
Posudek na diplomovou práci Markéty Novotné Žánr „sváteční“ povídky v tvorbě A. P. 
Čechova

Analýze vánonočních (святочных, рождественских) a velikonočních (пасхальных) 
povídek někdy též označovaných souhrnným názvem „sváteční“ (праздничные) věnuje ruská 
literární věda v posledních dvou desetiletích poměrně velkou pozornost. Vyšlo několik monografií, 
většinou čerpajících z disertačních prací, řada odborných článků, vydáno bylo několik sborníků 
těchto povídek. Mimořádný zájem o daný žánr souvisí nejen s obnovováním života ruské 
pravoslavné církve, ale i se skutečností, že v ruské literatuře „sváteční“ povídka zejména v poslední 
třetině 19. a v první třetině 20. století zaznamenala mimořádný rozmach, na němž se podílela 
většina renomovaných autorů. Vznikla tak řada miniaturních uměleckých skvostů, jako např. 
Čechovův Vaňka, Andrejevův Péťa na vesnici, Dostojevského Chlapec u Ježíškova vánočního 
stromku, Sologubovův Jolkič, Nabokovovy Vánoce. O životnosti žánru svědčí mimo jiné cyklus 
postmoderních vánočních povídek spisovatele Galkovského z posledních let. V našem prostředí tato 
problematika dosud není dostatečně známa ani probádána, proto lze práci diplomantky považovat 
za plně aktuální.

Diplomantka správně postřehla, že pro Čechova byl žánr „sváteční“ povídky velmi 
významný nejen v období utváření jeho uměleckého talentu (80. léta 19. stol.), kdy působil              
v četných zejména humoristických časopisech, ale i v pozdější tvorbě. Na pozadí pravoslavné 
křesťanské tradice sleduje, jakými proměnami tento žánr v jeho tvorbě procházel, jak velký autor 
(podobně jako jeho předchůdci i současníci) přetvářel jeho kánon do podoby moderní existenciální 
povídky.

Od charakteristiky vánoční a velikonoční tradice v křesťanském a speciálně pravoslavném 
myšlení a její slovesné fixace diplomantka přechází k žánrové charakteristice vánoční povídky, 
upozorňujíc přitom na prolínání domácích i západoevropských zdrojů (Andersen, Dickens), a poté 
se soustřeďuje na tvorbu A. P. Čechova. K důkladnému rozboru bylo třeba vyhledat a analyzovat 
velké množství povídek, z nichž byly vybrány reprezentativní texty pro jednotlivé tematicky 
zaměřené kapitoly o ranné Čechovově tvorbě (strašidelné historky, upřímná srdečnost nebo sváteční 
povinnost, vánoční fantastika, krize rodinných vztahů, dětský hrdina ve svátečních povídkách). 
Práce vrcholí v podkapitole Duchovní rozměr pravoslavných Velikonoc v Čechovovoě povídkové 
tvorbě, v níž jsou analyzována díla V předvečer postu, V Pašijovém týdnu, Dopis, Student, Biskup a 
některé další. Zajímavou součástí práce je i kapitola porovnávající vývoj daného žánru v české 
literatuře. 

Práce je solidní studií žánru „sváteční“ povídky jako nedílné součásti „velké“ ruské 
literatury, vyžádala si studium rozsáhlé primární i sekundární literatury. V nejobtížnější kapitole 
věnované duchovnímu rozměru Čechovových svátečních povídek, stejně jako v ukázce  možnosti 
didaktického využití povídky Vaňka v hodině světové literatury, která je připojena v Příloze, bylo 
možno jít do větší hloubky.

Diplomantka prokázala, že se v dané problematice dobře orientuje, má schopnost abstrakce 
a samostatného myšlení. Struktura práce je logicky uspořádána, práce se dobře čte, je psána 
lexikálně bohatým a gramaticky i graficky  čistým jazykem, má všechny formální náležitosti.         
K obhajobě jednoznačně doporučuji.

Otázka k obhajobě: Jak se daný žánr uplatňuje v současné ruské literatuře? Zaznamenal                    
  v posledních letech jisté „oživení“ i v české literatuře? 

V Praze dne 3. 1. 2011 PhDr. Radka Hříbková, CSc.
             vedoucí práce




