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Předložená diplomová práce Olgy Melnikové si klade za cíl analyzovat netypické postavy 
v ukrajinské próze 20. let 20. století. Dvacátá léta představují jedno z mála období v ukrajinském 
literárním procesu, jež se vyznačuje relativním tvůrčím pluralismem a neobvyklým spisovatelským 
vzepětím. V této době lze pozorovat náhlý vznik řady literárních uskupení, organizací a spolků, objevují 
se nové umělecké směry a proudy, na první pohled je patrná stylová různorodost a bohatost tematická. 
Rychle se měnící bouřlivá a nelítostná realita zásadně ovlivňovala všechny složky a roviny literárního 
díla, včetně literární postavy, jež získává v tomto kontextu zcela nové podoby. Paradigma hrdiny bylo 
v období předrevolučním značně omezené, typy postav, které do té doby v ukrajinské literatuře 
dominovaly, již nemohly absorbovat a ztvárnit všechny složité konflikty lidské psychiky a jednán í. 
Drastická realita tohoto období aktivovala v myslích spisovatelů dramatická duševní rozpoložení, která 
v psychice autorů vytvářela podhoubí pro vznik nových hrdinů. 

Právě postava se stává centrem pozornosti této diplomové práce, a to navíc v její netypické, 
marginální, nefrekventované podobě. Jinými slovy, práce se zaměřuje na postavy podivínské, 
neobvyklé, patologické a různým způsobem vychýlené. S výběrem tohoto typu postavy úzce souvisí 
konkretizace kritérií, podle nichž diplomantka jednotlivá díla, v nichž figurují nezvyklé postavy, vybirala. 
O toto vytyčeni se snaží v první kapitole, kde upřesňuje volbu analyzovaných děl. Pozitivní je fakt, že se 
snaží volit autory, kteří reprezentují různé pozic~; širokého stylového spektra literatury 20. let, tzn. 
nevybírá si autory jednoho zaměření a jednoho stylového proudu, ale "snaží se postihnout literární 
proces v co největši šíři". To se jí ovšem daří jen do určité míry. Podle mého názoru má toto "široké 
pokrytí" své trhliny, neboť autorka opomíjí řadu autorů, kteří vytvářejí v kontextu literárního procesu 
daného období specifický diskurs. Za všechny uveďme M. Johansena, jenž za prvé jako jeden z mála 
představuje výrazně experimentální, nesyžetovou prózu, za druhé se podílí značnou měrou na 
vytváření velmi nestandardních postav (postava - loutka, postava - kulisa apod.). V jiném připadě 
autorka sice stěžejního autora neopomíjí, ale vybírá z jeho tvorby dílo, které dle mého soudu není 
možné považovat za nejvýraznější z pohledu "netypičnosti postav". Zde mám na mysli M. Chvyl'ového 
a volbu povídky "Cesta a vlaštovka". Domnívám se, že některá díla by mohla být z daného korpusu próz 
vyřazena, aniž by to závažněji ovlivnilo vyváženost souboru zkoumaných děl, jiná zde dle mého mínění 
chybí, jak jsem již uvedla výše. 

Je samozřejmé, že v inkriminovaném období nalezneme desítky autorů, v jejichž tvorbě má ve 
větší či menší míře své zastoupení marginální, netypická, podivínská postava. Je tedy zřejmé, že 
nalezení kritéria výběru analyzovaných děl není snadné. Proto považuji za důležité svou volbu právě 
těchto a ne jiných děl pečlivě zdůvodnit. Zdůvodnění, že autorka "dala přednost detailnímu rozboru 
menšího množství děl před kvantitativně vyčerpávající analýzou" je opodstatněné, není ovšem 
dostatečné. 

Druhá podstatná otázka, kterou autorka řeší v první kapitole, je problematika sekundární 
literatury. Zde bych chtěla podtrhnout její pečlivost a neúnavnost při hledání materiálů týkajících se 
netypických postav v ukrajinské próze 20. let .20. století, jehož výsledkem je konstatování, že 
nejvýznamnější literárněvědné časopisy posledních let (Kpv1H1Ka, KanbMiyc, CyyacHicTb, CnoBo i yac) 
neobsahují prakticky žádné relevantní odborné texty a to i přesto, že období 20. let patří spolu 
s obdobím přelomu 19. a 20. století a obdobím postmodernismu k nejstudovanějším úsekům 
ukrajinského literárního procesu. Detailní výsledky tohoto bádání přináší dodatek práce. Vzhledem 
k nedostatečnosti tohoto druhu sekundární literatury můžeme soudit, že diplomantka se pustila do 
průkopnické práce. Mezi pozitivní momenty samotného výběru tématu tak patří i fakt, že autorka svým 



