénickému, uvádí autorka vzpomínky na základě určitých situací, které je 

vyvolají, tzn. postava Susanne se nachází na určitém místě, v určitém čase a právě tam ji 

napadne určitá vzpomínka. V následující ukázce je Susanne s Kimem na výletě u moře, 

což jí připomene jiný výlet k moři. 

,,Když došli až skoro k autu, vzalji kolem ramen. Přitáhl si ji k sobě. Chvilku takhle postáli. Vzpomněla si na 

jiný výlet k moři. Nějaký německý pár si tam přišel pouštět draka. Žena měla žlutý pršiplášť. Její jasný, 

vysoký smích se nesl po větru. Strašlivě fičelo. Člověk skoro neslyšel vlastního slova. Ale ženin smích slyšet 

bylo. Cestou zpátky rozebírali, jak je to možné. Taky se bavili o tom, proč se dva dospělí lidé rozhodnou 

pouštět draka." (ReIle 2004: 31) 

Vzpomínka utkvěla Susanne pravděpodobně proto, že pár, který s Kimem potkali na pláži, 

byl veselý, a kontrastoval tak se Susanne a Kimem jako párem neveselým a bez energie. 

Popsaný postup zachycení vzpomínek je stejný jako v Bangově románu U cesty. V románu 

Představa o nekomplikovaném životě s mužem to ale není dominantní způsob zobrazení 

minulosti postav. 

Stejně jako v Bangově románu U cesty i v románu Představa o nekomplikovaném 

životě s mužem se autorka snaží zprostředkovat živoucí skutečnost. V textu se také objevují 

smyslové vjemy, ovšem kvůli vnitřní perspektivě jen takové, které má postava Susanne, 

jako např. zde vjem čichový. Ten má postava Susanne při jízdě autobusem, když se k ní 

nakloní jedna ze spolucestujících: 

"Paní se předklonila. Susanne ovanul její dech. Byl cítit játrovou paštikou." (ReIle 2004: 11) 
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Helleová se snaží zprostředkovat skutečnost tak, jak ji člověk vnímá. Snaží se skutečnost 

vylíčit, aniž by jako Bang používala zabarvená slova (viz kolohnátský, civěli apod.). Na 

rozdíl od Banga nechce skutečnost portrétovat, ale popsat. V předchozím úryvku je tak 

pouze vylíčeno, jak k vjemu došlo (paní se předklonila.) a jaký tento vjem byl. Jsou 

užívána slova nezabarvená. Podání Helleové se více než Bangovo blíží fotografické 

technice, text Helleové je na rozdíl od Bangova románu méně vysvětlující a méně 

návodný. 

Ole Schultz Larsen a také Britta Timm Knudsenová v rámci označení povrchový 

realismus (overfladerealisme) konstatují, že Helleová zobrazuje nahodilé scény. Román 

Představa o nekomplikovaném životě s mužem se sice nevyznačuje takovou významovou 

jednolitostí a jasností jako román Bangův, nedá se ale říci, že by Helleová vybírala scény 

zcela nahodile. Je sice pravdou, že některé scény románu mohou nahodile působit, jako by 

byly pro dění v románu nepodstatné, jako např. zmiňovaná setkání Susanne s ženami 

v dopravních prostředcích, Helleová má ale svou představu o tom, co chce zobrazit, a pro 

zobrazení vybírá vhodné scény. To je patrné např. v časové struktuře dění, tedy v tom, že 

nám nejprve poskytne informace o Susannině vztahu k Ester, potom o Susannině vztahu ke 

Kimovi a až poté následuje společné bydlení všech tří postav. Zdánlivá nahodilost scén 

může být zapříčiněna tím, že jejich výběr není pro čtenáře vypravěčem dostatečně 

motivován. Může ale být způsobena i tím, že významné události, které se v díle odehrávají, 

nejsou anticipovány. Události se dějí najednou, jako když se Susanne setká s Ester, ta jí 

řekne, že ji Luffe podvádí a v podstatě okamžitě se k Susanne a Kimovi nastěhuje. 

Knudsenová také tvrdí, že události zůstávají pro postavy bez následků. Nejvýznamnější 

událostí, která se v románu odehraje, je Kimova smrt, o jejích důsledcích pro postavy ale 

nemůžeme nic určitého říci, protože doba po Kimově smrti je za hranicí vyprávěného času. 

Obecně ale nelze tvrdit, že by události v tomto románu zůstaly pro postavy bez následků. 

Když se Ester nastěhuje k Susanne a Kimovi, změní to jejich život zásadním způsobem. 

Dojem nahodilosti podporuje i výběr některých detailů a detailních popisů, které 

s jádrem příběhu Susanne, Kima a Ester přímo nesouvisí. Zájem o detail a konkrétní jevy 

je podle Pera Stounbjerga znakem realistického impulsu, který se objevuje v devadesátých 

letech 20. století, tedy znakem tzv. nového realismu (nyrealisme). Jedním z detailních 

popisů románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem je způsob obracení rukavic 

používaných při úklidu v nemocnici. 
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"Skoro všichni obraceli rukavice naruby. To se naučila ze všeho nejdřív. Techniku používali všichni stejnou. 

Když se rukavice vevnitř namočila, sundala se z ruky, nachystala se k obrácení, stiskla se u rantlu a máchlo 

se s ní ve vzduchu, až nabrala vzduch a vnitřek se sám od sebe obrátil naruby. Pak se pověsila na vozík, aby 

vyschla. Tatáž procedura se uplatnila, když se rukavice měla použít znovu." (Helle 2004: 13) 

V románu se vyskytuje velké množství různých detailů, které dokreslují Susannin život, ale 

pro příběh trojice postav, Susanne, Kima a Ester, jsou takřka bez významu. Předměty a 

všední situace se jednoduše vyskytují v životě postava jsou jeho součástí, protože se 

zrovna nacházejí a stávají na stejném místě, kde jsou i postavy. Takováto technika výběru 

detailů má podpořit realistický efekt textu, tj. zobrazení života v souladu s představou 

čtenáře. Zároveň je však takovýmito detaily a detailními popisy ve čtenářovi vyvoláváno 

napětí a touha po jejich hlubším významu. Ta však zůstane neuspokojena. Zmiňovaný 

způsob výběrů detailů v románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem je 

v kontrastu s výběrem detailů v románu U cesty, v němž je volba předmětů a situací 

motivována úmyslem vypravěče zprostředkovat příběh realisticky včetně všech detailů, 

které mají jasný význam. V románu Helleové má zobrazení detailů většinou "jen" 

podpořit realistický efekt na čtenáře. 

Helleová se stejně jako Bang zaměřuje na vizuální stránku zobrazované 

skutečnosti. Stejně jako on nepopisuje detailně prostor, ale na rozdíl od něj líčí detailně 

různé činnosti a předměty, které s příběhem přímo nesouvisí. To může navodit zdání 

povrchnosti textu. Takovýto výběr zobrazovaného materiálu spolu s užitou vnitřní 

perspektivou a takřka neměnným fokusem může u čtenáře vyvolat dojem imobility textu. 

Imobilitou rozumí Knudsenová právě zaměření autora na vizuální stránku díla více než na 

spád vyprávění. V případě Bangova románu přispívá k dynamizaci a vyprávěcímu spádu 

změna perspektivy z vnější na vnitřní a častá změna fokusu. Není ale možné říci, že by se 

děj románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem neposouval kupředu. V čase, o 

němž se vypráví, se stane řada důležitých událostí, Susanne změní povolání a v Esteřině 

vztahu s Luffem nastanou zvraty. Helleová ale chce, aby události působily skutečně, tj. tak, 

jak by se asi odehrály v opravdovém životě. Z tohoto pohledu může být jistá imobilita 

textu prostředkem pro dosažení efektu skutečnosti. 

