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Netypické postavy v ukrajinské próze 20.let 20. století 

Ke svému zkoumání netypických postav v ukrajinské literatuře si diplomantka 

šťastně zvolila období 20. let 20. století, kdy došlo k nadějnému oživení literárního života, 

kdy vznikala nejrůznější literární uskupení a formovaly se nové literární směry i žánry. 

Podobně jako ruské prostředí charakterizovala i ukrajinskou literární scénu tematická 

různorodost a stylová bohatost. Bohužel toto nadějné vykročení ukrajinské literatury bylo 

záhy, už koncem 20Jet, přerušeno a literatura se měla stát pomocníkem komunistické 

ideologie. Literární skupiny zanikaly a literatuře vládly stranické příkazy a normy. Kdo 

z autorů volal po svobodě tvorby, byl umlčen a často v zinscenovaných procesech odsouzen 

k mnohaletému vězení a dokonce k smrti, jak o tom svědčí tragické osudy ukrajinských 

neoklasiků i většiny autorů zkoumané diplomové práce. Až 60. léta 20. století přinesla 

určité uvolnění a nový tvůrčí vzmach generace t. zv. "šedesátníků." 

Ačkoliv 20. léta 20. století patří v ukrajinské literatuře k nejplodnějším, nemáme 

k dispozici obsáhlou literárněvědnou biografii tohoto období. Tím vítanější je práce 

diplomantky, která přispívá svým dílem k průzkumu dané etapy ukrajinskéliteratury. 

V úvodu své práce vymezuje okruh děl, kterým chce věnovat pozornost, a zaměřuje 

se na drobné prózy ukrajinských autorů, především na povídku. V další části uvádí autory, 

kteří ji k danému tématu poskytli nejvíc materiálu - jsou mezi nimi František Všetička se 

svou prací Podoby prózy, Daniela Hodrová s Poetikou literárního díla 20. století nebo Ivo 

Pospíšil s publikací Literární postava jako "zašité nůžky" literární vědy. S tímto výběrem 

nelze než souhlasit.Důležitou kapitolou je i připomínka vlivu historicko - společenské situace 

20. let na vznik netypické postavy.Z širokého rejstříku autorů 20Jet 20. století si k dané 

tematice diplomantka zvolila povídky O. Dosvitného, V. Pidmohylného, B. Antonenka

Davydovyče, I. Senčenka, O.Slisarenka, H. Škurupije a M. Chvyljového a snažila se přitom o 

.potvrzení různorodosti zvolených předloh. Jádrem její práce je rozbor neobvyklých postav 

zmíněných autorů: jednak postavy intelektuála a vzdělance, postavy pomateného, blázna, 

jurodivého a hlupáka, dále postavy psychicky vykolejené, rozpolcené, blouznivé a 

patologické, postavy fyzicky znetvořené, žebráka a hrbáče a postavy fantaskní, nereálné, 

postavy- živočicha a postavy s nadpřirozenými schopnostmi. Analýza jednotlivých typů 

postav je vyčerpávající. Svou práci diplomantka doplňuje medailonky analyzovaných autorů 



a přidává přehled prostudovaných vědeckých statí ilustrující chybějící sekundární 

literaturu k dané problematice. Seznam použité literatury je obsažný a vyhovující 

Diplomová práce Olgy Melnikové svědčí o plném zaujetí daným úkolem, o poctivosti při 

hledání pramenů i o schopnosti analýzy. Po formální stránce je práce rovněž zdařilá, na 

některých místech jsou chyby pouze v oddělování vložených vět čárkami a v jednom případě 

v chybném instrumentálu " nohami" namísto" nohama.".Moje hlavní připomínka se týká 

závěru práce, kde jako by diplomantce už nestačil dech k podrobnému shrnutí svých 

poznatků, získaných pečlivým rozborem. Ale beru v úvahu, že jde o práci novátorskou, kdy 

diplomantka nemohla těžit z teoretické literatury k danému tématu, protože taková literatura 

prostě chybí. Z tohoto důvodu s přihlédnutím k veškerým kladům práce navrhuji, aby byla 

její diplomová práce klasifikována jako v Ý bor n á. 
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