
Posudek školitele na diplomovou práci Julie Klevcové Pilařové Moskva-Petllški 
Venedikta Jerofejeva i/i stranstvijajurodivogo s postmodernistskim podtekstom 

Studentka si vytýčila na první pohled přístupné a snadno zpracovatelné téma, zvláště 
v ohledu na středně rozsáhlý komplex sekundámí literatury, který sice obsahuje základní 
charakteristiku díla a dovoluje převzít základní interpretace, kteJ)' však na druhé straně není 
zcela uzavřen a dovoluje tedy i vlastní badatelské aktivity. Během práce se však ukázalo, že 
tato jednoduchost a dostupnost je jen zdánlivá, že dané dílo v sobě z hlediska dnešního 
časového odstupu od doby jeho vzniku i od doby jeho vstupu do receptivního procesu 
odkrývá další vrstvy či možnost interpretace a navíc že otvírá mnohé otázky - tou 
nejzávažnější je otázka přehodnocení postmodemistických prvků v něm a otázka o aspektech 
ruského postmodernismu. Veškeré problematičnosti zvoleného tématu si byla Julie Klevcová 
Pilařová vědoma a snažila se otázky a problémy, které před ní vyvstávaly, řešit v rámci svých 
možností - možností studenta magisterského studia. Proto nechci pojímat posudek převážně 
jako výčet absentujících položek ajako seznam toho, co bylo možno udělat lépe ajinak - to je 
ostatně možno při každé doktorské, ba i habilitační práci -, nýbrž jako komentář k tomu, co 
studentka vykonala. Jako obecný závažný nedostatek u diplomních studentů obecně ovšem 
považuji fakt, že kvůli nedostačujícím jazykovým znalostem nemohou běžně číst odbornou 
literaturu v němčině či angličtině, která v současnosti tvoří základ literárněvědných 

slavistických bádání v Evropě. Jazyková omezení na češtinu a ruštinu pak také posunují 
včtšinu prací do východoevropského, nikoli středo- či západooevropského vědeckého 

diskurzu. 
Studentka chtěla nejprve zkoumat určité aspekty přítomné v poémě Moskva-Petu.{-ki 

(aspekt jurodivosti, aspekt Logu a aspekt cesty) za automatického převzetí předpokladu, že 
dané dílo je praetextem ruského postmodernismu (s tímto tvrzením bychom mohli 
polemizovat, stejně jako v případě románu Pu.~kinskij dom Andreje Bitova). Ukázalo se ale, 
že takto jednoduše dnes toto bezmála dvacet let staré tvrzení převzít nelze a že bude potřeba 
se nejprve alespoň částečně s ním vypořádat a že bude nutno studovat alespoň některá 

základní díla týkající se problematiky postmodernismu. Tato část práce, která dnes tvoří 
druhou kapitolu (první úvodní kapitola obsahuje nezbytný úvod do problematiky a shrnutí 
dosavadního stavu bádání především v oblasti ruskojazyčné), zabrala nakonec nejvíc času a 
bylo potřeba ji neustále upravovat. Julie Klevcová Pilařová se dle mého názoru dobře 
rozhodla pro využití sekundární literatury o postmodernismu, která akcentuje prvky přítomné 
i v samotném analyzovaném textu (především prvek jazyka a textu jazyka jako principu bytí) 
a především pak teorie M. Foucaulta a R. Barthese, které i časově korespondují s dobou 
vzniku poémy Moskl'a-Pelllški. Postmodernistická vrstva textu je tedy v předkládané 
diplomové práci pojímána jako možnost (nevědomého) ohlasu na evropský filozofický 
diskurz a je možno uvést ji jako argument toho, že ne všechna tzv. ruská specifika jsou 
opravdu specitiky čistě ruskými a naopak že jsou určitými variantami prvotního 
západoevropského modelu. Dále se pokusila syntetizovat základní ruská díla včnovaná 
problematice postmodernismu a jednotlivé přístupy ke klasifikaci literárních jevů, které jsou 
počítány k ruským postmodernistickým dílům. Došla ke zjištěnL že z velké části ruští autoři 
přejímají teorie západoevropských kolegů, přičemž některá specdika, která nazývají 
,.východními", v podstatě vylučují přítomnost kanonizovaného postmodernistického 
paradigmatu a z velké části spojují pojem postmodcrnismu s literaturou undergroundu (což by 
mohlo odpovídat Lyotardově tezi o pasivní rezistenci), avšak o tom, že je dnes tato teze již 
pkkonána, svědčí fakt pJ-ejímání Groysovy koncepce (i když nikde necitované) o návaznosti 
mezi avantgardou, socrealismem a postmodernismem. K dalším často vyslovovaným tezím 
pam ta o aspektu jurodivosti v ruském postmodemismu, jemuž se studentka věnovala dále. 
V rámci této druhé kapitoly pak sama zkoušela hledat spojitosti mezi nastínčnými 