Oba autoři, Bang i Helleová, koncipují romány jako sled scén ze života hlavní 

postavy. Bangovy obrazy, stejně jako detailní popisy, které se v těchto obrazech objevují, 

směřují kjedinému výkladu textu, jsou tedy jakýmisi vodítky pro výklad textu. Obrazy 

Helleové působí dojmem nahodilosti. Tento dojem podtrhují detailní popisy činností a 
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událostí, které s dějem románu přímo nesouvisí. Nahodilé všem nejsou, což ukazuje i 

celková kompozice románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem. Oproti 

Bangovi, který při popisu užívá zabarvených slov, se text Helleové vyznačuje neutrální 

slovní zásobou běžného jazyka. Struktura Bangova románu je smíšená parataktická a 

hypotaktická, tzn. v románu se v mysli a skutcích postav mísí časové roviny. Struktura 

románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem je parataktická, události se 

odehrávají chronologicky. V románu je užito i retrospektivních časových posunů, ty se ale 

uskutečňují v rovině narace. Vyznění románu U cesty je jednoznačně tragické. Román 

Helleové nesměřuje k nešťastnému konci jako román Bangův, tragika je ale obsažena 

v Kimově smrti v první kapitole. 

5.3.3. Témata 

Román U cesty pojednává především o nešťastném manželství a nenaplněné lásce 

Katinky Baiové, Bang ale zobrazuje i ostatní postavy, vykresluje jejich charaktery a 

podává obraz strnulosti maloměsta. Aby se mu podařilo zobrazit život městečka v jeho 

celistvosti a manžele Baiovi jako jeho organickou součást, užívá Bai vnější perspektivu, 

vnitřní perspektivu a fokusaci. Pravděpodobně takovouto kombinaci perspektiva zaostření 

měl Bang na mysli, když v článku "Impressionisme. En li11e Replik" (Bang 1964) hovořilo 

ztrátě jedné centrální perspektivy. 

Nyní se zaměříme na to, jak vypravěč popisuje jednotlivé postavy. Když vypravěč 

jednotlivé postavy charakterizuje, vynořuje se zpoza zprostředkovaného děje. Nepopisuje 

je přímo, jak by to udělal vševědoucí vypravěč, ale používá dialogy, popis jednání postav, 

dále i reflektorský vhled a personalizaci, tj. hlavně užití výrazů postav. To vše lze 

dokladovat na charakterizaci postav Katinky a Baie. 

Katinka je mlčenlivá, je tichá téměř vždy, např. když je u manžela v kanceláři: 

"Vstala a šla k němu a položila mu ruku kolem krku a nejradši by takhle byla u něj stála, tichounce - dlouho, 

byla mu takhle nablízku." (Bang 1977: 41) 

Motiv ticha je obecně spjat právě s postavou Katinky a dále i Huuse a je vnímán jako 

kladný. V následující ukázce popisuje vypravěč, jak se Katinka baví s Huusem. Poslední 

část věty "jak k tomu měli oba sklon" je vnější charakteristikou vypravěče, který je zde 

vševědoucí. 
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"A tak měli spolu vždycky o čem mluvit, tiše a poklidně,jak k tomu měli oba sklon." (Bang 1977: 49) 

Katinka je pomalá a rozvážná: 

"A kromě toho nepatřila paní Baiová zrovna k těm nejčilejším. Nikdy se jí nepodařilo udělat tolik práce, aby 

mohla mít dlouhou chvíli. 

Všecičko jí trvalo dlouho, Bai jí říkal ,Paní přijduzítra. '" (Bang 1977: 42) 

Katinka Baiová se zajímá o květiny, rádaje pěstuje a stará se o ně: 

"Prohlédla růže, ještě tam pár poupátek zbylo. Však taky letos kvetly věrně - celou dobu. 

Ale teď už se budou muset brzy obalit ... " (Bang 1977: 35) 

Má ráda i domácí zvířata a především holuby, protože jí připomínají dětství, jak dokladuje 

již mnohokrát zmiňovaná ukázka na s. 56 této práce. Katinka také ráda hraje na klavír, umí 

ale jen čtyři melodie a vždy, když hraje, vzpomíná: 

"Když seděla paní Baiová v potemnělém pokoji a hrála, myslela skoro vždycky na domov. Měla mnoho 

sourozenců a doma se pořád něco dělo." (Bang 1977: 36) 

Po svatbě a příchodu do městečka vzpomíná Katinka často na domov jako na svá nejlepší 

léta: 

"To byla Katinčina nejlepší léta, tam v malém městečku, kde všechny znala a všichni znali ji." (Bang 1977: 

37) 

Každý rok v zimě si vytahuje krabici se vzpomínkami - s památkami na čtverylky v klubu 

a na poslední "abonamá": 

"Za zimních večerů si to často vyndávala, všechno znovu přerovnávala a pokoušela se vzpomenout, kdo jí 

dal tohle a kdo zas tohle." (Bang 1977: 43) 

Obecně lze říci, že léta před svatbou jsou ztvárňována jako šťastná a léta po svatbě, 

s výjimkou krátkého období platonické lásky k Husovi, jako nešťastná. Z uvedených 

ukázek je patrné, že Bang charakterizuje Katinku především pomocí vhledů do jejího nitra 

a vypravěčských popisů. 
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Při vykreslování povahy Baie pak Bang často využívá dialogů a personalizace, tj. 

výrazů postav v řeči vypravěče (slova a slovní spojení označená uvozovkami). V úvodní 

části románu popisuje vypravěč Baie takto: 

"Bai rád dobře jedl a z Aalborgu si vozil spoustu dobrého vína. Začínal tloustnout, kulatěl a pohodlněl a 

většinu práce za něj obstaral pomocník. ,Pana poručíka' dělal, jen když vyšel z domu. 

Ve městě měl dítě. 

,Krucinál,' svěřil se Kirerovi, jenž byl starý mládec, ,člověk je jednou starý kavalerista ... A holka byla 

mazlivá jak vrabčátko ... ' 

Holka se po neštěstí odstěhovala do Aalborgu. Dítě zůstalo na vesnici u cizích lidí." (Bang 1977: 42) 

Bang si zakládá na tom, aby vyzdvihl tři základní charakteristiky Baie, a to že rád jí a pije, 

že si zakládá na tom, že býval kavaleristou ("Pana poručíka"), a že je sukničkář 

(nemanželské dítě). Všechny tři charakteristiky vypravěč zmiňuje i v dalších částech 

knihy. Při charakterizování Baie používá vypravěč často IronII. Tu lze spatřit nejen 

v posledních čtyřech větách předešlé ukázky, tj. na vysvětlení a následcích Baiova 

sexuálního vztahu s matkou jeho dítěte ("člověk byl jednou starý kavalerista" atd.), ale i na 

dalších místech románu U cesty. Po odjezdu Huuse Katinka onemocní a sexuální poměr 

mezi ní a Baiem není možný, proto si Bai hledá náhradu jinde: 

"Bai poslední dobou neustále ,doprovázel'. Chodil do hospody: ,Mno, tak abych se pomalu vrátil domů a 

bděl nad rodinným krbem, že jo,' pravil a rozloučil se s hosty." (Bang 1977: 159) 

Následuje ironický komentář vypravěče k Baiovu výroku "bděl nad rodinným krbem": 

",Bděl' nad rodinným krbem v hospodě u jedné holky, která v létě mívala kratičké balónkové rukávy na 

měkkých pažích. Bylajedna, byly dvě, a on stále ,bděl' nad rodinným krbem." (Bang 1977: 159) 

Vypravěč tak jasně vyjadřuje sympatie a antipatie. Sympatie vyjadřuje Katince, a to 

především tím, že čtenáři často umožňuje vhled do jejího nitra a její životní příběh 

popisuje v celistvosti pomocí jejích vzpomínek. V případě Katinky také vypravěč 

nepoužívá její výrazy a obraty ve své promluvě, jak činí například u Baie (viz "Pana 

poručíka"). U něj naopak poskytuje vypravěč čtenářovi (záporné) charakteristiky z pohledu 

zvenčí a zároveň Baie ironizuje. Tímto způsobem vyjadřuje vypravěč této postavě své 

nesympatie. 
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Stejných prostředků jako v případě postavy Baie využívá vypravěč i k popisu 

dalších obyvatel městečka, např. vdovy Abelové a jejích dvou vdavekchtivých dcer (viz 

také s. 55). Ty jezdí každý rok do Kodaně a snaží se tam najít ženicha: 

",Jojo,' řekla, ,tak já jdu naproti mé malé Idičce.' 

