
Školitelův posudek bakalářské práce Anežky Eliášové: Postavy a syžety v novelách Boženy 

Benešové 

 

Anežka Eliášová volila své téma mimo jiné na základě čtenářské zkušenosti a čtenářského 

zájmu o autorku, jež v oboru literárního psychologismu uskutečnila – inspirována zejména  

francouzskou prózou 19. století – v kontextu české literatury značný kvalitativní posun. Její 

novelistika byla pozitivně zhodnocena předními literárními kritiky a znalci (F.X.Šalda, M. 

Pujmanová, V. Lišková, A.M.Píša aj.), historička Dobrava Moldanová věnovala autorce 

dlouholetou monografickou pozornost. Hodnotící komentáře a výklady poskytují sice řadu 

cenných, více či méně celostních charakteristik (interpretačních formulací), chybí ale 

analytičtější přístup, který by prokázal a doložil mimořádnou složitost v pojetí a konstruování 

psychologické postavy (zejména v etapě dospívání), právě tak jako složitost její situovanosti v 

rámci rodinného prostředí i společenských okolností a norem. V neposlední řadě promyšlenou 

funkčnost jak uplatněných „textových typů“ a narativních postupů, tak zobrazených prostorů 

a prostorových entit. 

Pokus o rozbor tří poněkud odlišných textů (dvě novely, jedna krátká próza) měl prokázat 

také variantnost autorčiny psychologické prózy, nikoliv vývojový pohyb. Je třeba nicméně 

konstatovat, že zanedbání chronologie (vzniku a publikování) způsobilo, že se končí povídkou 

Otázky bez odpovědi, která sice vyznívá nejpozitivněji, zjevně však nedosahuje kompoziční a 

psychologické rafinovanosti Hladiny a Myšek, tedy rafinovanosti (a spolu složitosti zjeveného 

i ztajeného), kterou autorka sice ve svém výkladu (namnoze rekonstruujícím) nějak akceptuje, 

zmiňuje, interpretuje, ale ještě nedospívá k jejímu názornějšímu a důslednějšímu obnažení. 

Mám tu na mysli například syžet založený podstatně na dvouplánovosti (popředí – pozadí), k 

čemuž přispívá jednou (Hladina) dosti důsledné upřednostnění rozporuplné sebereflexe 

ústředního subjektu před zápletkou a kolizí, podruhé (Myšky) kombinace hlediska s 

dramatickou formou (dramatizovanou narací), založenou nejednou na paradoxu. Ten může 

spočívat i v tom, že díky scénickému zobrazení dílčích dějových fází čtenář chápe víc a 

náležitěji než postava v oněch scénách účastná. Postava podléhající iluzi. 

Tak jako v případě většiny prací, které se zabývají autorskou poetikou prostřednictvím 

vybraných textů a dílčích „sond“, i tentokrát autorka volila sjednocující hlediska, a to s 

přihlédnutím k povaze zkoumaných próz. Zaměřuje se na dějovou výstavbu, postavy a  

prostor – ve významu prostředí i místo děje. Toto členění dobře vychází jednak u krátké prózy 

Otázky bez odpovědi, díky její přehlednosti a „nezáludnosti“, jednak u Hladiny, kde 

elementární děj se zastřenou (oslabenou) dramatickou kolizí (zrada) zastiňuje nadmíru složitá 



„anamnéza“, zprostředkovaná nejen vypravěčským komentářem, hlavně však sebereflexí 

postavy (s omezeným sebepoznáním a sebe-vědomím) a jejím vztahem k vedlejším postavám. 

Anežce se tu daří psychologické téma vyložit v jeho podstatných rysech; současně 

nezjednodušeně. Zvláště pokud jde o ústřední subjekt, uvíznuvší v pasti rodinného předurčení, 

venkovského společenství, kterému se odcizila, lidské nespolehlivosti a nepochopení 

(lidských egoismů), hlavně však vlastní duše – hrdé, toužící a bezradné. 

V případě Myšek se utváření tíživé situace hrdinky vyobcované z rodného domu sleduje také 

v kapitole Postavy, kde se mimo jiné upozorňuje na zmiňovanou paradoxnost, související s 

omezeným horizontem dívčí postavy, vydané samotě a iluzi, jež jí znemožní prohlédnout za 

to, jak se věci jeví, a způsobí, že podlehne manipulacím zkušeného, sebestředného, 

bezohledného i  žádoucího muže. 

Ve všech třech případech pak analýza místa děje a prostorových komponent (motivů) 

prokazuje, nakolik důsledné naplňování autorského záměru činí funkčním nejen každý 

narativní postup, povahopisný postřeh či soud, každou epizodní postavu, ale též „scénu“, na 

níž se lidská dramata a prozření odehrávají a zviditelňují. 

Závěrem musím konstatovat to, co jsem si před lety a opět nyní sama ověřila, že totiž prózy 

Boženy Benešové mohou při pouhé četbě vyvolávat poněkud zkreslující dojem, že jsme 

dostatečně a solidně zasvěcováni, a to díky důkladnosti, s níž je exponována ústřední postava, 

prostředí, povaha vztahů a kolizí. Při bližším pohledu, při pokusu o interpretační 

zformulování – zjednodušeně řečeno – psychologického tématu a tvaru však můžeme zakusit 

bezradnost. Zvláště když se nechceme uchylovat k hodnotícím frázím či podřizovat text 

nějakému schematizujícímu modelu. Anežka Eliášová sice problém literární hodnoty díla 

Boženy Benešové nedořešila, ale díky empatickému přístupu, pozornému a přemýšlivému, 

svou prací přispěla k jeho nezjednodušujcí (čili adekvátní) aktualizaci. 
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