teoretickými tezemi a jejich možností aplikace v samotném textu (hypertextovost či dialog 
s chaosem): zde se pokoušela opravdu samostatně hledat důkazy pro své domněnky či pro 
domněnky jiných v textu. Pokoušela se i o analýzu vztahu či spojení subjektu a objektu, který 
je pro postmodernistické umění typický. Tato druhá kapitola byla zřejmě pro studentku 
nejobtížnější, přesto se však dle mého názoru dobře vyrovnala s množstvím i výběrem 
sekundární literatury a snažila se ji používat cíleně v souladu s tématem své práce. Zároveň by 
mohla být tato kapitola úvodním materiálem k práci reklasifikující ona "základní" díla 
ruského postmodernismu, jakými jsou Moskva-Pefu.Š:ki či Pu.Š:kinskij dom. 

Třetí kapitola věnovaná aspektu jurodivosti a jeho možného výkladu v kontextu 
ruského postmodernismu je zřejmě nejlepší z celé diplomové práce, protože vznikala jako 
studentčin vlastní badatelský produkt. Jak teoretickou základnu použila kanonická díla 
sekundární literatury o funkci smíchu v kultuře a již výše zmíněnou sekundární literaturu o 
jurodivosti ve vztahu k analyzované poémě. Snažila se na ně samostatně navazovat a nacházet 
vlastní doklady přítomnosti jurodivého aspektu v poémě. čtvrtá kapitola věnovaná tématu 
cesty pak vytváří funkci mostu k práci vyššího syntetického typu, v němž by mohla být tato 
problematika rozvedena a analyzována hlouběji, zvláště pak ve srovnání s literaturou 
západoevropskou. Julie Klevcová Pilařová se snažila o nastínění teoretického a žánrového 
rámce tematiky cesty a pouti v ruské literatuře, přičemž zde opravdu musíme zmínit evropský 
kontext jdoucí až k antickým kořenům a stejně tak v práci absentující tematiku tzv. cestovního 
cyklu zpracovávaného ruskými a německými literárními a kulturními vědci od 80. let 20. 
století. Stejně tak by bylo možno použít teorie iniciačních žánrů či teorie hermetického 
románu. Náběhy k této možnosti analýzy se objevují v podkapitole s názvem "Unterwegs 
sein" ili logos kak ukazatel" napravlenija peremeščenija vo vremenno-prostranstvennom 
chronotope v processe ,.poznanija"" i samoretleksii, kdy diplomantka dospěla k počáteční 
analýze fenoménu bytí jako filozotické kategorie. Cenné na kapitole je to, že se sama snažila 
hledat oporu teoretickým tvrzením na materiálu textu poémy. 

Cením si i diplomantčina závěru, ktel)' se snaží odpovídat na otázky položené v úvodu 
a zároveň formuluje otázku další: otázku o současném pohledu na ruský postmodernismus i 
na jeho souvislosti s literaturou západoevropskou. 

Diplomantka prokázala samostatné myšlení, schopnost orientovat se v sekundární 
literatuře a splnila předpoklady, které jsou kladeny na absolventa magisterského studia. 
Navrhuji proto hodnotit její diplomovou práci známkou výborně. 

V Praze, 13.01.2009 

Helena Ulbrechtová 