Vdova Abelová chodila střídavě naproti své Luise a své malé Idičce. Luise na jaře a malé Idičce na podzim." 

(Bang 1977: 26) 

Ve městě žijí i mlynářovi, bohatí lidé, kteří si hrají na místní panstvo. Tuto snahu 

ironizuje vypravěč vylíčením velmi úzkostlivého přístupu mlynářových kjejich novému 

nábytku. 

"Mlynářovi si vystavěli nový obytný dům a chtěli dělat honoraci. Dvakrát do roka sezvali společnost, kde 

pak hosté seděli v kruhu a civěli na nový nábytek. Všechno bylo pořád nové. 

Na každém kousku nábytku stál okrasný předmět vypracovaný rukama slečny Heleny. 

Ve všední dny bydlela rodina ve ,starém křídle.' V novém domě prostírali jednou týdně, aby nábytek 

neutrpěl úhonu." (Bang 1977: 69) 

Vypravěč neopomene vylíčit ani rodinu faráře Linda, která si "přivydělává" o velkých 

svátcích. V tyto svátky jim farníci přispívají na domácnost (viz ukázka na s. 57 - "tanec 

kolem talíře"). 

Bang ale nezůstává pouze u zobrazení společenství maloměsta, ukazuje i obecné 

rysy společnosti 19. století. Pro popis duševní omezenosti mlynářových užívá Bang 

kontrast mezi četbou slečny Heleny, dcery mlynářových, a četbou jednoho studenta, 

kterého vypravěč kvůli bledému nosu nazývá bledulí. V této scéně jsou jmenovány 

významné osobnosti dobového kulturního života. 

"Bledule vyjadřuje jistou pochybnost, zda slečna Helena četla Schadorpha ... 

Slečna Helena čte Brašnu zábavného čtení ... 

,Podle mne je celý tento směr tím nejušlechtilejším ovocem našeho mohutného Brandesa ... duchovní 

svobody.' 

,Brandes, vždyť to je ten ... ten žid,' dí slečna Helena. Jinou představu o ,duševní svobodě' si neudělali -

alespoň u mlynářů ne. 

Student se s rozletem vrhá na velikého Darwina." (Bang 1977: 73) 
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Bang komentuje i situaci žen na konci 19. století. Ženská otázka byla v této době 

velmi diskutovaná. 

", Tolik možností ,my ženy' zase nemáme. Těch prvních pětadvacet let života tančíme kolem dokola a 

čekáme na vdavky a těch posledních pětadvacet let zůstaneme na ocet a čekáme na pohřeb.'" (Bang 1977: 

148 - 149) 

Při charakterizaci postav vystupuje Bangův vypravěč zcela jasně do popředí. 

Popisuje způsob chování jednotlivých obyvatel města tak, aby z něj vyplynuly vlastnosti, 

na které chce u jednotlivých postav poukázat. Někdy pojmenuje vypravěč vlastnost 

explicitně. Tak navádí čtenáře ke svému cíli, a to podat obraz maloměsta, jehož atributem 

má být strnulost. Výklad je tedy jediný a nedává prostor k jiné interpretaci. Román ale 

podává i obraz dánské společnosti 19. století ve vší obecnosti, mikrokosmos malého města 

je obrazem celého Dánska. 

Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem pojednává o životě páru 

Susanne a Kima a o tom, jak se na jejich vztahu odrazí pobyt dalšího člověka v jejich bytě. 

Tématem je tedy vztah páru. Důležitým aspektem v tomto vztahu je komunikace, která 

nefunguje vždy optimálně. Nyní popíšeme, stejně jako v románu U cesty, vlastnosti 

hlavních postav románu, Susanne a Kima. Protože je děj knihy zprostředkován z vnitřní 

perspektivy zakotvené v postavě Susanne, je tato postava oproti ostatním hrdinům knihy 

charakterizována nejlépe. Vzhledem k této perspektivě zobrazení je tedy nutné počítat 

s limitovaným vědomostním a zkušenostním obzorem postavy Susanne. Tento limitovaný 

obzor se výrazným způsobem odráží právě v charakteristice postav. 

Susanne je pořádná, což se ukazuje v kontrastu s Ester např. ve scéně, kdy vychází 

Ester po sprše z koupelny: 

"Ester vyšla z koupelny omotaná osuškou, která málem obvod břicha neobepjala. Vešla do pokoje a zavřela 

za sebou dveře. Z koupelny se vyvalila pára. Susanne tam vešla, aby se podívala, jak velká je to pohroma. 

Pohroma to byla veliká. Na podlaze byla potopa. Ze zrcadla kapalo. Rulička záchodového papíru byla 

promáčená. Na okamžik ji napadlo, že vyrazí do pokoje za Ester a poví jí, že na vysoušení může použít svůj 

ručník. Ale místo toho si sundala ponožky a vkročila do koupelny. Stěny a podlahu vysušila svým 

našpiněným ručníkem. Vyždímala ho a pověsila na sušák." (ReIle 2004: 65) 
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Pořádkumilovnost se odráží i v Susannině profesi pomocnice v domácnosti. Susanne také 

úzkostlivě opatruje své věci, jako svůj fén, kterým si Ester dlouhou dobu a na plný výkon 

vysouší vlasy. 

"Ester si půjčila Susannin fén. 

[ ... ] Měla zjevně hodně husté vlasy. Každopádně je bylo zapotřebí sušit hodně dlouho. Nastavila přístroj na 

maximální výkon. Celý byt byl cítit teplými vlasy. 

Susanne přešla několikrát z kuchyně do pokoje a nazpátek. Když Ester míjela potřetí, do kraválu pronesla: 

,Ten fén se zavaří raz dva. ' 

,Cože?' 

,Kdyžje zapnutej moc dlouho, zavaří se,' zopakovala Susanne hlasitěji." (Helle 2004: 65 - 66) 

Susanne není zcela spokojená s životem, který vede, někdy se vžívá do jiných lidí a 

představuje si, že je někdo jiný. Takové představy má především, když uklízí v bytě jedné 

komunistky. 

"Neubránila se představám, jak ráno v tom kterém bytě vypadá. Z drobků a skrojků sýra dýchala 

důvěryhodnost a něžnost. Cosi dětského a němého. Nasnídaní lidé před odchodem z bytu. Někdy si přála, aby 

byla oni. V komunistčině bytě pokaždé dostala chuť našetřit si na velkou truhlu nebo se pustit do pletení. 

Kromě toho si občas přála, aby byla o pár let starší." (Helle 2004: 67 - 68) 

Susanne má ale především představy o svém životě s mužem, jak o tom vypovídá i název 

knihy Představa o nekomplikovaném životě s mužem. Tyto představy napovídají mnohé o 

vztahu Susanne a Kima. 

"Susanne se utěšovala dvěma představami. První z nich byla myšlenka na život s mužem, kterého kdysi 

znala. Byl to nekomplikovaný a konkrétní život. Čas by trávili dotyky, výlety a nákupy. Chodili by do práce 

a měli děti. Spřádat plány na rodinné oslavy nebo debatovat o novém osvětlení nad stůl v jídelně by nebyl 

žádný zločin. Měli by přátele, kteří by je o víkendu navštěvovali. Ale tahle představa vždycky vyústila do 

špatného závěrečného obrazu. Viděla samu sebe, jak nad vším tím dostupným štěstím brečí. V tomhle životě 

nebylo dost pochybností. Nebo to možná byla jenom chabá výmluva, protože už ztratila odvahu. Pokud ji 

tedy vůbec kdy měla. Jednou řekla: ,Kime, opouštím tě, protože nevím, jestli tě miluju.' ,Přestaň už s těma 

klišé," pravil na to on, a pravděpodobně proto s ním zůstala. 

