
Posudek vedoucího diplomové práce Kateřiny Vodvářkové 

"Vliv Volodymyra Vynnyčenka na tvorbu Mykoly Kuliše a Valeriana 

Pidmohylného" 

Ústav slavistických a východoevropských studií, FF UK, Praha 2009 

Předložená diplomová práce Kateřiny Vodvářkové se zabývá jedním z nejvydávanějších ukrajinských 

spisovatelů první třetiny 20. století a posléze tabuizovaným autorem Volodymyrem Vynnyčenkem a jeho vlivem 

na literáty, jež svou tvorbu rozvinuli ve 20. a na počátku 30. let 20. století, prozaika Vzleric:lna Pidmohylného a 

dramatika Mykolu Kuliše. 

V. Vynnyčenko vstoupil na literární scénu na sklonku 19. a na počátku 20. století, tedy v období, které se 

neslo na jednu stranu ve znamení zpochybňování dosavadních hodnot a na druhou stranu ve snaze tyto hodnoty 

"zachránit". V ukrajinské kultuře se začínají "zabydlovat" dosud neznámé a netradiční prvky a jevy, které 

postupně narušovaly narodnický monopol a vytvářely celou polyfonii modernizujících tendencí, jež inspirovaly i 

proměny literárního stylu. Systém pozitivistické filozofie byl vyčerpán, což vedlo k obdobnému stavu i literaturu: 

nedostatečnost filozoficko-estetických zásad realistického stylu se stala očividnou. Rodila se nová vlna chápání 

člověka a společnosti, zanikala etnografická omezenost, převaha venkovské tematiky, literatura se zbavovala 

zatěžující funkce být ilustrací k sociologii a politice, objevila se touha vrátit literatuře její estetickou funkci. Díky 

tomu postupně docházelo ke značným modifikacím realistického stylu. Rekviem 'starému' realismu" zazně!o 

výrazně v několika literárních počinech přelomu století, z nichž jedním byl debut V. Vynnyčenka, povídka "Kpaca i 

Cli1na". Spolu s tímto i s následujícími Vynnyčenkovými díly došlo k zásadnímu narušení dosavadního směřování 

ukrajinské prózy. Vynnyčenko akcentoval přechod k nezvyklým tématům (městský život, život okrajových skupin 

obyvatelstva), polemizoval se zastaralými uměleckými formami, své hrdiny "prověřoval" v extrémních morálně

psychologických situacích, v nichž byli nuceni řešit rozličná dilemata (rozumu a citu, vědomí a instinktu, 

povinnosti a vlastních tužeb). Vynnyčenkova tvůrčí laboratoř zpracovávala rozličná témata týkající se lásky, 

sexuálních vztahů a postavení muže a ženy ve společnosti. V jeho tvorbě se odrazilo Nietzschovo 

zproblematizování tradičních křesťanských hodnot. Vynnyčenkovy "experimenty" s morálními postuláty, zvláště 

pak jeho variace na Shakespearova slova "to thine own self be true" autorovi přinesly odsouzení za hlásání 

krajního individualismu a egoismu. Spíše než jedním určitým typem hrdiny V. Vynnyčenko zapůsobil celým 

komplexem vybavení své experimentální laboratoře: zaujal způsobem, jímž vytvářel nezvyklé výchozí konstelace 

pro své postavy, schopností kombinovat běžně nekonfrontované složky lidské osobnosti. Jeho kontroverzní dílo 

se stalo ínspírací pro mnohé autory tvořící ve 20. letech - mezi nímí i pro V. Pídmohlyného a M. Kuliše. 

