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Anežka Eliášová zaměřila svou pozornost na povídkovou tvorbu prozaičky, básnířky

a literární kritičky Boženy Benešové. Její svébytnou poetiku v předložené práci usiluje

představit prostřednictvím rozboru a výkladu tří textů „z hlediska tematického, narativního

a psychologického“ (toto třetí hledisko uvedené v abstraktu slibuje snad příliš, zřejmě

vychází z adekvátní potřeby zohlednit psychologický akcent prací Benešové, zkoumání

mezilidských vztahů).

Autorka nejprve charakterizuje povídkovou tvorbu Boženy Benešové obecně,

registruje přitom přínosně, byť výběrově její dobové kritické přijetí. V následujících

a ústředních analyticko-interpretačních kapitolách se soustřeďuje na povídky o dívkách

(resp. o mládí), které vyšly v rozmezí let 1911–1917. Vybrané prózy (Hladina, Myšky a Otázky

bez odpovědi) sleduje systematicky, a to z hlediska dějové stavby, postav a (časo)prostoru

v odpovídajících podkapitolách. Všímá si především a přínosně různorodých dynamizujících

motivů, typických, konfliktních momentů, hranic, stylových či inovativních charakteristik

atp., zároveň soustavně projevuje tendenci hledat funkce nalezených prostředků

a autorských strategií, směřovat ke smyslu traktovaných próz. Je třeba ocenit, že nezabředá

do pojmových (naratologických) nástrah; převážně rovněž překonává pokušení

psychologizovat, zejména jde o pozorné čtení textů, odpovídajícím způsobem dokládané.

Poslední, již dosti stručné kapitoly předložené práce nabízejí srovnání syžetů a ústředních

postav, resp. různých tvůrčích postupů, na základě provedených analýz znovu formulují

obecné příznaky a zvláště shrnují shledané rozdílnosti.

Proč byly vybrány právě tyto povídky, tu čteme – mají reprezentovat „přelomové

okamžiky ve spisovatelčině rané tvorbě“ a zároveň různé typy „hrdinek“, resp. „syžetových

variant“ (s. 7), v závěru se také projevuje inspirace slovy a volbami F. X. Šaldy

a D. Moldanové. Otázkou však zůstává, proč jsou kapitoly o nich řazeny proti proudu času

(1917, 1916, 1911), nikoli chronologicky, když je cílem ukázat nejen konstanty, ale i proměny

tohoto žánru u Benešové. Nabízí se rovněž otázka (již jaksi navíc), zda by si větší pozornost



nezasloužil kontext časopisu Ženská revue (v práci zmíněného), resp. próz tištěných

v dobových „ženských“ časopisech, který souvisí s tématem práce a mohl by kontrastněji

osvítit osobitost Benešové (podobně jako vliv Růženy Svobodové, resp. F. X. Šaldy). Ku

prospěchu by jistě byl i širší rozhled po díle zvolené autorky (třeba prostřednictvím

souborných vydání), než jaký prozrazuje soupis pramenů, zacílený pouze na vybrané

fragmenty. Práce je přehledně strukturována. Z formálního hlediska najdeme určité

nedůslednosti (v citování či zápisu odkazů), autorka ovšem formuluje s jistotou (přes

výjimky, jako je např. znesmyslňující personifikace „dobový kontext si nejvíce cenil“, s. 12).

Závěrem lze konstatovat, že Anežka Eliášová prokázala schopnost pozorné analýzy

a interpretační práce znovuoživující mnohé podstatné rysy povídek Boženy Benešové. Její

bakalářská práce naplňuje zadání a stanovený cíl. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji

hodnocení velmi dobře.
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