V druhé představě se chystala sepsat jeho nekrolog. Napsala ho tak smutný, že se až rozbrečela nad vlastní 

statečností. Na POhrDu by taky mohla pronést velkolepý proslov. Ale tahle představa byla ještě prchavější, 

protože kdo by zaplnil kostel? A které noviny by nekrolog otiskly, když ještě tu svou knihu nedokončil? 

Svou první knihu." (HeIle 2004: 90) 
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Vypravěč zde necharakterizuje Susanne přímo, ale prostřednictvím jejích představ. 

Susanne touží po obyčejném životě plném běžných věcí, chce, aby se s partnerem měli rádi 

a trávili spolu a s přáteli volný čas. Zdá se ale, že Susanne takový život, ideální život bez 

pochybností, žít nedokáže. Susanne si také chce připadat výjimečná. Kromě zmíněných 

dvou představ má Susanne ještě jednu představu, o životě bez partnera, ale ta ji nakonec 

také neuspokojuje. 

"Ještě existovala třetí útěšlivá představa a to bylo zařízení bytu, kdyby v něm bydlela sama. Vymalovala by a 

sehnala by si nový jídelní stůl. Do představy patřily bílé hrnečky s modrými proužky. Ale jakmile si ty hrnky 

vybavila, představila si současně, jak s nimi v sobotu ráno u stolu sedí sama. Zprvu byla rozjařená a spřádala 

plány, co ten den podnikne, dokud ji ovšem docela nevyčerpalo ticho a pomyšlení na všechny ty nesčetné 

možnosti. 

Možná si přála, aby ji někdo omezoval. Nevěděla, co jiného by v tom mohlo být." (ReIle 2004: 103) 

Susanne by pravděpodobně chtěla více pochopení a sdílení stejných zájmů a hlavně 

obyčejný, konkrétní život. Nedokáže žít život, který žije, ale nevyhovoval by jí ani život 

bez partnera. 

,,Problém spočíval v tom, že se jí nechtělo hledat jiného. A pokud by se jí chtělo, bylo by jen otázkou času, 

než nad ranní kávou opět začne smolit nekrology." (ReIle 2004: 104) 

Kim je spisovatel a Susanne ho živL Kim píše svou první knihu, soustředí se jen na 

ni, je nervózní, když ho někdo ruší, a má dobrou náladu, když napíše hodně stran: 

"Zato Kim měl dobrou náladu, hodně toho napsal a těšil se na nějakou praktickou činnost." (ReIle 2004: 95) 

Susanne a Kim mají zvláštní vztah. Jako by vedle sebe každý žil svůj vlastní život. 

Takto Susanne vzpomíná na dobu, kdy se k sobě s Kimem nastěhovali. 

,,Kdysi býval podnikavý. Prohlásil, že jenom proto, že se k sobě stěhují, nesmějí jeden druhého uzurpovat. 

Jasně, že ne, řekla ona a domnívala se, že ten slib dodržuje. [ ... ] 

Stejně se mu ale nedokázala vyrovnat." (ReIle 2004: 118) 
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Susanne se Kimovi nedokáže vyrovnat ani výřečností a schopností formulovat. Říká, co ji 

zrovna napadne a je povídává, Kim naopak píše mlčenlivý. Kvůli této rozdílnosti dochází 

v jejich vztahu ke střetům a jejich komunikace není ideální. 

"Když si sedala ke stolu, za normálních okolností by mu něco pověděla. Ale neudělala to. [ ... ] 

Susanne slyšela, jak za ní Kim na stole válí rohlíček. Neohlédla se a stále nic neříkala. Den předtím se, kdo ví 

už pokolikáté, rozhodla, že se zlepší v mlčení. Nechce věčně začínat mluvit jako první." (Helle 2004: 98) 

Susanne má potíže s formulováním svých pocitů a starostí. Když se Ester nastěhuje 

k Susanne a Kimovi do bytu, začne na ni Susanne žárlit, protože Kim věnuje svou 

pozornost a svůj čas Ester. Susanne se tak cítí odstrčená. Jednou z věcí, které Susanne 

vadí, je, že Kim pere i Esteřino prádlo. Považuje to za intimní věc. 

,,Když si šla Ester lehnout, seděli u televize. Susanne se nedokázala soustředit. Celou dobu přemýšlela o tom, 

jak to formulovat. Nakonec se otočila na Kima a řekla to první, co ji napadlo: 

,Když pereš, pereš i Esteřino prádlo?' 

,Peru, co je v koši na prádlo. ' 

,Takže Esteřino prádlo nepereš?' 

,Já nevím. Jednoujsem si od ní vzal igelitku se špinavým prádlem.' 

,Takže jí pereš. Mám pocit, jako byste něco dělali za mými zády. '" (Helle 2004: 126) 

Susanne si vzpomíná na jednu jejich hádku, která vznikla jako důsledek toho, že Susanne 

pokaždé, když přijde z práce domů, větrá. Dělá to, protože v bytě podle ní něco zapáchá. 

Kimovi je ale zima a ruší ho to v psaní. Později přijde Susanne na to, že zápach vydává 

parfém, který jí Kim koupil jako dárek k Vánocům. Tuto situaci lze tlumočit i symbolicky, 

vyžaduje to však zapojení čtenářova interpretačního úsilí. Parfém, který v bytě zapáchá, 

může být ztělesněním problému v jejich vztahu, v němž také něco "zapáchá". Hádka 

postihuje i velký problém ve vztahu, Kimovo neustálé psaní a to, že je Susanne živí. 

Důležité pro tuto scénu je vědět, že Susanne je spíše praktická, povídavá a sní o obyčejném 

životě v hezky zařízeném bytě a Kim je mlčenlivý, přemýšlivý a zaměřený spíše na 

duševní než hmotné záležitosti. 

"Sedmnáctého prosince nakonec do ložnice zařvala, že bude asi zimomřivý z toho věčného vysedávání na 

zadku a z ustavičného hloubání, ale že v bytě to zkrátka smrdí ají se z toho dělá nanic. 

[ ... ] 
,Jo, hloubání,' zopakovala. A pokoušela se, aby to znělo jako docela běžné slovo. 
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,Jsi úplně prázdná,' řekl on. 

Věděla, že si dává záležet na přesném vyjadřování. Takhle i mluvil, pronesl to pomalu a se zřetelným jé a 

dlouhýmú. 

,Není na tobě nic. Jsi jenom povrch.' 

,Chtěla jsem jenom trochu vyvětrat, protože to tu smrdí.' 

Přikývl, táhle a bezvýrazně, a pak pokračoval: 

, Vyháníš z tohohle bytu veškerýho ducha.' 

,Ducha?' zarazila se." (Belle 2004: 99) 

Tato ukázka není z hlediska výkladu úplně jednoznačná, nevíme přesně, jak vážně postavy 

své výroky míní, jestli k podobným hádkám dochází často apod. V Bangově románu 

U cesty by se čtenář takové informace dozvěděl, aby nebylo pochyb, jakou roli takováto 

scéna v dění románu hraje. Na rozdíl od románu U cesty zde ale existuje možnost více 

výkladů, protože způsob, jakým je jednání popsáno, nemusí nutně směřovat pouze k jedné 

interpretaci. 

Postavy jsou v románu Helleové charakterizovány jen svým jednáním a v případě 

Susanne i vhledem do myšlenek a pocitů. Na rozdíl od románu U cesty zde nevystupuje 

vypravěč, který by jmenoval vlastnosti nebo v několika po sobě následujících odstavcích 

jasně shrnul, jaké vlastnosti postavy mají, a dále je rozvíjel v následujících částech knihy. 

V románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem si čtenář musí jednotlivé střípky 

charakteristik skládat postupně a vytvořit si tak profil postavy sám, na rozdíl od Bangova 

líčení, kde nám vypravěč sdělí napřfklad to, že postava je "mlčenlivá". Helleová ale kromě 

postav načrtává v románu velmi nepřímo i obraz společnosti, v níž její protagonisté žijí. 

