
 

 

Posudek diplomové práce Marie Ilajšenko Krajiny paměti ve středoevropské literatuře – 

Halič a Bukovina 

 

 Marie Iljašenko se ve své diplomové práci zaměřila na téma středoevropských krajin 

paměti; rozhodla se prozkoumat toposy i klišé, principy a postupy utváření mnemonických 

konstruktů i autorských mýtů. Klíčovým tématem se tak stává i problém utváření paměti, 

respektive vztah paměti a „literární“ krajiny, proces proměny skutečného místa v krajinu 

paměti.  Vzhledem k volbě konkrétních krajin, Haliče a Bukoviny, se autorka pohybuje napříč 

různými národními literaturami a vytváří perspektivu, skrze níž lze nahlédnout některé 

z klíčových rysů středoevropské literatury a literární paměti jako takové. Metodologicky 

autorka kombinuje kulturně sémantický a literárně komparatistický koncept čtení. První 

z konceptů umožňuje analyzovat krajinu jako text a kulturní fenomén, druhý poskytuje 

funkční interpretační modely. 

 V prví části autorka konceptualizuje klíčové pojmy jako krajina, paměť, mnemotop, 

v následující se věnuje symbolické geografii a topografii Bukoviny a Haliče, utváření kulturní 

identity a procesu formování jednotlivých kulturních konstruktů, mýtů, genia loci dílčích 

literárních mikrokosmů  (Karpaty, horská idyla, židovský štetl).  Autorka analyzuje a 

komparuje různé principy mytizace a mytologizace. Konfrontuje tradiční literární mýtické 

narativy jako orfický či arkadický mýtus  s lokálními (huculský epos), definuje podstatu tzv. 

Haličského mýtu na pozadí Magrisova konceptu habsburského mýtu. 

 Autorce se podařilo bohaté zdroje primární literatury velmi dobře tematicky uspořádat 

a kompozičně rozčlenit. Největší přínos práce, pominu-li představení středoevropských 

autorů, kteří nejsou v českém literárním kontextu zatím příliš reflektování, spatřuji v tom, jak 

se autorce podařilo skloubit dílčí téma, komparativní analýzu konkrétních literárních textů a 

specifického literárního kontextu s tématy literárně antropologickými. Diplomová práce 

Marie Iljašenko tak představuje podstatné fenomény středoevropské literatury, která je navíc 

vzhledem k volbě specifického regionu představena poměrně originálním způsobem, jako 

např. „stanislavský fenomén“, rysy postkoloniální literatury. Současně však přináší řadu 

podnětů ke vztahu „místa“ a literárního vyprávění, demonstruje možnosti tzv. literární  a 

symbolické geografie; ukazuje, jak funguje proces mytizace prostoru, jak se skrze krajinu 

utváří kulturní identita a nalézá za četné, inspirující opory v sekundární literatuře různé 

způsoby čtení kulturní krajiny.  Vzhledem k povaze analyzovaných symbolických  krajin 



vystupuje do popředí též proces formování literární a kulturní paměti středoevropského 

literární prostoru, analýza nostalgického vyprávění a z konkrétních mnemotypů jako například 

krajina ruin  (a středoevropská ruinofilie). 

 Osobně mě vždy potěší, pokud práce poskytuje čtenářskou i autorskou radost a dokáže 

propojit tíži akademických požadavků s esejistickou lehkostí. A to se v tomto případě stalo. 

Diplomovou práci Marie Iljašenko byla radost číst (i přes četné pravopisné chyby) a současně 

z textu vyplývá, že i přes jeho bolestnou genezi autorka píše o literatuře, ke které má osobní 

vztah.  

Diplomovou práci Krajiny paměti ve středoevropské literatuře – Halič a Bukovina  

d o p o r u č u j i   k  obhajobě. 
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