
Oponentský posudek diplomové práce Kateřiny Vodvářkové 

Vliv Volodymyra Vynnyčenka na tvorbu Mykoly Kuliše a Valeriana 

Pidmohylného 

V první části své práce diplomantka podává charakteristiku poetiky Volodymyra 

Vynnyčenka, zabývá se základními stavebními prvky Vynnyčenkovy tvorby, metodou 

morální laboratoře a teorií "věrnosti sobě". V další části pojednává problematiku ukrajinizace 

a reforem společnosti v tvorbě V. Vynnyčenka a M. Kuliše: věnuje se literárnímu kontextu 

dramatické tvorby Mykoly Kuliše, reformě společnosti v tvorbě V. Vynnyčenka a M.Kuliše, 

stylovým a významovým rovinám v dramatu M. Kuliše Narodnij Malachij a v románu V. 

Vynnyčenka Cesnisť z soboju a motivu ukrajinství v tvorbě V. Vynnyčenka a M. Kuliše. 

Následuje kapitola nazvaná Konflikty a motivy v próze V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného, 

kde diplomantka analyzuje literární kontext prozaické tvorby V. Pidmohylného, styčné body 

prózy V.Vynnyčenka a V. Pidmohylného, téma krásy v tvorbě V. Vynnyčenka a V. 

Pidmohylného, konflikt mezi rozumem a instinktem, pojetí sexuality v tvorbě V. 

Vynnyčenka a V. Pidmohylného a dětské motivy v tvorbě obou autorů. 

Ve svém hodnocení diplomové práce Kateřiny Vodvářkové bych především ráda 

pochválila výběr tématu. Je potěšitelné, že se diplomantka rozhodla věnovat dílům autorů, 

kteří byli v letech totality zamlčováni a přitom všichni tři patřili k nejvýznamnějším 

ukrajinským tvůrcům. Jejich životní dráha končila tragicky. Mykola Kuliš a Valerian 

Pidmohylnyj byli obviněni v 30. letech z formalismu, nepřátelství vůči socialistickému 

zřízení a z nerespektování metody socialistického realismu a oba byli posláni do 

koncentračního tábora v klášteře Solovky, kde v roce 1937 Pidmohylnyj zahynul vysílením a 

hladem. Kuliš byl v témže roce zastřelen. Z toho vyplýval i fakt, že za totality se neobjevily 

téměř žádné odborné práce, které by si všímaly tvorby těchto autorů. Totéž můžeme říci o 

tvorbě Volodymyra Vynnyčenka (výjimku samozřejmě tvořily práce exilových badatelů). O 

dramatice M. Kuliše pojednala ve své práci lstorija ukrajinskoji dramy, která vyšla 

v 60.letech, a v knize Dramaturhija Mykoly Kuliša (1962) pouze Natalja Kuzjakinová. Psát o 

těchto autorech nebylo snadné ani v satelitních zemích sovětského bloku. Z vlastní zkušenosti 

vím, jak obtížně se prosazovala v časopise Československá rusistika koncem 60.let moje stať 



Kontrapunkt v dramatické tvorbě Mykaly Kuliše. Dodnes je na Ukrajině odborných prací o 

tomto autorovi velmi málo. Totéž můžeme tvrdit o pozornosti k dílu Valeriana Pidmohylného. 

Tím radostněji konstatuji, že se krátkým prózám tohoto autora věnovala ve své diplomové 

práci v roce 1998 Tereza Lipavská a v roce 2004 ve své doktorandské práci Tereza Chlaňová. 

A ještě si v této souvislosti neodpustím jednu zmínku: bohužel ani všechny nové ukrajinské 

práce zabývající se touto tematikou nemáme k dispozici, protože Slovanská knihovna 

nedisponuje takovými finančními prostředky, které by umožnily jejich nákup. Je nutné 

opatřovat si tyto knihy soukromně a zde bych chtěla vyzvednout jednak obětavost 

diplomantky, jednak účinnou pomoc vedoucí diplomové práce Mgr. Terezy Chlaňové, Ph.D. 