Popis fungování společnosti nebo jejích institucí však v románu úplně chybL Bang např. 

velmi obšírně zmiňuje ženskou otázku. O tom, jakou roli má žena v současné společnosti, 

se toho čtenář z informací obsažených v románu Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem příliš nedozví. Souvislosti Sl čtenář pouze domýšlí na základě zobrazeného 

jednání a vzájemných vztahů osob. 

Vlastnosti jsou v páru Susanne a Kim určeny jinak než v páru Katinka a Bai. 

Katinka je ta mlčenlivá a mlčenlivost je v románu hodnocena jako pozitivní vlastnost. 

Baiova upovídanost je pak součástí jeho špatných vlastností, sukničkářství a požitkářstvL 

V páru Susanne a Kim je mlčenlivý Kim, ale jeho mlčenlivost není zřetelně určena jako 

kladná nebo záporná vlastnost. Susanne se ale někdy snaží mlčenlivost přijmout a uplatnit 

ji i u sebe, a to hlavně proto, že ví, že si této vlastnosti Kim cení a ona s ním chce mít vztah 

bez velkých sporů. Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem tak neobsahuje 
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obecné rozložení vlastností, které je neměnné. Právě naopak, ze strany Susanne se jedná o 

snahu akceptovat vlastnost druhého a přiblížit se tak partnerovi. Susanne do Kima promítá 

své touhy. Postava Kima se pak určitým způsobem odráží v postavě Susanne. I pro tento 

román tak platí myšlenka Britty Timm Knudsenové o tom, že se postavy Helle Helleové 

v sobě odrážejí. 

V románu U cesty je jediným způsobem řešení rezignace na život, který není možné 

změnit, což je možné považovat za naturalistický rys tohoto díla. V románu Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem lze, ačkoli je to obtížné, život změnit vlastním 

přičiněním. Snaha Susanne změnit vztah s Kimem se ale smrtí Kima ukazuje být jako 

marná. Román Představa o nekomplikovaném životě s mužem tak také, i když nepřímo, 

vyznívá tragicky. Lze tedy souhlasit s Brittou Timm Knudsenovou, že tragika zůstává 

v textu nevyřčena, ačkoli je v něm přítomna. 

V obou románech nacházíme také určitou nedůvěru ke slovům. Tato nedůvěra se 

v literární historii objevuje někdy kolem přelomu 19. a 20. století. V románu U cesty se 

projevuje snahou co nejvíce charakterizovat jednáním, dále i pozitivně hodnocenou 

mlčenlivostí, a obecně kladným motivem ticha. V románu Představa o nekomplikovaném 

životě s mužem se tato nedůvěra ke slovům ještě větší měrou odráží v zobrazení pomocí 

jednání a dále i v komunikačních problémech Susanne a Kima. Kim například odmítá 

některé formulace a označuje je jako klišé, což je dobře patrné v ukázce na s. 88. V ní 

Susanne oznamuje Kimovi, že neví, jestli ho miluje, a proto ho opouští. Kim tuto frázi 

odmítá jako klišé. Odrazem nedůvěry ke slovům je i snaha vypravěčů obou románů 

nekomentovat dění a nechat čtenáře, ať sám zaujme stanovisko k dění, stejně jako to čtenář 

musí činit i ve vlastním životě, když je svědkem nějaké události. V románu Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem je ale pro čtenáře obtížnější takové stanovisko zaujmout, 

musí si sám udělat názor na situaci pomocí dostupných útržkovitých informací, nedostává 

se mu, jako v románu U cesty, jasně vyznívajících zpráv. 

5.3.4. Dílčí shrnutí: Zhodnocení stylu Hermana Banga a Helle Helleové na základě 

kompozice, komentování versus nekomentování a témat 

Nyní zhodnotíme, jak autoři dodržují teoreticky stanovené zásady svého stylu. 

Nejprve se zaměříme na Hermana Banga, poté na HeIle HeIleovou a následně porovnáme 

jejich styl ve třech zkoumaných oblastech, v komentování versus nekomentování, v 

kompozici a v tématu. 
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Prakticky všechny Bangovy zásady o zprostředkování skutečnosti můžeme 

považovat za naplněné: zobrazení výseků reality jako obrazů, portrétování, vypravěč 

(většinu času) skrytý za vyprávěným a ztráta hlavní perspektivy. Pouze zásada 

nekomentování, neobjasňování je problematická, neboť je čtenáři zprostředkován vhled do 

postav pomocí polopřímé řeči postav reflektorů a vypravěč současně užívá v některých 

situacích krátkých komentářů. Autor také dává jasná vodítka pro výklad textu,jednoznačně 

charakterizuje postavy a děj se vyvíjí přesně daným směrem - k tragickému konci. Díky 

všem těmto technikám a postupům se Bangovi podařilo zobrazit maloměsto a příběh lásky 

velmi komplexně, bezprostředně. Čtenář tak při čtení může prožívat příběh, takřka jako by 

byl jeho svědkem, ovšem s jednou námitkou - vypravěč mu podává více informací o 

postavách a jejich minulosti, než by se mu dostalo jako náhodnému pozorovateli, který 

nezná postavy a není součástí městečka. Bang se tak z hlediska historického ještě 

neoprostil od vševědoucího vypravěče, který dominoval předcházejícímu období. Podařilo 

se mu ale takřka beze zbytku naplnit zásady, které si stanovil pro realisticko

impresionistickou metodu zobrazení. 

Literární dílo současnosti si klade jiné požadavky než literární dílo druhé poloviny 

19. století. Jedním z hlavních cílů literárních děl druhé poloviny 19. století bylo popsat 

společnost na základě předchozího zkoumání. Literární díla současnosti jsou tvořena 

s různými záměry. Díla tzv. nového realismu (nyrealisme) a konkrétně texty ReIle 

HeIleové se nepokoušejí zobrazit společenské prostředí postav v celé šíři, jak tomu bylo 

v 19. století, ale zaměřují se, jak správně tvrdí Britta Timm Knudsenová, na vzájemné 

vztahy osob. Toto tvrzení dokladuje i román Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem. Porovnáme-li dále teze teoretiků s konkrétním uplatněním realistické metody 

HeIle HeIleové v románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem, můžeme za 

naplněné považovat následující tvrzení teoretiků: 

• tvrzení o kompozici díla, 

• tvrzení o oblíbených tématech HeIleové, 

• tvrzení o způsobu zobrazení postava společnosti, 

• tvrzení o způsobu zobrazení událostí na povrchu. 

Na druhou stranu lze vznést námitky proti těmto tezím: 

• tezi o nahodilosti zobrazených scén, 

• tezi o významné roli prostoru v románu, 

• tezi o tom, že krizové okamžiky zůstávají pro postavy bez následků a 
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• tezi o zprostředkování děje pouze pomocí jednání postav (viz reflektor). 

Pokud odhlédneme od vypravěčova popisu myšlenek a pocitů postavy Susanne, můžeme 

konstatovat, že Helle Helleová zprostředkovává události a jednání postav tak, jak by je měl 

možnost sledovat náhodný pozorovatel. Neexistuje tak jediný výklad textu. Záleží vždy na 

čtenáři, jak si nedourčená místa románu z vlastních zkušeností doplní. 

Na základě analýzy tří složek románů, kompozice, komentování versus 

nekomentování a tématu, lze konstatovat následující. Oba romány využívají jako techniku 

zobrazení sled scén ze života postav. V Bangově románu se na rozdíl od románu Helleové 

nejedná pouze o scény ze života hlavní postavy, ale i obrazy ze života maloměsta. Zatímco 

se Helleová omezuje na slova co možná nejneutrálnější a všední, Bang užívá k popisu 

prostředí a jednání postav slova zabarvená. Bangovy obrazy směřují kjednoznačnému 

výkladu textu. Scény Helleové se na rozdíl od Bangových scén neubírají směrem, který by 

určil jednoznačné vyznění textu. Výklad románu Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem tak není pouze jeden. 

