
Posudek diplomové práce Heleny Bahnerové 

Hranice vyprávění: Poslední mlha – lyrický román Maríi Luisy Bombalové 

 

 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 

Oponent: Dr. Juan Sánchez 

 

Diplomová práce Heleny Bahnerové prokazuje badatelský talent: schopnost položit si určitý 

problém s obecnějším dosahem a soustředěně se s ním vyrovnávat jak teoreticky, tak při 

interpretaci konkrétního díla. Genologická otázka lyrického prózy je přitom, podle mého 

názoru, velmi důležitá pro (nejen hispanoamerickou) literaturu 20. století a teoreticky dosud 

byla málo řešena. Diplomantka se s ní vyrovnala dosti důkladně, četbou řady teoretických 

prací, z nichž přijímá různé podněty. Sama v úvodu píše o nutně eklektickém přístupu. S tím 

mohu souhlasit jen potud, že soustředěnější teoretická studie není k dispozici a studentská 

práce nemůže předložit vlastní teorii. Jinak je ovšem přece jen nutné přijmout jeden základní 

přístup a myslím, že H. Bahnerová to také učinila, a to příklonem k ontologickému pojetí 

žánru, zejména ke koncepci lyrična E. Staigera. Přijala ji s porozuměním, pochopila, že 

vzpomínka jako lyrický princip neznamená vztah k minulosti, ale zrušení distance (překlad 

slova erinnerung slovem vzpomínka, které zvolil český překladatel Staigerovy knihy, v tomto 

kontextu možná není přesný, spíše jde o rozpomínání, zniternění, H. Bahnerová použila 

výstižné „být pohroužen“, s. 25).   

 Druhou podstatnou kvalitou předložené diplomové práce je schopnost propojit 

teoretické východisko a porozumění literárnímu dílu. Interpretace románu M. L. Bombalové 

Poslední mlha je jasně rozvržena podle složek jeho výstavby – téma, prostor, postavy, čas 

(název příslušné kapitoly je zbytečně složitý), vypravěč; tj. zkoumá významovost tvaru. 

Průběžně se přitom vrací k otázce lyričnosti jako smytí distance mezi vypravěčem (ojediněle 

se nepřesně vyskytne slovo „autor“, s. 45) a textem; i absence odstupu u čtenáře.  Vítám důraz 

na vidění avantgardní poetiky Bombalové a ne na feministické hledisko. Pokud H. Bahnerová 

přece jen cituje autorčin výrok o větší citovosti žen, působí dnes jako klišé – na rozdíl od 

životnosti jejího lyricko-narativního stylu, jímž, jak diplomatka postihuje, poněkud předběhla 

svou dobu. Ve výkladu je řada dobrých postřehů, například o významu časových mezer mezi 

vyprávěnými epizodami, o souvislosti mezi oslabením časové lineárnosti a lyričností, o 

tématu odmlčení, o funkci vedlejších postav jako součásti hlavní postavy, o motivu 

ochranného prostředí (místo domu les), o smytí hranice mezi životní realitou a snem aj. 



Lyričnost je takto průběžně přítomna jako rys způsobu vyprávění.  Kapitolou o symbolických 

motivech přírody se interpretace dostává do celkovější polohy vidění světa a závěr pak 

výborně shrnuje celou koncepci. 

 Pokud jde o kritické připomínky, má výhrada se týká některých termínů v teoretické 

části i v následujícím rozboru díla, zejména vágních slov „entita“ a „element“ (jakkoli je 

patrně první z nich převzato z prostudované odborné literatury) – přesnější by bylo užít běžné 

pojmy tematického rozboru (motiv, symbol aj.). Např. mlha jako element mohla být 

v Santiagu v jednom dni důležitém pro život chilské spisovatelky, ale motiv mlhy je součástí 

díla. Zde by se kromě biografické poznámky spíše nabízela souvislost s literární tradicí, 

konkrétně se symbolem mlhy v názvu Unamunova románu. Také by v teoretické části, 

vycházející z ontologického pojetí lyrična, více odpovídalo mluvit o principu lyriky než o 

„prostředcích lyrického stylu“; nejde zde však o nepochopení, nýbrž jen o nepřesný název 

jedné kapitoly.  Detailem je termín „renovativní“ literatura, ovlivněný španělštinou. 

Z kontextových souvislostí si nejsem jista (a chápu to jako podnět k diskusi při obhajobě), zda 

přes výhrady literárních historiků citovaných v první kapitole a přes okolnost pobytu v jiných 

zemích Bombalová není přece jen více zařaditelná do chilské literatury, jejíž tehdejší svět 

snad nebyl „ztrouchnivělý“ (s. 25); ostatně na s. 51 ji tak H. Bahnerová řadí a již v první 

kapitole sama zmínila další příklady lyrické prózy v chilské avantgardě. 

 Tyto drobné připomínky nic nemění na faktu, že diplomová práce je napsaná vyzrálým 

odborným jazykem, s podložím rozsáhlé prostudované literatury; autorka s profesionální 

samozřejmostí zvládá práci s touto odbornou literaturou a poznámkový aparát; věnuje 

důkladnou pozornost i dvojjazyčnému uvádění citátů (překlady by ještě zasloužily  redakci). 

  Práce Heleny Bahnerové zcela splňuje nároky kladené na diplomovou práci; 

doporučuji ji k obhajobě. 
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