
Oponentský posudek bakalářské práce Zbyňka Čepery 

Folklorně - fantastické prvky v tvorbě Valerije Ševčuka 

V úvodní kapitole diplomant uvádí životopis Valerije Ševčuka, zdůrazňuje hlavní 
myšlenkové priority a vřazuje autorovo dílo do kontextu ukrajinské prózy 20. stoletLV další 
kapitole se zabývá uměleckými prostředky a prvky v Ševčukově tvorbě, všíl1)á si vlivu 
baroka na autorova díla, domu jako symbolu,opozice pohanství a křesťanst~ pohádkových 
prvků, odrazu politické situace v autorových románech a folklorně - mytologických prvků 
jako nedílné součásti autorovy poetiky. Ve třetí kapitole si volí několik výrazných folklorně
mytologických postav z románu Dům na hoře (Dim na hori), jako je postava čerta, domácího 
skřítka nebo vědmy.Dalším dílem, kterému diplomant věnuje pozornost, je román Příbytek 
pokory, jediné Ševčukovo dílo, přeložené do češtiny.Zpřístupňuje jeho historické 
prameny,zajímá ho, jak se v něm odráží politická situace, sleduje vnitřní duchovní boj 
postav,střet pohanství a křesťanství a nakonec pojednává o postavě vypravěče. 

Především je třeba diplomanta pochválit za volbu tématu. Valerij Ševčukje jednou 
z nejvýraznějších osobností tzv. generace šedesátníků Aje škoda, že se mu u nás dostalo jen 
minimální pozornosti. V roce 1985 vyšel český překlad jeho románu Na poli smyrennomu 
z roku 1983 pod titulem Příbytek pokory v nakladatelství Vyšehrad v poučeném překladu dr. 
Ziny Berezovské, která využila ve své práci dlouholetou zkušenost literární vědkyně a 
znalkyně staré i nové ukrajinské literatury. Bez dokonalé znalosti historického kontextu a 
reálií by překlad tohoto složitého historického románu nebyl myslitelný. Kromě tohoto 
ojedinělého překladatelského počinu, který jsem měla tu čest recenzovat, nemáme u nás 
k dispozici žádnou stať o Ševčukovi ani o jeho díle. Je to tím překvapivější proto, že 
autorovy prózy byly přeloženy do mnoha cizích jazyků. Je pravda, že v jeho případě nejde o 
žádnou lehkou četbu, jeho díla vyžadují přemýšlivost a intelektuální spoluúčast. Tím se 
vysvětluje i nedůvěřivost českých nakladatelů, kteří většinou dávají přednost už známým 
autorům a t. zv. "čtivu." Autorovo jméno zůstávalo ostatně dlouho neznámé i na Ukrajině -
po celá 70.léta byl zamlčován a jeho díla nemohla být vydávána. Tím vřeleji vítám práci 
Zbyňka Čepery, která může sloužit studentům ukrajinistiky jako cenný materiál. Jde o 
solidní pokus splatiti dluh jednomu z předních ukrajinských současných autorů.V této 
souvislosti je zapotřebí připomenout, že diplomant využil plně dostupné odborné 
ukrajinské literatury, která se nabízela, a dodejme, že ani ona se nehonosí větším počtem 
titulů. 

Autor bakalářské práce správně vystihuje autorův zájem a návaznost na barokní 
literaturu a na filozofii Skovorody. Vyplývá to z jeho historického školení a editorské 
činnosti ve sféře nejstarší i barokní ukrajinské literatury. Současně je obeznámen 
s evropským literárním kontextem, jak je ve zmíněné práci rovněž zdůrazněno( zajímavé je 
přirovnání N. Jevchanové :Ševčuk - E. T. A. Hoffmann). A zmíněný spisovatel neopomíjí 
ani lidové kořeny domácí, jak to dosvědčuje frekvence folklorně - mytologických postav 
v jeho tvorbě. Tyto jednotlivé složky vytvářejí složitou strukturu autorovy poetiky. Můžeme 
souhlasit s autorem práce, že v případě Ševčuka máme před sebou mimořádný originální 
typ spisovatele, který významně obohacuje paletu současné ukrajinské literatury.Jak tvrdí 
někteří ukrajinští badatelé, např. L. Tarnašinská, mluvíme o nové variantě t. zv. 
"chymernoho románu," spojeného se jmény Ilčenka, Zahrebelného Zemljaka aj. 



Autor bakalářské práce se zaměřil u románu Příbytek pokory na aktualizaci předlohy 
- Kyjevského patery ku, kde Ševčuk l)a základě původního materiálu, příběhů mnichů 
Kyjevo- Pečerského kláštera, nezastárá svoje stanovisko současníka. I to tvoří jeden ze 
základních znaků spisovatelovy metody. 

Moje připomínky se týkají jednotlivostí :znovu, už po několikáté, se setkávám 
v pracích studentů s termínem povisť, který se nepřekládá. Zastávám hledisko,že je adekvátní 
náhrada termínem" novela," podobně jako se překládá ruská" pověsť.Vysvětlení, že 
"povist'" je delší než novela, neobstojí, vždyť u termínu "novela" není předepsán počet stran 
a např. "pověsti "Tolstého Příběh koně nebo Smrt Ivana Iljiče, poměrně rozsáhlé, jsou 
kvalifikovány jako "novely." 

Další moje připomínka směřuje k přechylování ukrajinských ženských příjmení. 
Nedávno jsem se zúčastnila diskuse s pracovnicí ÚJČ AV ČR, a znovu bylo připomínáno, že 
čeština je jazyk ohebný a přechylování je mu vlastní. Proto pléduji za formu Rajisa 
Movčanová nebo Natálie Jevchanová. A u příjmení Ivanovová - ruské Ivanovaxje stále přijato 
skloňovat v gen sg.Ivai!novové namísto uváděného Ivanove. 

Celkem se dá říci, že práce Zbyňka Čepery je seriózní, objevná a splňujJe kritéria pro 
známku nejvyšší. Navrhuji, aby byla klasifikována jako v Ý bor n á. A na závěr navrhuji, 
~by aytor bakalářské práce mohl rozvést některé aspekty zvoleného tématu, např. další motivy 
Sevč~ových románů a povídek a především autorovy jazykové a stylistické prostředky. 
K tornu by měl možnost např. v práci magisterské ... 
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