Oba romány začínají in medias res. Bangova kompozice je částečně parataktická, a 

to způsobem řazení scén za sebou, částečně ale i hypotaktická, a to z hlediska 

chronologického (míšení časových rovin, líčení vzpomínek Katinky v její mysli v rámci 

scény, která se odehrává v jiném čase, než je čas vzpomínky). Bangův román je členěn na 

delší časové úseky, podle ročních období. Helleová využívá ve svém románu kromě 

uvedeného začátku in medias res ještě dalšího kompozičního principu, retrospektivy. Děj a 

postavy se tak přesouvají v čase a nedochází k míšení časových rovin, jak je tomu 

v románu U cesty. Posuny se tedy dějí v rovině narace. Kompozice románu Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem je převážně parataktická, scény jsou s výjimkou 

retrospektivního časového posunu na začátku románu řazeny chronologicky za sebou. 

Helleová člení román na kratší časové úseky, události se, především pak v druhé polovině 

románu, odehrávají po dnech. 

Oba romány využívají při zobrazení detailního popisu. Bang vybírá detaily 

s ohledem na jejich uplatnění v rámci příběhu. Helleová volí i detaily, které jsou pro 

samotný děj románu nepodstatné. Oba autoři, Bang i Helleová, zobrazují vnitřní svět 

postav nejen na základě jejich jednání, ale i pomocí reflektorských vhledů. Tímto 

způsobem "komentují" dění, tj. nezobrazují pouze jednání postav. U Helleové nejsou tyto 

vhledy v textu díky vnitřní perspektivě zobrazení tolik nápadné jako u Banga, v jehož 

románu jsou vhledy, zprostředkované z vnitřní perspektivy, uvedeny v rámci vnější 

perspektivy. Bang navíc užívá krátkých vypravěčských komentářů, pravděpodobně pro 
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jasnost a názornost zobrazovaného, v čemž lze spatřovat přetrvávající vliv vypravěčské 

"vševědoucnosti". Bang také na rozdíl od Helleové jasně vyjadřuje své sympatie a 

antipatie k postavám. 

Jako své téma si Bang zvolil nešťastné manželství Katinky Baiové, která hledá 

porozumění v Huusovi. Tento příběh podává Bang na pozadí společnosti maloměsta a 

potažmo i dánské společnosti konce 19. století. Helleová si jako téma volí vztah páru, už 

ne tedy manželství, a komunikaci partnerů. Společnost prakticky nezobrazuje, soustřeďuje 

se na soukromé vztahy postavy Susanne. V románu U cesty se osoby nevyvíjejí, pouze 

rezignují. V románu Představa o nekomplikovaném životě s mužem je vývoj postav možný 

a život postav je oproti románu U cesty dynamičtější. 

Oba autoři vyjadřují jistou nedůvěru ke slovům a jejich schopnosti vyjádřit 

skutečnost, hlavně tedy vnitřní svět postav. Autoři tak činí tím, že zobrazují dění 

především pomocí jednání a dialogů postav. Bang navíc užívá pozitivně vnímaný motiv 

ticha. Helleová tematizuje tuto nedůvěru komunikačními problémy páru Susanne a Kima a 

také mlčenlivostí postavy Kima. 

Rozdíly lze spatřovat i na úrovni recepce románů. Bangův román U cesty směřuje 

díky množství poskytnutých vodítek kjedinému možnému vyznění, rezignaci Katinky a 

její smrti. Vývoj románu U cesty je tedy tragický. Helleová neukazuje čtenáři jedno jediné 

možné vyložení textu. Vyznění textu je sice pozitivní obrat ve vztahu Susanne a Kima, 

který "přeruší" tragická událost, Kimova smrt, ale čtenář si může text vyložit i jinými 

způsoby. Čtenář tak při výkladu tohoto románu, na rozdíl od výkladu románu U cesty, 

musí vynaložit velké interpretační úsilí. 
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ZÁVĚR 

Pojem realismus obsahuje velké množství významů. To je dáno především tím, že 

se jeho defmice zakládají na velmi vágních a jen obtížně vymezitelných výrazech, jako 

jsou pravda, objektivní nebo skutečnost. Tradičně je realismus vnímán jako obecně 

estetický pojem a spojován právě s objektivitou, pravdivostí a věrností skutečnosti. 

Důležitou úlohu v něm tedy sehrává i mimese, tj. napodobení skutečnosti. S realismem je 

spojována metonymická metoda zobrazení. Literární historici jako realismus vymezují buď 

jednotlivá období v dějinách, kdy se v literatuře uplatňuje realismus jako obecně estetický 

princip, nebo realismem rozumí pouze období 19. století, v němž vrcholí snaha o co 

největší objektivitu ve zobrazení současného života a osob celého společenského spektra. 

Jeho zástupcem je právě Herman Bang. Oproti tomuto realismu 19. století se pak pomocí 

různých přívlastků vymezují období ve 20. století, kdy v literatuře opět převládá snaha o 

objektivní, pravdivé zobrazení skutečnosti. V Dánsku je to např. nový realismus 

(nyrealisme) devadesátých let 20. století a prvního desetiletí 21. století s představitelkou 

Helle Helleovou. 

V tvorbě Hermana Banga se propojují tři literární směry, které se prosadily 

v 19. století, a to realismus, impresionismus a naturalismus. Naturalismus se uplatňuje 

v Bangově rané tvorbě. Román U cesty je psán stylem, který jsme nazvali realisticko

impresionistickou metodou, neboť v něm dochází k syntéze obou směrů, realismu a 

impresionismu, v jeden organický celek. Bangova realisticko-impresionistická metoda 

vychází z realismu jako nového způsobu pozorování a zprostředkování skutečnosti. 

K pozorování užívá realistický spisovatel vědeckých metod, sbírá informace, třídí je a 

uvádí do širších souvislostí. Předmětem jeho pozorování a posléze i zobrazení je 

především vnitřní život člověka. Hlavními tématy jsou problematické povahy a manželství. 

Realistický spisovatel zprostředkovává pouze to, co vypozoroval, a to tak, že vybírá 

výseky reality a zobrazuje je jako sled obrazů a scén. Skutečnost portrétuje, tzn. zachycuje 

ji barvitě, např. pomocí expresivních výrazů. Při zachycení života zobrazuje všechny 

detaily ve stejné rovině a rezignuje na jednu hlavní perspektivu. Detaily vybírá s ohledem 

na zobrazovanou situaci, již mají dokreslovat. Každý detail tak má v rámci děje svůj 

význam. Tyto teze uplatňuje Bang ve své tvorbě konsekventně. Autor podle Banga také 

nemá a nesmí komentovat a objasňovat dění. Toho může dosáhnout v díle především 

užitím tzv. skrytého vypravěče, který je pro čtenáře takřka neviditelným. Od programové 

teze nekomentování a neobjasňování však Bang částečně ustupuje, když zprostředkovává 
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vzpomínky a myšlenky postav, které nejsou patrné pouze zjejich činů. Vypravěč také 

charakterizuje a vyslovuje krátké komentáře k postavám a sympatizuje s některými z nich. 

Čtenáři jsou rovněž poskytnuta vodítka pro jediný a konkrétní výklad textu. Náš rozbor 

dokládá, že se Bang ještě zcela neosvobodil od vševědoucího vypravěče, z velké části se 

mu to ovšem podařilo. Díky všem těmto postupům vyvolává Bang ve čtenáři iluzi 

skutečnosti. 

Tvorba HelÍe Helleové spadá do období, které je nazýváno novým realismem 

(nyrealisme). Dánští literární teoretici a kritici ale nepřiřazují její tvorbu pouze k realismu, 

někteří o jejích textech tvrdí, že jsou minimalistické. Odlišnosti v zařazení textů jsou dány 

především rozdílným způsobem definování realismu a minimalismu v pojetí jednotlivých 

teoretiků. Všichni se však shodují v tom, že jistá míra realismu je patrná ve všech textech, 

ať už jsou řazeny k realismu nebo minimalismu, neboť i minimalismus v sobě nese určitou 

dávku realismu. Metodu Helle Helleové jsme zde proto nazvali realistickou. Helle 

Helleová zobrazuje všednodenní témata, která jsou pouze zdánlivě bez velké zápletky. 

