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Zuzana Machková se rozhodla analyzovat poetiku tvorby Mirka Kovače a 

soustředit se především na interpretaci románu Má sestra Elida, který vyšel 

také v českem překladu Mileny Kirschnerové v roce 1968. Mirko Kovač patří 

mezi autory, kteří takříkajíc "zapadli", po svém vrcholu v 60. a 70. letech 20 

století se Kovač postupně vytratil z povědomí čtenářů i překladatelů. Dodnes je 

přístup k jeho osobě v srbské literatuře poměrně neujasněný, což samozřejmě 

souvisí s Kovačovým částečným užíváním chorvatštiny i jeho pobytem 

v Chorvatsku po roce 1991. Sám navíc pochází z Černé Hory a ještě ve 

Slovníkll .\fJisOIlutehl - ./ugoslávie z roku 1979 je jasně řazen do srbské 

literatury 

Zuzana Machkové se nejprve hlouběji věnuje Kovačově prvotině Guhili.\'te, 

která vyvolala značný ohlas v tehdejších jugoslávských kulturních vodách 

kvůli svému experimentování. Autorce se podařilo tuto novelu zasadit do 

širšího kontextu a solidně analyzovat. 

Hlavní těžiště diplomové práce pak spočívá na románu Má sestra Elida. I 

v tomto případě se Z. Machkové podařilo úspěšně rozebrat a zhodnotit jak 

samotnou knihu, tak dobu, ve které vyšla. Velmi dobře postihla komplikované 

vnímál1l reality a nepravé reality, "mýtický" prostor Hercegoviny, obraz smrti a 

bolesti, proměny epoch, biblický podtext, groteskno a fantastično, složité 

rodinné vztahy a specifický literární útvar - rodinnou kroniku, kterou M. 

Kovač tak zajímavě "nabourává". Dalším velmi zajímavým aspektem je jazyk 

vyprávění a poloha vypravěče, jehož lze označit jako "nespolehlivého", což je 

další téma jedné z podkapitol této diplomové práce. Z. Machková se pak na 

základě rozboru zmíněného románu v kontextu Kovačovy tvorby a doby, v níž 



tvoří, pokusila poměrně dobře charakterizovat nástup postmoderny v srbské 

literatuře, byť spíše v náznacích. 

Kolegyni Machkové se podařilo úspěšně vyhnout všem nástrahám, které u 

obdobných prací vyvstávají, solidně zpracovala ne zcela jednoduchou 

Kovačovu tvorbu s hlavním důrazem na román Má sestra Elida, a proto její 

práci rozhodně doporučuji k obhájení a hodnotím ji jako výbornou. 
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