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     Disertační práce kandidátky magistry Zlatiny Jeřábkové představuje velmi podrobný a 

reflektující pohled na vývoj bulharské literatury v první polovině 20. století. Kandidátka Jeřábková 

si vybrala meziválečnou tvorbu čtyř bulharských prozaiků tzv. bulharských diabolistů. Soustřeďuje 

se na prózu, kterou vytvořili čtyři spisovatelé: tvorbu, kterou psali Svetoslav Minkov, Vladimir 

Poljanov, Georgi Rajčev a Čavdar Mutafov. Jejich díla v dobových recepcích a  v soudobé kritice 

byly označeny pojmem „diabolismus“. Kandidátka už na začátku zjišťuje, že díla vybraných autorů 

díky své náročnosti a kosmopolitnímu charakteru  u bulharských kritiků a vědců nebyla a nejsou 

moc prozkoumána.  Kandidátka měla obecně před sebou velmi náročný úkol, problém bylo třeba 

vysvětlit z různých teoretických úhlů, „bulharský démonismus“ je totiž ne jen literární fenomén, ale 

i filozofický a kulturologický problém. Kandidátka si byla vědoma, že v rozborech nesměla chybět 

ani časová perspektiva a historické a literární souvislosti. 

     Magistra Jeřábková rozdělila dílo na čtyři části, z toho podstatnou část  představují dvě základní 

kapitoly. Problematiku otevírá krátký Úvod. V první pro její práci podstatné kapitole nazvané Vznik 

bulharského diabolismu se snaží tento jev vysvětlit v různých podkapitolách: v bulharském, 

evropském a světovém literárním kontextu a tak zkoumat meziliterární a mezikulturní význam 

tohoto fenoménu. Třetí kapitola, ještě podstatnější než druhá kapitola, má název Kódy diabolismu v 

textech bulharských autorů. V podkapitolách se kandidátka snaží analyzovat čtyři opusy různých 

autorů. K tomu připojuje i jejich recepce v dobovém kontextu a vysvětluje myšlenky a estetické 

kategorie, které se v tomto období šířily v bulharském prostředí a spojovaly se s diabolismem. 

Analýzy textů diabolistické prózy jsou její autorské vědecké práci a tím nejzajímavější a 

nejoriginálnější. Jak kandidátka sama píše: hledá  „diabolismus v motivaci textu a v idejích“. 

Poslední část pak uzavírá syntetický a koncentrovaný závěr badatelských poznatků, ve kterém 

kandidátka nás stručně seznamuje s hlavními poznatky celkového bádání. 

   Doktorská disertace je rozsáhlá  a náročná studie jednoho literárně-historického jevu ve vývoji 

jedné národní literatury a zároveň též v evropském kontextu. Badatelka Jeřábková fenomén zkoumá 

z různých teoretických uhlů a literárněvědných perspektiv. Kandidátka v disertační práci ukázala 

znalosti a vědomosti z bulharské a také z evropských a amerických literatur. Velmi důležitý přínos 

této práce jsou její komparativní perspektiva a komparativní aspekt tohoto díla: texty stalé analyzuje 

v evropských a širších souvislostech a neustále  srovnává zmíněná díla z pozice vlivologie a 



meziliterárních vztahů. Kandidátka při tom ukazuje velké znalosti a schopnost srovnávat, takže před 

námi se odvíjí obraz literárního dění v synchronním a diachronním pohledu. Velmi suverénně také 

operuje s literárními jevy a i filosofickými myšlenkami, které u těchto autorů a v tomto období 

obohacovali jejich představivost a myšlenkový svět.  

     V hledání kontextu a souvislosti pak by kandidátka mohla více pozornosti věnovat i  

expresionizmu jako takovém v Německu a Bulharsku, a také více vysvětlit spojení diabolismu s  

bulharskou modernou a symbolismem. 

   Zřetelný přínos tohoto díla je důkladné prozkoumání různých pramenů při použití veškeré 

dostupné literatury o diabolismu. Kandidátka magistra Jeřábková velmi pečlivě prostudovala  

dostupné teorie a knížky o diabolismu od romantismu dále a pečlivě sledovala bulharské a evropské 

teoretické úvahy o těchto autorech. Důrazně se věnovala vývoji fantastické literatury v kontextu 

evropské a americké literatury.  

   Moje kritická připomínka zde se tyká jejího zápisu myšlenek jiných teoretiků a vědců: kandidátka 

Jeřábková většinou nezapisuje autora statí nebo citátů přímo do textu, ale v připomínkách pod 

čarou. Tímto způsobem zápisu původní autor citátů či myšlenek není zdůrazněn a ztrácí se jasný 

smysl a srozumitelnost textů: přesná hranice mezi jejími a cizími myšlenkami se těžko rozeznává. 

   Jeden z problémů v disertační práci je definice základních pojmů a metodologických otázek: 

kandidátka už od začátku projevuje určitou skepsi k názvu bulharský diabolismus, ale stejně ho 

používá.  Na straně 7  se kandidátka k tomu staví i polemicky, zdůrazňuje, že existovaly 

společenské předpoklady pro vznik tohoto pojmu v bulharském prostředí a že definice je jen 

abstraktní a časově omezený termín, který souvisel s otázku recepce. Bulharští kritici tak 

pojmenovali díla, kterým ještě nerozuměli, která možná byla až moc evropská. Tím pádem 

kandidátka napíše: že „bulharská reflexe pojmu diabolismus je značně amorfní a široká.“ (s. 32) 

Badatelka ale ve své vědecké práci stále s tímto termínem pracuje. Až na konci vysvětluje 

diabolismus jako manýru „v níž ústřední je důraz na existenciální strach a dekadentní pesimistický 

pocit“. (s. 210) Možná by bylo přínosnější pro práci, že by vycházela více z definic expresionismu – 

zvlášť, protože se tito autoři spojovali z německým expresionistickým modelem. Není také jasné, z 

jakých teorií vychází, když používá termín karnevalový menippejský diskurz nebo výrazy karneval 

a karnevalový obecně. Často používá i různé filozofické myšlenky na příklad Nietzscheho a Freuda 

a dostatečně tyto teorie nevysvětlí. 

     Kandidátka sama zdůrazňuje, že  práce vybraných autorů vyšly většinou v časopisech a že jsou 

tyto práce českému čtenáři skoro nedostupné. Vzhledem k tomu by měla v rozborech dodržovat 

větší popisnost, která ale v jejím případě  chybí či není srozumitelná. Čtenáři nebo kritici, kteří 

neznají tyto práce, jen stěží sledují linii rozboru prózy zmíněných autorů. 

    Kriticky bych také ohodnotila redaktorskou práci, která není dodělaná do konce: nutné jsou 

drobné opravy. Autorka práce omylem vícekrát nechala mezery před interpunkcí, překlepy, na 



straně 9 i nesouvislé věty,  čísla poznámek pod čarou stojí před nebo po interpunkci. Práce vyžaduje 

důkladnou kontrolu a následné opravy.  

   I přes tyto připomínky oceňuji disertační prácí kandidátky magistry Jeřábkové jako velmi 

pozitivní a přínosnou a už zmíněné kritické poznatky  ji mohou posloužit k další vědecké práci, 

rozšířením kapitol a prohloubení tématu. Disertace je zajímává především diky svému 

komparativnímu pohledu a náročnosti zkoumání. Vědecká práce představuje určitý přínos pro 

bulharskou literární vědu a i  pro vědu v slavistickém a širším areálu.  

   Navrhují disertační práci kandidátky magistry Zlatiny Jeřábkové k veřejné obhajobě. 
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