
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Zbyněk Čepera 

Folklorně-fantastické prvky v tvorbě Valerije Ševčuka 

Předložená bakalářská práce Zbyňka Čepery se zaměřuje na analýzu folklorně

fantastických prvků ve vybraných prozaických dílech Valerije Ševčuka. Tento 

významný ukrajinský prozaik, který je řazen ke generaci tzv. "šedesátníků", zaujímá 

v kontextu ukrajinské prozaické tvorby 2. poloviny 20. století zcela specifické 

postavení. V souvislosti s jeho jménem se rovněž hovoří o tzv. "žitomirské prozaické 

škole", literární teoretik V. Danylenko jej nazývá dokonce jejím "patriarchou". 

Přestože je existence této "školy" diskutabilní a názory na oprávněnost tohoto 

označení se různí, je zřejmé, že přinejmenším některé ze znaků, jimiž bývá tato škola 

charakterizována, mají své opodstatnění. Jedná se například o pevné ukotvení prózy 

v domácí literární tradici, v případě Valerije Ševčuka konkrétně v období ukrajinského 

baroka. Rovněž představa, že současné dění probíhá v biblickém rozměru a veškeré 

projevy současnosti jsou aluzemi k Svatému Písmu, což svým způsobem vytváří 

z reálného světa literární pozadí kanonických textů, se stává výrazným formujícím 

prvkem tvorby několika autorů "žitomirské školy", nevyjímaje Valerije Ševčuka. 

Autor bakalářské práce sice nestaví Ševčukovu tvorbu do kontextu "žitomirské" 

školy (což je vzhledem k problematičnosti samotného "pojmu" opodstatněné), ovšem 

širší literární kontext neopomíjí a v úvodních kapitolách nás stručně seznamuje se 

základními souvislostmi literárního vývoje na Ukrajině (zvláště podkapitola "Dílo 

Velerije Ševčuka v kontextu ukrajinské prózy 20. století"). První kapitola práce 

obsahuje kromě informativní podkapitoly věnující se Ševčukovu životopisu rovněž 

části týkající se základních pilířů Ševčukova soukromého "filozofického systému", 

který je pro jeho prozaickou tvorbu zcela určující (podkapitoly "Hlavní myšlenkové 

priority", "Odraz filosofického vidění světa"). 

Ve druhé kapitole ("Umělecké prostředky a prvky v Ševčukově tvorbě") se autor 

snaží vytvořit jakýsi základní "inventář" nejfrekventovanějších prvků Ševčukovy 

tvorby, které spoluvytvářejí "mytologizující" charakter prózy a značnou měrou se 

podílejí na tvorbě specifického autorského rukopisu. Některým aspektům se autor 



věnuje podrobněji (problematika specifického časoprostoru domu - podkapitola "Dům 

jako symbol v Ševčukově tvorbě", způsob propojení křesťanských a pohanských 

prvků - podkapitola "Opozice pohanství a křesťanství"), jiné načrtává spíše zběžně a 

orientačně (odraz barokní literatury, odraz politické situace, odraz Skovorodovy 

filozofie v díle Ševčuka, prvky pohádky apod.). 

Ve třetí kapitole se autor snaží rozvinout vyse rozpracované postuláty na 

materiálu románu ,[liM Ha 2opi, který patří k vrcholům Ševčukovy tvorby. Zaměřuje se 

zde zvláště na folklorně-fantastické motivy a postavy, jejichž propojením s prvky 

realistickými vzniká specifická Ševčukova tvůrčí metoda. 

Přínosem druhé a třetí kapitoly práce je bezpochyby pokus vytvořit jakousi 

"syntézu", "ucelený pohled na problematiku folklorních a fantastických motivů 

v Ševčukově tvorbě", založený na studiu dílčích studií vztahujících se k této 

problematice (studie L. Tarnašynské, R. Movčan, N. Jevchana, M. Rjabčuka). 

Zároveň zde ovšem chybí samostatnější přístup a výraznější formulování vlastního 

hlediska. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na jediné Ševčukovo dílo, které bylo prozatím 

přeloženo do češtiny, román Příbytek pokory aneb Nový synaxář kyjevský sepsaný 

hříšným Simeonem mnichem svatého kláštera Pečerského, vytvořený na podkladě 

Kyjevo-pečerského pateriku. Jak správně uvádí autor práce, "přestože je dílo 

historicky laděné, je zaměřeno především na filosoficko-duchovní hledání pravdy a 

chápání světa", Ševčuk zde vykresluje "současného člověka oblečeného do 

historického oděvu". Autor práce se snaží vystopovat základní mechanismy a 

strategie, kterými prozaik dosahuje vnitřní dialogičnosti díla, citelného napětí a 

dramatismu, pokouší se na detailních komentářích k jednotlivým "příběhům" odkrýt 

základní principy Ševčukovy tvůrčí laboratoře, zaměřuje se na výraznou postavu 

vypravěče, v níž spatřuje autorovo alter ego, zabývá se střetem křesťanství a 

pohanství atd. Velmi zdařile prezentuje Ševčukovy postavy jako postavy přebývající 

lIna cestě", tedy ve stavu "hledání", což je jednou z priorit prozaikovy modelace 

postav. Tuto závěrečnou kapitolu práce bych označila za nejsamostatnější, autor se 

zde nejméně spoléhá na sekundární literaturu a snaží se o vlastní analýzu 

Ševčukova stylu. 

Výrazným pozitivem práce je snaha neanalyzovat Ševčukovu tvorbu uzavřeně, 

pouze v kontextu ukrajinském. Autor srovnává jednotlivá Ševčukova díla s tvorbou 



světových autorů (G. G. Marqueze, A. Carpentiera, E. Hoffmanna, I. Allende), což 

vytváří zajímavé "mimoukrajinské" souvislosti. 

Kladem práce je množství ilustrujících citací z primární literatury, které svědčí o 

autorově kvalitním obeznámení s texty (zvláště se toto týká závěrečné kapitoly). 

Celkově je patrné, že autor přistoupil k zpracovávanému tématu s velkou pečlivostí, 

je rovněž nutné podtrhnout jeho snahu získat i obtížně dostupné sekundární 

materiály. Místy bych uvítala hlubší proniknutí do problematiky a konkrétnější (a 

rovněž stylisticky propracovanější) formulování závěrů vyplývajících z dílčích 

postřehů a analýz. 

Ani tyto výtky ovšem nemění nic na tom, že předkládaná práce splňuje kvality 

nutné pro její úspěšnou obhajobu. Na základě výše uvedeného hodnocení navrhuji 

práci ocenit známkou "výborně". 

2 

.-- '} 
~ ~ c===--;;. -
~~) 

Tereza Chlaňová 


