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Předložená diplomová práce Julie Klevcové Pilařové se zabývá tzv. "pratextem" ruského 

postmodernismu, novelou V. Jerofejeva MocKea-nemywKu. Jako cíl své práce si autorka vytyčila nejen 

usouvztažnění daného díla a fenoménu postmodernismu, ale rozhodla se "analyzovat toto dílo z pohledu 

jeho vztahu k estetické charakteristice fenoménu jurodivosti" (s. 8) a rovněž věnovat značnou část 

pozornosti "rozboru transformovaného motivu cesty v tomto díle" (s. 8). Tyto tři hlavní zkoumané okruhy 

určují strukturu práce, která je přehledně a smysluplně rozčleněna do čtyř hlavních částí a množst\lí 

podkapitol. 

Výrazným kladem samotného úvodu (s. 7-10) je fakt, že tento krátký vstupní text není pouhým 

mechanickým vytyčením problémů zkoumaných v předkládané práci, ale autorka zde upozorňuje na 

problematiku definQvání jednotlivých pojmů klíčových pro další směřování textu. Zvláště se to týká fenoménu 

ruského postmodernismu, na nějž nahlíží ne jako na jev zcela jasně definovatelný, ale spíše jako na 

kategorii podmíněnou mnohými často protichůdnými jevy. Tuto "opatrnou" pozici opakuje i v začátku kapitoly 

druhé (s. 32,33)., tzn. je si velmi dobře vědoma podmíněnosti pojmů, s nimiž dále operuje. Přes tuto 

počáteční "váhavost" se diplomantka snaží vytyčit řadu obecných aspektů, které spojují tzv. "postmoderní" 

díla a odpovídají tzv. postmoderní poetice. Upozorňuje na to, že dané rysy se of)ievují v ruské literatuře 

zvláště v rámci tzv. "první vlny" postmodernismu, do níž bývá řazena i novela MocKea-nemywKu. 

První (úvodní) kapitolu (s. 11-31) můžeme považovat ze kapitolu "přípravnou", teoretickou, v níž 

autorka za prvé seznamuje čtenáře s literárně-vědnými studiemi, které se zabývají zkoumanou novelou a 

zvláště pak motivem cesty a tematikou "jurodivosti" (s. 11-21), za druhé se v této kapitole seznámíme 

s biografií V. Jerofejeva (s. 22-26) a jeho deníky (s.26-31), které diplomantka chápe jako výrazné doplňující 

materiály vrhající světlo na analyzovaný text. Autorka vytváří velmi reprezentativní souhrn studií, jež se staly 

"hlavními faktory nastavujícími směr zkoumání novely MocKea-nemywKu a formovaly paradigma možných 

interpretací daného díla" (s. 11). Nejedná se ovšem o pouhý mechanisticky poskládaný inventář 

nejvýraznějších titulů sekundární literatury, ale o srovnání těchto pramenů, podtržení odlišného směřování 

jednotlivých interpretací a načrtnutí vývoje teoretického zkoumání novely. Diplomantka upozorňuje na to, že 

v "existujících studiích nenalezneme strukturovanou, detailní analýzu projevů jednotlivých motivů jurodivosti 

v poémě" (s. 9), stejně tak podle ní chybí úplný, systematický přístup k analýze vztahu "prvků jurodivosti a 

motivu cesty s postmoderním kontextem" (s.9). Právě zaplnění této mezery staví jako hlavní cíl své 

diplomové práce a využití uvedené sekundární literatury považuje za výchozí mat~riáí, odrazový můstek 



k detailnějšímu rozpracování dané problematiky. Z výše uvedeného je patrné, že autorka je schopnat 

vytvořit velmi kvalitní teoretický základ pro další části diplomové práce. 

Ve druhé kapitole, která je vlastně jakousi druhou úvodní kapitolou, diplomantka seznamuje čtenáře 

s fenoménem postmodernismu (s. 32-46), zaměřuje se rovněž na specifika teoretického přístupu k ruskému 

literárnímu "postmodernismu" (s. 46-56) a na vztah analyzovaného románu k tomutu řenoménu (s. 58-66). 

Samotná struktura a proporce této kapitoly vůči ostatním částem provokují otázku, zda bylo skutečně nutné 

tak rozsáhlým způsobem uvádět čtenáře do problematiky postmodernismu, některé nastíněné otázky jsou 

rozpracovány příliš detailně a netýkají se bezprostředně hlavního zaměření práce. Zvláště mám na mysli 

podkapitoly 2.1.1.- 2.1.3 (s. 32-46). Domnívám se, že nebylo nutné zabíhat do některých podrobností (např. 

problematika "nesouvislosti postmodernismu s konkrétním historickým obdobím" (s. 33), první použití 

termínu postmodernismus (s. 34), sociálně-politické podhoubí vzniku postmodernismu (s. 34-35), apod.). To 

samé se týká celé podkapitoly 2.1.2. "B3aVlMooTHoweHVle MOAepHVl3Ma VI nocTMoAepHVl3Ma" (s. 36,37). 