Právě tyto zmíněné prvky a tendence souvísející s dílem V. Vynnyčenka diplomantka představuje v první 

a druhé kapitole své práce. Snaží se nejen začlenit autorovu tvorbl.. do dobového kontextu, ale poměrně detailně 

se zabývá jednotlivými prvky Vynnyčenkovy poetiky, vytváří přehled základních témat Vynnyčenkova díla, 

analyzuje jeho nejfrekventovanější líterární prostředky (kontrast, ozvláštnění, neočekávané zakončení díla, 



rytmické členěni textu, prolinaní stylových rovin a dialogičnost). Upozorňuje na výrazné postavení ženské hrdinky 

v tvrobě V. Vynnyčenka, což ilustruje na třech hlavních postavách z autorových děl (románu l{ecHicmb 3 C0601O, 

dramat 5a3ap a "Mi)\{ ABOX C~Jl"). Diplomantka se zvláště věnuje metodě umělecké laboratoře, kterou 

Vynnyčenko uplatňoval v dílech zabývajících se filozoficko-etickými problémy a souvisejících s heslem "věrnost 

sobě". 

Ve třetí kapitole autorka přesouvá pozornost k nejvýznamnějšimu dramatikovi 20. let 20. století Mykolu 

Kulišovi. Na počátku zasazuje Kulišovu tvorbu do dobového kontextu, dokonce se vrací i k situaci v dramatické 

tvorbě na počátku 20. století a načrtává její směřování v době poválečné a porevoluční. Kulišovu tvorbu klade do 

souvislosti s divadlem Berezil a slavným režisérem Lesem Kurbasem. Dále již přichází na řadu vytyčení styčných 

bodů tvorby V. Vynnyčenka a M. Kuliše, zvláště pak způsobů, kterými se oba autoři snaží poukázat na tragiku 

doby, úpadek a rozklad společnosti i jednotlivce. Diplomantka porovnává dvě koncepce reformy člověka a 

společnosti, o jejíž prosazení usílují jednotliví hrdinové děl zmíněných autorů. Zde je nULné podtrhnout autorčinu 

schopnost vystihnout podstatné rysy vážící se u jednotlivých autorů k dané problematice a zvýraznit rozdíly mezi 

Vynnyčenkovou teorií "věrnosti k sobě" a Kulišovým "modrým snem". Autorka velmi trefně konstatuje, že "Ku liš 

navazuje na Vynnyčenkovu tvorbu zejména v oblasti tematické, avšak úhel pohledu na tuto problematiku je u 

obou autorů odlišný." (s. 21). Rovněž vystihuje podstatu Vynnyčenkovy teorie "věrnosti sobě" jako provokativní 

avšak logické a seriózní teze, nad kterou se ostatní zamýšlejí a na základě svého vnitřního přesvědčení ji 

přijímají nebo odmítají, a naopak tragikomickou podstatu "modrého snu", jenž okolí vnímá jako výmysl duševně 

nemocného člověka. 

Kladem dané části textu je bezesporu i schopnost vystoupit za rámec úzce vymezeného tématu, mám zde 

na mysli především srovnání postavy Malachije Stakančyka z divadelní hry "HapoAH~~ MaJlaxi~" a Cervantesova 

dona Quijota. To samé platí i pro srovnání Kulišovy komedie "M~Ha Ma3a~JlO" a Moliérovy komedie Jeho 

urozenost pan měšťák, kterou autorka zmiňuje v následující podkapitole. Pozitivním prvkem třetí části práce je 

autorčina schopnost zaměřit se na různé roviny díla: tematickou (reforma společnosti v tvorbě obou autorů), 

motivickou (motiv ukrajinství, ukrajinské národní myšlenky, idea utváření ukrajinského národa, střet mezi 

rusofilstvím a ukrajinstvím) i stylovou (srovnání kombinace stylových rovin u obou auto::'! a ~rvků souvisejících), 

Výrazným kladem dané části práce je autorčina schopnost abstrahovat a vytvářet velice konkrétní, přitom nijak 

výrazně nezjednodušující závěry, příkladem může být její postižení základního rozdílu ve zpracování nastíněných 

témat u obou autorů: "ve Vynnyčenkových dílech dominuje rovina psychologická, kdežto v Kulišových dramatech 

je nejdůležitější složkou rovina existenciální." (s. 55). Je zřejmé, že kromě zmíněných styčných bodů bychom 

mohly nalézt i některé další lákavé oblasti možného srovnání (např. postavy vyšinutých, podivínských postav 

apod.). 