Jejími oblíbenými tématy jsou komunikační problémy v partnerských vztazích. Struktura 

textů je parataktická, nehierarchická a epizodická, což má za následek, že banální a 

výjimečné události stojí v textu vedle sebe. Tím dosahuje autorka velké intenzity 

takovýchto událostí a potažmo i celého textu. Děj se odehrává na povrchu, texty ale 

vypovídají především o tom, co je pod povrchem, tzn. o pocitech a pohnutkách postav. Náš 

rozbor dokládá, že krizové okamžiky, které postavy prožívají, mají na život postav dopad. 

O následcích takovýchto okamžiků se v textech sice příliš nehovoří, je to ale dáno 

především způsobem zobrazení. Autorka nedává čtenáři nahlédnout do pocitů postav (s 

výjimkou hlavní postavy), čtenář se tak může pouze dohadovat, jaké "vnitřní" následky 

jednotlivé události pro postavy mají. Helleová podává rozpoznatelný obraz světa, který ale 

není konkrétně místně a časově zakotven. K tomu využívá neutrálního vypravěče, který 

nekomentuje dění. Zjistili jsme, že vypravěč románu Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem sice opravdu nekomentuje, zprostředkovává ale čtenáři vhledy do myšlenek a 

pocitů hlavní postavy románu, Susanne. Ve své tvorbě užívá Helleová jako způsobu 

zobrazení detailního popisu předmětů a činností, někdy takových, které s jádrem příběhu 

tohoto románu přímo nesouvisí. Velmi důležitá je podle teoretiků i prostorová rovina textu. 

Přesvědčili jsme se ale, že text je (s výjimkou počáteční retrospektivy) strukturován 

chronologicky, je tedy uspořádán ne prostorově, nýbrž časově. V textu nelze nalézt ani 

jeden detailní popis prostoru, v němž se postavy nachází. Důležitou úlohu ale v díle 

Helleové sehrává čtenář. Ten vyplňuje mezery v textu a z informací v něm obsažených se 
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snaží složit vlastní význam. Tato snaha je ztížena tím, že neexistuje jediný výklad textu, 

ale významů může být více a směřují různými směry. Tím je ve čtenáři vytvářeno napětí a 

touha po vyložení díla. 

Naratologická analýza ukázala, že oba romány, U cesty i Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem, jsou zprostředkovány vypravěčem ve 3. osobě. Oba 

vypravěči se snaží skrýt za zobrazovaným jednáním a za dialogy postav. Bangův vypravěč 

ale vystupuje zřetelně na povrch a dokonce se personalizuje. Vypravěč Helleové je takřka 

neviditelný. V románech U cesty a Představa o nekomplikovaném životě s mužem lze tedy 

konstatovat protichůdnou tendenci, pro Bangův text je charakteristická personalizace 

vyprávěcího aktu, zatímco román Helleové se vyznačuje depersonalizací vyprávěcího aktu. 

V obou románech vystupují reflektoři, tj. románové postavy, v jejichž vědomí se 

zrcadlí zobrazované události. V Bangově románu je jasně vymezen rozdíl mezi 

vypravěčem a reflektorem změnou perspektivy, pólu vypravěče přísluší perspektiva vnější 

a pólu reflektora perspektiva vnitřní. V románu Helleové splývají ve vyprávěcím aktu 

funkce vypravěče a reflektora, ani jeden nevystupuje jako dominantní zprostředkovatel 

událostí v textu. Toto splynutí funkcí vypravěče a reflektora podporuje i striktně 

dodržovaná vnitřní perspektiva zobrazení, která je umístěna právě v postavě reflektora. 

Oba romány sestávají z popisu jednání postav, dialogů a reflektorských vhledů. 

Bangův text ještě na rozdíl od textu Helleové obsahuje krátké vypravěčské komentáře 

k dění a k postavám. V románu Helleové jsou zase ve větší míře zastoupeny dialogy bez 

uvození. Oběma textům dominuje aperspektivismus, tj. zobrazení časových vztahů. 

V románu U cesty dochází častěji ke změně fokusu, tj. tematickému zdůraznění určitých 

pasáží a postav. Právě zmíněná změna perspektivy, fokusu a přechody mezi vypravěčem a 

reflektorem přispívají k dynamizaci románu U cesty. Román Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem je spíše statický, což způsobuje jednotná perspektiva, 

shoda funkcí vypravěče a reflektora a jen občasná fokusace. 

Na typologickém kruhu se texty nacházejí vedle sebe, v blízkosti místa "scénické 

zobrazení", Bangův román pak spíše na hranici vypravěč/reflektor, román Helleové o něco 

blíže personální vyprávěcí situaci. Román U cesty se tak nalézá blíže autorské vyprávěcí 

situaci, pro niž je typická vševědoucnost a osobní vypravěč. Tyto dva prvky vyprávěcí 

situace se v Bangově románu stále ještě objevují. Román Představa o nekomplikovaném 

životě s mužem se těchto prvků zbavil úplně, a posunul se tak na typologickém kruhu blíže 

k personální vyprávěcí situaci, jíž dominuje postava reflektora. Tento posun je typickým 

úkazem v historickém vývoji literatury, tzn. v 19. století dominuje autorská vyprávěcí 
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situace, ve 20. století pak autoři preferují personální vyprávěcí situaci. Úbytek autorského 

prvku má důsledky pro recepci textu, tzn. výrazněji vystupuje do popředí čtenář. Pokud 

klesá podíl (osobního) vypravěče na zprostředkování a strukturování děje, stává se děj 

méně přehledným a události mohou ztrácet svou motivaci v rámci děje, čtenář tak musí 

vynaložit větší úsilí, aby text vyložil. 

Shody i odlišnosti se vyskytují i v kompozici děl. Romány užívají stejnou techniku 

zobrazení, sled scén ze života postav, přičemž hlavní postavou je žena. V případě Bangova 

románu Katinka, v románu Helleové Susanne. Stejný je i začátek románu in medias res. 

Shoduje se i představa autorů o zachycení příběhu těchto dvou postav, tzn. nejprve je 

popsána minulost a předpoklady pro současné dění a poté je popisována současnost postav. 

Rozdílný je ale způsob zachycení minulosti. Bang ji zachycuje pomocí vzpomínek 

ref1ektora Katinky. Zatímco se děj posouvá v čase, Katinka se ve vzpomínkách vrací do 

své minulosti. Helleová naproti tomu nejprve zachycuje současný stav, poté děj přesune 

zpět do minulosti. Helleová tedy v románu uplatňuje retrospektivu. Časové posuny se tak 

uskutečňují v rovině narace, tedy jinými slovy vypravěče, nikoli jako v románu U cesty 

v rovině scény, nebo jinými slovy v hlavách postav. Zatímco v Bangově románu U cesty se 

propojují dvě časové roviny, minulost a přítomnost, které jsou podle ročních období 

členěny do delších časových úseků, pracuje Helleová v románu Představa o 

nekomplikovaném životě s mužem vždy jen s jednou časovou rovinou, jež je rozdělena do 

menších celků, např. i na dny. Helleová tak v jedné scéně nesměšuje dvě časové roviny, 

minulost a přítomnost, jak to činí Bang. Kompozice Helleové je parataktická, Bangova 

kompozice smíšená parataktická a hypotaktická. 

Odlišnosti lze nalézt i ve způsobu zachycení scén, zatímco Bang portrétuje, užívá 

zabarvená slova, snaží se být Helleová co nejneutrálnější. Rozdílný je i způsob propojení 

scén. Bang sdružuje scény tak, aby směřovaly kjedinému výkladu textu, aby postupně 

vytvářely význam textu. Scény Helleové na sebe navazují časově, jejich sled ale nevede 

čtenáře k jednoznačnému výkladu textu. 

