
Abstrakt  

  Rose Tremainová, současná britská autorka, narozená v roce 1943, patří mezi 

nejtalentovanější spisovatele své generace. Přesto její próza nesklízí takový úspěch, jaký by si 

zasloužila. Dva historické romány, jež napsala, Navrácená milost a Hudba a ticho, jí přinesly 

značnou popularitu. V případě jejího dalšího díla se jí nicméně nedostalo patřičné pozornosti. 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s výběrem z jejích románů a charakterizovat její dílo. 

Hlavní téma prózy Rose Tremainové je šílenství lásky, které zkoumá v podstatě ve všech svých 

textech. Pro účely této práce byly vybrány čtyři romány reprezentující její dílo: Bazén, 

Navrácená milost, Posvátná krajina a Hudba a ticho.  

 

  Na cestě za hledáním smyslu života se postavy Rose Tremainové často soustřeďují na 

romantickou lásku jakožto na jediný důvod k žití. Tremainová zdůrazňuje nesmyslnost 

takového počínání: ukazuje, že milostné vztahy samy o sobě nikdy nemůžou naplnit život. I 

když je možné čerpat pocit štěstí z partnerského vztahu, člověk vždy musí začít s prací sám na 

sobě, aby dosáhl naplnění. Tremainová upozorňuje, že svoji seberealizaci nemůžeme hledat 

v milostných vztazích; pokud tak činíme, náš vlastní pocit nedostatečnosti a méněcennosti 

bude mít pravděpodobně katastrofický vliv při hledání našeho životního partnera. Kromě toho 

budeme náchylní k mnoha chybám a falešným představám, v důsledku čehož si budeme 

vybírat partnera na základě jeho schopnosti ‚reprezentovat‘ nás ve společnosti, z důvodu 

zvýšení pocitu vlastní hodnoty, namísto toho, abychom si jej vybrali na základě toho, jak se 

jeho povaha doplňuje s naší. Takovýmto partnerem se stane někdo pro nás zákonitě 

nedostupný - protože jeho nedostupnost bude v našich očích zvyšovat jeho hodnotu – jenž 

nebude moci opětovat naši lásku, i v případě, že s ním dosáhneme sexuálního vztahu nebo 

dokonce vstoupíme do manželství.  

 

  Postavy Rose Tremainové se často zamilovávají a jejich láska je obvykle nešťastná, 

z důvodů, které teď byly uvedeny. Cílem druhé kapitoly je popsat rozvoj mužských hrdinů, 

který je opakovaně vyjadřován motivem budování. Mužští hrdinové čtyř rozebíraných románů 

– Larry, Merivel, Martin a Kristián – musí překonat dětinské představy o své vlastní hodnotě a 

ideální partnerce, aby mohli dospět. Pouze tehdy jsou schopni navázat vzájemně prospěšné 

partnerské vztahy, které se zároveň již nejeví nutné pro dosažení jejich štěstí. Během procesu 

svého duševního zrání tyto postavy narážejí na mnohé těžkosti, způsobené převážně jejich 



jalovými sny a iluzemi. Tyto překážky v jejich duševním rozvoji se také symbolicky ukazují na 

objektech, které budují.  

 

  Ve třetí kapitole, která se zaměřuje spíše na ženské postavy románů Rose 

Tremainové, je prozkoumána souvislost mezi jednotlivci, kteří jsou společností nazíráni jakožto 

duševně choří, a společenskou většinou, jež tvoří ostatní postavy, které jsou všeobecně 

považovány za ‚normální.‘ Posedlosti, které jsou již probírány v předcházející kapitole, jsou zde 

rozebrány do větší hloubky. Smyslem této kapitoly je ukázat autorčino popření tradičního 

chápání ‚normálnosti‘ a ‚šílenství.‘ Tremainová ve svých románech dokazuje, že všechno naše 

iracionální a škodlivé chování, které je patrné převážně z našich obsesí, jež většinou souvisí 

s láskou a sexualitou, je projevem určitého stupně šílenství.  

 

 