Z ukrajinských pramenů bych doporučila ještě alespoň práci S. Pavlyčkové Diskurs 

modernizmu v ukrajinskij literaturi (1999). 

Diplomantka správně zdůrazňuje vliv Volodymyra Vynnyčenka na tvorbu Mykoly 

Kuliše i Valeriana Pidmohylného. Vynnyčenko usiloval ve svých prózách i dramatech o 

začlenění ukrajinské literatury do evropského kontextu a byl až do 30. let dvacátého století 

nejvěhlasnějším ukrajinským autorem. Zkoumání vlivu jeho tvorby na díla Kulišova a 

Pidmohylného je však teprve v začátcích, a proto se diplomantka pokouší tuto mezeru zaplnit. 

Při srovnávání tvorby V. Vynnyčenka a M.Kuliše se zaměřuje na reformu společnosti ajejí 

řešení v dílech obou autorů: avantgardní Kuliš píše svou hru Narodnij Malachij v roce 1927, 

kdy byla známa Vynnyčenkova teorie "věrnost sobě", a navazuje tak na tvorbu svého 

předchůdce. Malachij sní svůj "modrý sen" a touží zachránit lidstvo tím, že ho zbaví 

přetvářky a lži. Jde o tragikomickou postavu. V této pasáži by mělo být podle mého názoru 

ještě zdůrazněno, že Kuliš vytvořil v daném případě dramatickou grotesku se satirickým 

zaměřením - a to je další odlišnost od Vynnyčenka. Autorova satira deklasuje fanatismus 

včetně komunistického. 

Dále označuje diplomantka jako shodné téma obou autorů ukrajinství a uvádí jako 

příklady Kulišovu hru Myna Mazajlo a Vynnyčenkovo drama Miž dva ch syl. I v daném 

případě však autoři volí odlišnou formu: Kuliš znovu realizuje formu dramatické grotesky se 

satirickým zaměřením. 

Autorka diplomové práce dále sleduje styčné body prózy V. Vynnyčenka a V. 

Pidmohylného a právem je nalézá v prolínání stylových rovin, zejména impresionistických a 

naturalistických pasáží. Upozorňuje rovněž, že tvorba obou autorů je vystavěna na rytmickém 

členění textu. Také motiv krásy je společný oběma autorům, třebaže je řešen u obou odlišně: 

u Vynnyčenkaje krása zdrojem konfliktů a někdy i prostředkem sebezničení (např. v dramatu 

Bazar), zatímco u Pidmohylného, např. v povídce Vijskovyj litun, je krása stavěna do 



kontrastu s ošklivostí (ostatně kontrast je příznačný i pro tvorbu Vynnyčenkovu), ale dokonce 

v rámci jedné postavy. Odlišné řešení obou autorů je i v případě motivu rozporu instinktu a 

rozumu a v motivu sexuality. Oba prezentují ve své tvorbě také dětské hrdiny, a zase odlišně: 

u Vynnyčenka je kladen důraz na sociální aspekty a odlišnost chování dětí a dospělých a u 

Pidmohylného je pozornost zaměřena zejména na střetnutí mezi psychickou a biologickou 

složkou dětské osobnosti. 

Diplomovou práci Kateřiny Vodvářkové lze hodnotit velmi pozitivně a moje 

připomínka se týká především drobných formálních chyb, které se ostatně nevyskytují často, 

např. město, které představuje řád a vesnice (str.38 - chybí čárka, oddělující hlavní větu od 

vedlejší), podobně chybí čárka před a proto (např. str. 57) a dále mám námitku proti 

ponechávání ukrajinských ženských příjmení v původním znění - příklad M. Kovalyk. 

Domnívám se, že přechylování je jednou z českých jazykových specifik a výhod. 

Práci Kateřiny Vodvářkové navrhuji klasifikovat známkou v Ý bor ně., 
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Praha, 16.ledna 2008 Doc PhDr. Alena Morávková 


