
Oponentův posudek na diplomovou práci Martiny Kolářové Prostor jako součást
románového fikčního světa
 

Mám zato, že stěžejní část předkládané práce představují interpretační analýzy
jedinečných literárních děl různých individuálních stylů, analýzy zúžené na aspekt
fiktivních prostorů a míst. Uhaduji, že volba textů  autorů světového i domácího
kontextu (Mann, Kafka, Hesse, Čep, Cortázar, Weiss), nesledovala především
hledisko teoretické, že šlo o zaznamenání rozmanitých variant zobrazených prostorů,
o to, že jejich význam pro celkový obraz je nějak zásadní a oplývají bohatou
sémantikou.

Nicméně práce se jmenuje Prostor jako součást románového fikčního světa, z čehož
plyne, že bylo třeba nějak absolvovat obecně teoretickou problematiku, kterou
promýšlí, vykládá a generuje řada fundovaných odborníků, mezi nimi i specialistů na
fikční světy (v práci dominují ženy – Ruth Ronenová a Marie-Laure Ryanová).

Nelze neocenit, jak přehledným a funkčně výběrovým způsobem zvládla Martina
Kolářová množinu náročných teoretických textů, jejichž prostřednictvím se vlastně
ocitá v nejvyšším patře abstraktního myšlení, nejvyšším patře literárně vědného
myšlení.

Pokusím se zde – jen heslovitě a nejspíš poněkud chaoticky – zrekapitulovat, čeho se
teoretická část dotýká: vymezování fikčního světa vůči aktuálnímu (nemusí
korespondovat, ale fikční může z reálného nějak vycházet) a různých aspektů jejich
vzájemné relace (závislost – nezávislost); povaha fikčních výroků; různá pojetí
samotného pojmu „svět“; Doležalův velmi sofistikovaný model modalit; problém
nedourčenosti (Iser) či „neúplnposti“ (Ronenová); problém fikční pravdy (souvisí
s odlišností „logicko-ontologické domény“), který zahrnuje problém autorské role,
uplatnění vícehlasnosti (vícehlasu), různé stupně narativní autoritativnosti; role
čtenáře při konstituování fikčního světa (zde se vrací význam zkušenosti s reálným
světem). Pokračuje se dále problematikou referencí a jejím inovováním v rámci
některých teoretických konceptů; čteme tu o uplatnění síly jazyka a síly dezignace
tam, kde referent nelze identifikovat. Zmiňuje se také příspěvek T.G.Pavla, jeho
rozlišení pohledu strukturálního a historického, aby se pak dospělo k pojetí reference
jako diskurzivního procesu, nezávislého na mimojazykové podstatě objektů, ale na
sémantické konvenci, podle níž diskurz objekty konstruuje. Ne-teoretik fikčních
světů a referencí si ale s úlevou přečte, že zkoumáme-li reference ve fikčním
diskurzu, připouštíme také existenci vztahů mezi světy a návaznost, neboť jazyk
vytvářející fikční svět je produkován v aktuálním světě a konvence se zakládají na
zkušenostech z tohoto světa.

Zmínku o „mezisvětové identitě“, spočívající v identifikaci téhož individua v různých
fikčních světech, už považujeme za úlevně srozumitelnou, neboť víme z literární
historie například o nepřeberném množství mezisvětových identit typu vzácně
produktivního, jakým je například ve Španělsku zrozený don Juan.

V druhé části své práce autorka podle mého soudu vychází z dobře položených



otázek ze strany 11, tedy otázek týkajících se zobrazeného prostoru: „Jakou představu
nám však nabízí literární dílo, jak je s ním nakládáno, jak je zpracován a nabízen
čtenáři_ Jaká je jeho charakteristika a jaký je jeho podíl na výstavbě významového
celku díla?“ Nemyslím, že zkoumání vybraných děl se děje zásadně na základě toho,
co bylo zpracováno v teoretické části. Jde-li o svět zobrazený a o jedinečné formy
tohoto zobrazení (a zvýznamnění), pak se mohla podle mne více rozpracovat poetika
prostorového aspektu a poetika míst. Jejich součást tvoří též cosi tak na první pohled
banálního, jako je popisová prezentace, popisový styl, jenž je pochopitelně projevem
stylu autorského. Co by se nejspíš dalo dobře uplatnit i ve vztahu k jedinečným
ztvárněním prostorových entit, je teorie hlediska či fokalizace, jíž věnuje například
Ruth Ronenová celou kapitolu.

 

K jednotlivým „topoanalýzám“ už jen tezovitě.

Kouzelný vrch – oceňuji rysy Berghofu shledané v exkluzivitě, cirkulaci apod, dále
připodobnění ke klášternímu prostoru. Významový potenciál Kouzelného vrchu
ovšem dalece přesahuje to, co se z něho v práci uvádí. Neobejdeme se bez
mytologického hlediska a iniciačního rituálu.

 

Zámek – dobře vychází nabízející se rozlišení postav podle příslušnosti –
nepříslušnosti k binárně dané prostorovosti, dále postižení fikční existence
zeměměřiče jako neutěšené díky místům, kam je dočasně situován, díky absenci
vlastního prostor. Objeví se termín perspektiva, což mě upozornilo, že tomu tak mělo
být častěji.

 

Čepovi autorka dobře rozumí – co znamená „druhý svět“ a přechody mezi světy;
podstatná je rovněž paměť míst, zakořeněnost, zabydlenost, což jsou vlastně
existenciální kategorie. Nejde ale o románový fikční svět.

 

Hra se skleněnými perlami – pregnantně je vyloženo centralizované členění
zobrazeného světa i forma jeho zdvojenosti, a to též díky pojmům z teoretické části
(„defektní reference“). Interpretace se tu týká také symbolického významu atributů
centrální Kastálie – Hry a Řádu, pojednává se aspekt zcizenosti (vůči zbytku světa),
výlučnosti, skleníkovosti apod.

 

Dům o tisíci patrech – unikátní hieratický prostor, bohatě členěný, se zkoumá
zejména z hlediska pohybu, postihuje se porušení prostorového stereotypu spojeného
s představami o pekle a ráji. Neakcentuje se utopičnost, přílišná abstraktnost pojetí
neakceptuje konkrétní znaky konstruktu, odvozené namnoze z aktuální reality (viz
kolážový charakter textu).

 

Abstrahující modelace Alenky – tedy „Kraje divů“ a „za zrcadlem“ působí precizně,



zakládá se na podstatných aspektech: vstup (na základě volby), pohyb, paralelní
výstavba prostoru, jeho jako by bezhraničnost, znejistění identity díky přizpůsobení,
obrácená orientace způsobená průchodností zrcadla apod.

 

Cortázarův experiment je sice vyložen velmi důvtipně, ale netýká se především
prostorového aspektu.

 

Závěrem se ptám, proč v  bibliografii, kde se setkáváme s úctyhodným množstvím
velmi náročných odborných studií teoretických, nenalézáme jediný text vztahující se
k autorským osobnostem a jejich dílům.

 

Práci Martiny Kolářové považuji za práci odborně zasvěcenou a interpretačně
přínosnou. Doporučuji k obhájení a navrhuji známku výbornou.

 

Doc. Marie Mravcová 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