V rovině fonnální i tematické se projevuje nedůvěra Banga a Helleové ke slovům a 

zároveň k jejich schopnosti zachytit skutečnost. Vyjadřují ji snahou zachytit vše jednáním 

postava snahou nekomentovat. Bang navíc ve velké míře uplatňuje a kladně hodnotí motiv 

ticha. Helleová tematizuje komunikační problémy jedinců. Na úrovni recepce se tato 

nedůvěra demonstruje snahou autorů nevyslovovat závěry a neurčovat jednoznačně výklad 

textu, čtenář má k němu dospět sám. V případě Bangova románu se tato snaha ale 

uplatňuje minimálně, tzn. pro čtenáře je velmi jednoduché dospět na základě informací 
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v textu kjeho jednoznačnému výkladu. Román Představa o nekomplikovaném životě 

s mužem je z hlediska recepce složitější. Neposkytuje jednoznačný výklad, čtenář si má 

text vyložit na základě svých znalostí a zkušeností, stejně jako by to musel udělat, kdyby 

mohl na vlastní oči sledovat úsek života nějakého skutečného člověka. Čtenář tedy musí na 

rozdíl od románu U cesty vynaložit značné interpretační úsilí. Svým způsobem zachycení 

skutečnosti se román Představa o nekomplikovaném životě s mužem blíží žánru reality 

show, v němž divák může pozorovat skutečné lidi ve skutečných i vykonstruovaných 

situacích a v němž se soukromá sféra promítá do sféry veřejné. 

V rovině tématu zobrazují oba romány partnerský vztah, liší se ale pojetím 

společnosti. Cílem Bangova literárního snažení je podat příběh manželství na pozadí 

dánské společnosti a maloměsta, v němž lidé nežijí plnohodnotným životem. Manželé 

Baiovi jsou jeho součástí. Bang ukazuje mechanismy fungování maloměsta, vystihuje 

společenské konvence a ukazuje na svázanost postav těmito konvencemi. Bangův 

realismus tak lze označit jako společenský realismus. Pro Helleovou představuje 

společnost pouze jakousi kulisu děje. Helleová rezignuje na postižení společnosti a 

společenských vazeb a konvencí, a soustřeďuje se na zachycení vztahů mezi jednotlivci. 

Nezajímá ji, jaké mechanismy fungují ve společnosti, důležité jsou pro ni jen mezilidské 

vztahy. Realismus Helleové tak lze označit jako privátní realismus. 

Aplikujeme-li na romány U cesty a Představa o nekomplikovaném životě s mužem 

definice realismu, můžeme konstatovat, že Banga i Helleovou spojuje realismus jako snaha 

o objektivní zobrazení skutečnosti. Oba se zaměřují na současný život a obracejí se ke 

střední vrstvě společnosti. Oba chtějí zachytit skutečnost, kterou znají, co nejvěrněji. 

K tomu jim slouží mimese, napodobení skutečnosti. Klíčovým pojmem těchto definic 

realismu je ale také společnost a její zachycení. Helleová svým privátním realismem 

nenaplňuje definice realismu hovořící o propojení realismu se zobrazením společnosti 

uvedené např. ve Slovníku literární teorie (Vlašín 1984), v lexikonu Litteraturvitenskapelig 

leksikon (Lothe, Refsum, Solberg 1997) nebo článku "Hvad er realisme?" (Jorgensen 

1977). Tyto definice reflektují především tradiční pojetí realismu druhé poloviny 

19. století. Na oba romány lze ale aplikovat definici realismu, která své těžiště přesouvá 

směrem ke čtenáři a hovoří o realistickém efektu na čtenáře (Metzler Lexikon), tzn. dílo 

odpovídá určitému pojetí skutečnosti u publika. Tím se ukazuje i nový směr, kterým by se 

mohla ubírat revize definic realismu, a to stanovení konkrétních technik a témat, které 

přispívají k tomu, že text působí na čtenáře realisticky. 
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DANSK RESUMÉ 

Dette speciale fors0ger at besvare sp0rgsmaIet om, hvordan den litterrere realisme 

har forandret sig i 10bet af de sidste hundrede ar, dvs. siden den tid, hvor den realistiske 

meto de konstituerede sig, til nutiden, hvor der i faglitteraturen og i populrere artikler tales 

om nyrealismen. Dette har jeg unders0gt i to romaner, Herman Bangs Ved Vejen (1886) og 

HeIle HeIles Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand (2002). 

Realisme forstas inden for litteraturteorien traditionelt som et restetisk begreb. Den 

forbindes med objektivitet, sandhed, loyalitet mod virkeligheden og begrebet mimesis, dvs. 

virkelighedens efterligning. Begrebet realisme beskriver ogsa forskellige perioder i 

litteraturhistorien. Traditionelt er det slutningen af l800-tallet med Herman Bang som en 

vigtig reprresentant. Realisme beskriver ogsa litteraturen omkring skiftet meIlem det 20. og 

21. arhundrede, og denne realisme kaldes nyrealisme. Nyrealismens vigtige reprresentant 

er HeIle HeIle. Herman Bang beskriver sin metode i artikelsamlingen Realisme og 

Realister. Kritiske studier og udkast (1879) og i artiklen "Impressionisme. En lille Replik" 

(1890). leg kalder hans metode realistisk-impressionistisk. HeIle HeIles metode beskrives i 

forskellige litteraturteoretiske studier og artikler, og jeg kalder den realistisk. 

Begge forfattere, Bang og HeIle, bruger bade 3.personsfortreIleren og "reflektoren" 

i deres formidling. I HeIles roman er der overensstemmelse meIlem fortreIlerens funktion 

og reflektorens funktion. Bang formidler handlingen fra ydre perspektiv og fra indre 

perspektiv, HeIle kun fra indre perspektiv. Bangs roman kendetegner fortreIlesituationens 

depersonalisering, HeIles roman fortreIlesituationens personalisering. Begge bruger en 

episodisk form, men Bangs komposition er bade parataktisk og hypotaktisk, mens HeIles 

komposition kun er parataktisk. Bade Bang og HeIle udtrykker mistillid til ord. Begge 

forfattere vrelger parforholdet som terna. Bang afbilder hele det danske og det lillebys 

samfund, mens HeIle koncentrerer sig om at afbilde menneskenes forhold til hinanden. 

Hendes skildring nrermer sig genren reality show. Bangs tekst har én fortolkning, mens 

HeIles tekst indeholder flere betydninger. Bangs type realisme kan man sa kalde 

samfundsrealisme, mens HeIles type realisme kan kaldes privat realisme. 
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Werther 
Clarissa 

Nevolnost 

hranice vnitřní/vnější perspektivy 

Lord Jim 
Doktor Faustus 

Ces ta' všeiikého těla 
Jarmark marnosti (kap." 62) 

\ 

,\ 

Jezdec na bílém koni 
(ráme. vypravěč) 

Tristram Shandy 
Bl'lá velryba 

Hodina němčiny vyprav. \ 
Já Já ve světě postav 

\ -- I Henry Esmond 
David Copperfield 
Zelený Jindřich 

Moll Flandersová 
Felix Krull 

Kdo chytá v žitě 
Huck Finn 
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Odysseus (Lestrygoni) 

/ Zámek, Proces 
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hranice 1.13. os. Uá/On) Vergilova smrt .žárlivost? 
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Molt Flandersová / 
(vydavatel) 
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jako 

/ 
Jarmark marnost! 

Bratn Karamazovove (zač.) 
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vydavatel / Ivanhoe 
Tom Jones 

Middlemarch 
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postava rellektora 
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\ 
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\ 

Vyslanci 

Tess Z D'Urbervillů 

E//i Briestová 
Synové a milenci 

Cesta do Indie 

Perla 

- hranice vypravěči reflektor 

Nic 
Matka a syn 

.Zabijáci 

Zahada Edwina Drooda (zač.) 
Voyeur, Pl~n~tárium 
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