Zvážila bych vynechání některých pasáží týkajících se "filozoficko-teoretického základu postmodernismu 

založeného poststrukturalisty" (s. 38) (teorie dekonstrukce, pojem simulakrum, myšlenka jazykové hry, 

apod.) a z nich vycházejících premis ovlivňujících postmoderní poetiku. Spíše než popisem geneze a vývoje 

jednotlivých pojmů a prvků spojených s postmoderní poetikou (smrt autora, intertextualita atd.) bych se 

zaměřila na formulování závěrů těchto procesů, které by následně posloužily při samotné analýze 

Jerofejevovy novely. Nemám na mysli, že by zmíněné podkapitoly měly být zcela vynechány, ale vhodnou 

koncentrací textu by mohly vytvořit rozsahem méně vydatnou podkapitolu, případně by mohly být vhodně 

infiltrovány do kapitol následujících. Samozřejmě tato "výtka" nesnižuje hodnocení práce, neboť se jedná 

vlastně o část textu, která je zde jakoby "navíc". 

Zcela opačný dojem vyvolává podkapitola 2.2 zabývající se zvláštnostmi teoretického přístupu 

k ruskému literárnímu postmodernismu (s. 46-56), což je problematika bližší zkoumanému tématu a přímo 

s ním související. Za zvláště zdařilou pak považuji kapitolu "HeKoTopble nocTMoAepHVlcTcKVle acneKTbl 

n03Mbl MocKBa-neTywKVI" (s. 57-66), kde se autorka snaží akcentovat ty rysy poémy, které "dávají právo 

vztáhnout daný text k jednomu ze základů ruského literárního postmodernismu" (s.57), tj. intertextualita, 

využití autorské masky, deideologizace a decentrace kulturních metanarativů, využití uměleckého 

chronotopu, dialogismus a aspekt chaosu. 

Dvě následující kapitoly (3. a 4.) by měly, dle vytyčení autorčina cíle v úvodu, tvořit jádro a hlavně 

tvůrčí a originální část práce. Třetí kapitola poskytuje krátký exkurz do tradice "jurodivosti" ve staré Rusi a 

také upozorňuje na ty zvláštnosti, které pomohou při rozboru charakteristických aspektů "jurodivosti" v 

analyzovaném textu. Tyto prvky pak vztahuje k určitým aspektům fenoménu postr,"odernismu. V kontextu 

této kapitoly je zvláště nutné pochválit autorčinu schopnost práce se sekundární literaturou různého druhu. 

Diplomantka zde dokázala (což se týká zvláště kapitoly ,,06L1\a~ xapaKTepVlcTVlKa IOpoAVlBOro, MeCTO 

AaHHoro acneKTa B "CMeXOBOM MVlpe", s. 68-74) vytvořit velmi reprezentativní úvod k problematice 



"jurodivosti", na nějž navazuje v následujících podkapitolách analýzou projevJ jednotlivých motivů 

"jurodivosti" v díle MocK8a-nemywKu (motiv dobrovolného utrpení, "pijáctví s náboženským základem" 

(s.78), divadlo jednoho herce aneb hra jurodivého pod maskou pomateného (s. 80) atd.). Čtvrtá kapitola se 

zabývá analýzou problematiky cesty v poémě z různých pohledů (motiv cesty jako formální kategorie a 

žánrové specifikum dila (s.99-107), vztah horizontálního a vertikálního rozměru v díle, cesta jako text a text 

jako cesta (s. 116) atd.). Obě zmíněné kapitoly, tzn. třetí a čtvrtá, opět vykazují výraznou autorčinu erudici a 

obeznámenost se značným množstvím sekundární literatury různého druhu. Zároveň bych si dovolila vznést 

otázku, do jaké míry jsou tyto dvě kapitoly opět vhodně zkompilovaným textem, jehož jádro vytvářejí názory, 

teorie a tvrzení jednotlivých literárních-vědců, a nakolik je tato část textu vlastním originálním zpracováním 

vytyčené problematiky. Z mého pohledu se jedná spíše o první ze zmíněných možností. Je nutné rovněž 

podotknout, že sám text románu se "dostává ke slovu" až na s~raně 74, chybí zde tedy větší orientace na 

samotný primární text. Přestože autorka v úvodu říká, že k tématu, kterým se chce ve své práci zabývat, 

neexistuje dostatečná literatura a že tudíž jejím přínosem bude doplnit tuto mezeru, v samotném textu 

nalezneme jen málo vlastních poznatků. Většinou se jedná o doplnění tvrzení, která autorka čerpá z článků 

a studií jednotlivých literárních vědců či o vlastní uspořádání a systematizování prostudovaného materiálu. 

Jádro práce se tak pohybuje spíše na úrovni kompilace, než na úrovni samostatné tvůrčí analýzy. 

Rozsahem předkládaná práce přesahuje nároky na diplomovou práci kladené, což samozřejmě 

v žádném případě nevadí. Jen je třeba poznamenat, že na určitých místech by neškodilo text více 

koncentrovat a vyvarovat se zbytečného opakování a variací již řečeného (viz str. 30, str. 32, str. 69,70 a 80, 

s. 83, s. 95, s. 97). Rovněž je poměrně zbytečné opakovat na několika místech textu více méně to, co bylo 

uvedeno v úvodu práce (úvodní odstavce k jednotlivým kapitolám, shrnutí na str. 21 apod.). Rušivě působí 

občasné překlepy (např. 79, 90), chybějící odkazy (str. 83), v několika případech je odkaz uveden chybně (s. 

88,89). 

Z celé práce je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracovávanému tématu s velkou pečlivostí, 

dokázala zvláště, že je schopná velmi dobře pracovat se sekundárními prameny, drobným mínusem je 

váhavost v odpoutání se od sekundární literatury a při vkročení na skutečně "neprobádané" území. 

I přes uvedené připomínky práci považuji za velmi kvalitní a na základě výše uvedeného hodnocení 

navrhuji, aby byla předložena k obhajobě. 