způsobem obchází "kánon" jmen, děl a jevů, které se stávají v rámci tohoto období prominentními, a 
naopak výběrem tématu narušuje rigidní systém, jenž se kolem daného období postupně vytvořil a 
proráží tak průzory směrem k novým oblastem potenciálního bádání. Zároveň je ovšem možné se 
domnívat, že právě absence literatury týkající se literární postavy daného období vytváří nedostatek, 
který se odráží v nedokonalé propojenosti teoretb<ého úvodu, jenž je zaměřen na studium odborné 
literatury vztahující se k postavě obecně, a konkrétních analýz jednotlivých děl, jež tvoří jádro práce. Je 
patrné, že zde diplomantce chyběl právě onen podpůrný teoretický materiál syntetizující teoretické 
bádání o literární postavě s bádáním o konkrétních autorech a jejich postavách a o vztahu postav 
k ostatním složkám literárního díla. Autorčina snaha podat v teoretickém úvodu jakousi syntézu různých 
pohledů na literární postavu a vytvořit určitou databázi přístupů k literární postavě a jejich kategorizaci je 
sama o sobě velmi zdařilá. Je zcela zřejmé, že diplomantka prostudovala velmi solidní korpus teoretické 
literatury obsahující jak české (Bílek, Hodrová, Fořt, Všetička, Doležel, Pospíšil), tak i zahraniční 
(Tomaševský, Uspenský, Ivanov, Frankel, Bilec'kyj, Skwarová, Zborovs'ká, Guillén a řada dalších) 
práce. Bohužel není zcela patrné, jakým způsobem tyto teoretické zásady využívá v konkrétních 
analýzách jednotlivých postav. 

Třetí kapitola, zabývající se vlivem historicko-společenské situace 20. let na vznik netypických 
literárních postav, je rovněž poměrně dobrou syntézou nejvýraznějších dobových konfliktů ovlivňujících 
literární postavu, ovšem můžeme zde pozorovat obdobný problém jako u předchozí kapitoly. Závěry, 
k nimž diplomantka dochází, nejsou dostatečně zohledněné v následující nejpodstatnější kapitole práce. 
Tato část, nazvaná "Neobvyklé postavy", podrobně zkoumá nestandardní hrdiny vybraných děl 
ukrajinské prózy 20. let 20. století a snaží se o vytvoření určité typologie tohoto typu postav. Autorka si 
zároveň klade za cíl provést lingvo-stylistický a sémantický rozbor jednotlivých textů. V centru 
pozornosti se objevují povídky Olese Dosvitného, Valer'jana Pidmohyl'ného, Oleksy Slisarenka, Boryse 
Antonenka-Davydovyče, Heorhije Škurupije, MykC'ly Chvyl'ového a Ivana Senčenka. Autorka zde 
věnuje pozornost nejen specifickým rysům jednotlivých povídek a postav (vnější vzhled, chování, 
jednání, specifické atributy apod.), ale i paralelám lexikálního a grafického charakteru, které postavy 
spojují. Na základě zkoumaných textů vyčleňuje několik typů netypických postav: postavu intelektuála a 
vzdělance; postavu pomateného, blázna, jurodivého a hlupáka; postavu psychicky vykolejenou, 
rozpolcenou, blouznivou a patologickou; postavu fyzicky znetvořenou; postavu fantaskní, nereálnou, 
postavu-živočicha a postavu s nadpřirozenými schopnostmi. Samotné dělení je velmi dobrou snahou o 
určitou katalogizaci netypických postav, nedostatkem je malé zastoupení konkrétních variant u 
jednotlivých typů. Bylo by vhodné, aby autorka uvedla více různých příkladů. V opačném případě vzniká 
dojem, že daná typologie je vytvořena čistě jen na základě analyzovaných povídek, což poukazuje na 
náhodnost a nereprezentativnost daného dělení. Pozitivem této části práce je důslednost samotného 
rozboru, skutečně detailní analýza rozličných strukturních prvků daných děl a samozřejmě pečlivý 
rozbor jednotlivých složek postavy. Zároveň je třeba upozornit na občasné přílišné detailní líčení děje či 
nepodstatných podrobností, které mnohdy jeví jen velmi slabou vazbu se zvoleným tématem. Tímto 
způsobem se nedosahuje efektu větší "hloubky" rozboru textu, ale tato metoda spíše odvádí pozornost 
od hlavního zájmu zkoumání - tzn. podivínských postav, a toto ústřední téma pak ve své podstatě 

rozmělňuje. 

Ke kvalitě práce by jistě přispěla větší vyváženost těchto analytických pasáží a cílené zaměření 
na závěrečnou syntézu získaných výsledků jednotlivých analýz. Právě v nedostatečnosti závěrečného 
zhodnocení spatřuji jeden ze záporů práce. Chybí zde důkladnější vyznačení místa netypických postav 
v kontextu celé škály postav daného období apod. 

S některými dílčími závěry diplomantky by se dalo výrazně polemizovat, jako příklad mohu uvést 
hodnocení hlavní postavy povídky "Třetí revoluce", jejímž autorem je V. Pidmohyl'nyj. Toto ovšem 
nepovažuji za nedostatek samotné práce, ale spíše za potenciální inspiraci k budoucímu možnému 
rozvinuti tématu. 

Z výše uvedených dílčích hodnocení jsou zcela patrné dvě skutečnosti: 1) jednoznačná pečlivost 

diplomantky, množství prostudovaného materiálu primární i sekundární literatury, velmi detailni a 



mnohdy nápadité rozbory jednotlivých povídek; 2) nepropojenost jednotlivých částí práce a absence 
důkladného závěru, který by shrnoval jednotlivé poznatky do určitých obecnějších tvrzení o literární 
postavě. 

Pokud by bylo možné hodnotit jednotlivé části práce odděleně, u většiny podkapitol bych volila 
hodnocení "výborně", mám-Ii však ocenit práci jako celek, přikláním se k hodnocení "velmi dobře", právě 
kvůli nevyváženosti a nepropojenosti jednotlivých částí textu a rovněž kvůli zmíněným nedostatkům 
v závěru práce. 

Tereza Chlaňová 