Závěrečná čtvrtá část diplomové práce ("Konflikty a motivy v próze V. Vynnyčenka a V. Pidmohlyného") je 

věnována srovnání konfliktů a motivů v próze obou autorů. Kromě velmi výstižně zpracovaného úvodu k tvorbě V. 

Pidmohylného autc~ka srovnává jednotlivé tvůrčí prostředky objevující se u obou autorů. Především se jedná o 

využití kontrastu (kontrastní zobrazení postav, prostředí a idejí, kontrast v rámci postav samotných apod.), 

prolínání stylových rovin, rytmické členění textu atd. Oddělená podkapitola je věnována motivu krásy jako 



podstatné estetické hodnotě u obou autorů. Krása se u obou autorů stává katalyzátorem rozličných konfliktů 

(mezi mužem a ženou, slovem a skutkem, ideálem a skutečností, rozumem a iracionalitou). V kontextu této 

problematiky by jistě stálo za pozornost zaměřit se více na roli "krásy" jako estetické hodnoty při vytváření 

extrémních, mezních situací. 

Velká část děl obou autorů obsahuje či je přímo vystavěna na konfliktu mezi rozumem a instinktem a s tím 

souvisejícím rozporem v pojetí sexuality. Tato dualita je blíže zkoumána v následující podkapitole. Zde je třeba 

podtrhnout autorčinu nápaditost, s níž přistupuje k jednotlivým povidkám, absenci šablonovitosti a naopak 

schopnost zdůraznit odlišnosti a specifické rysy jednotlivých próz. Diplomantka je schopna nejen' velmi detailního, 

místy až "mikroskopického" pohledu na literární text, ale daří se jí rovněž abstrahovat a tím se držet primárního 

cíle své práce - tedy srovnání. 

Poslední podkapitola práce je velmi zajimavá již výběrem svého tématu, tzn. zmapováním specifického 

postavení dětí v tvorbě obou autorů. Jak autorka trefně upozorňuje, děti a motiv dětství se stávají pro oba 

spisovatele neodmyslitelnou součástí jejich koncepce člověka ve smyslu sociálním, psychologickém, etickém, 

filozofickém a ideovém. 

Celkově je třeba podtrhnout několik výrazných kladů autorčiny práce: 1) velmi přehlednou strukturu celého 

textu, 2) výrazný tvůrčí přístup nejen při volbě tématu, ale i jeho konkrétní realizaci v jednotlivých bodech, 3) 

schopnost na základě detailních analýz dále abstrahovat a vytvářet srovnání. Kromě těchto bodů bych podtrhla i 

fakt, že autorka se musela potýkat s nedostatkem sekundárni literatury v případě analýz tvorby M. Kuliše a V. 

Vynnyčenka, V souvislosti s tvorbou V. Pidmohylného by bylo naopak na místě zohlednit více studií, neboť 

v současné době se již jedná o autora, jehož dílo je poměrně zevrubně probádáno. Rovněž by celé práci 

prospělo, kdyby diplomantka do korpusu zkoumané primární literatury začlenila větši množství děl jednotlivých 

autorů, pohled by se tak jistě rozšířil a prohloubilo další nuance a variace zkoumaných oblastí. 

I přes občasné formální nedostatky (překlepy, nedokonalou grafickou úpravu apod., nenápadité názvy 

jednotlivých kapitol a podkapitol) je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracovávanému tématu s velkou pečlivostí 

a předvedla skutečně tvůrčí přístup k vytyčenému úkolu. Na základě výše uvedeného hodnocení tedy navrhuji 

práci ocenit známkou "výborně". 

~ 
Tereza Chlaňová 


