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       I.     Ú v o d 

 
Volodymyr Vynnyčenko vstoupil do ukrajinské literatury na přelomu  

19. a 20. století, tedy na rozmezí dvou kulturně-stylových epoch. Období, ve 

kterém vznikají autorovy prvotiny, je charakteristické soupeřením tradičního 

realistického stylu s modernistickými proudy a je doprovázeno spíše hledáním 

než vytříbeným a zakotveným stylem. Narodnický etnografismus, převažující 

v literatuře  

2. poloviny 19. století, v této době ustupuje do pozadí a objevují se nové a 

různorodé umělecké směry a koncepce (impresionismus, symbolismus, 

novoromantismus), které na konci 19. a na počátku 20. století ovládaly 

umělecko-literární život na západě a v Rusku a v této době pronikly i na Ukrajinu. 

I zde modernizovaly ideje, formu i prostředky literárních děl. Tato modernizace 

spočívala v novém pohledu na svět, způsobu zobrazení skutečnosti, expresivitě 

vyjádření, rytmu, syntaxi a v hlubokém ponoření do psychického stavu hrdiny.1 

Toto vše se projevilo i v umělecké tvorbě V. Vynnyčenka. 

Vynnyčenkova první povídka („Краса і сила“)2 vyvolala všeobecnou 

pozornost u soudobé kritiky i čtenářů. Příznivé ohlasy na toto dílo souvisely s tím, 

že autor zde výrazně neexperimentoval (jako někteří představitelé modernismu), 

ale navázal na tradici realistického stylu, který obohatil o nová témata, postavy a 

děj zasadil do prostředí do té doby pro literaturu netypického. V. Vynnyčenko 

využívá ke zdůraznění a zobrazení charakteru svých hrdinů nových prostředků 

(rytmické členění textu, dialogičnost, prolínaní stylových pasáží, kontrastní 

zobrazení postav a prostředí) a tím se realistický styl v jeho podání proměňuje. 

Během své padesátileté literární činnosti spisovatel prošel vývojem od 

povídkových prvotin k románům, divadelním hrám a jeho tvorbu uzavírá science 

fiction, žánr detektivky a politicko-filozofické romány. Žádný ukrajinský spisovatel 

první třetiny dvacátého století nezískal takový věhlas a popularitu jako  

V. Vynnyčenko. Jeho díla byla vydávána v hojném počtu a toto výsostné 

postavení v ukrajinské literatuře zaujímal téměř až do roku 1933. 

                                                 
 1 ПОГОРІЛИЙ, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Канада 1975, с. 10. 
 2  Tato povídka byla poprvé publikována v měsíčníku Киевская старина, červenec-srpen 1902. 



 6 

V. Vynnyčenko usiloval o pozvednutí úrovně ukrajinské literatury a její 

začlenění do světového kontextu. To se mu podařilo zejména na poli 

dramatickém, neboť jeho dramata byla hrána i na evropských divadelních 

scénách. K nejznámějším patřily hry „Великий Молох“, „Базар“, „Брехня“ a 

„Чорна Пантера і Білий Ведмідь“, které byly uváděny v divadlech v Moskvě, 

Petrohradu a později i v zemích západní Evropy.3 Rovnocenným partnerem 

autorovy dramatické tvorby byla i jeho tvorba prozaická. Vynnyčenkova díla se 

vyznačovala pestrostí žánrovou, tematickou i formální a stejně různorodé a 

protichůdné byly ohlasy a kritiky jeho děl. Autor se ve své tvorbě soustředil na 

problémy doby a zobrazoval nejstinnější stránky tehdejší společnosti. Velké 

tematické a žánrové rozpětí Vynnyčenkových děl, nové zpracování 

zobrazovaných témat ovlivnilo řadu ukrajinských spisovatelů, kteří na autorovu 

tvorbu navazovali a svým osobitým způsobem jeho metody a postupy dále 

rozvíjeli a rozpracovávali. Návaznost vybraných autorů (Valerian Pidmohylnyj, 

Mykola Kuliš) na tvorbu V. Vynnyčenka se stává předmětem této diplomové 

práce. 

Jelikož autorova tvorba je velice rozsáhlá a žánrově různorodá, bývá 

v literárních příručkách chronologicky i žánrově rozdělena do tří období:4 

1) 1901-1906  - období rané prózy (povídky, novely) 

2) 1907-1920  -dramata a psychologicko-filozofické romány 

3) 1921-1951 -utopické, sociálně-dobrodružné a politicko-filozofické romány. 

V této práci budu vycházet převážně z Vynnyčenkovy tvorby druhého období, 

konkrétně z románu Чесність з собою (1911), dramat Базар (1910) a „Між 

двох сил“ (1918).5 Kromě těchto děl se zaměřím i na některé autorovy povídky 

(„Краса і сила“, „Федько-халамидник“ a „Кумедія з Костем“ a další)6 z prvního 

období, ve kterých se objevují motivy, jež jsou rozvíjeny i v tvorbě dalších autorů.  

 

                                                 
 3 ПОГОРІЛИЙ, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Канада 1975, с. 19. 
 4  Tamtéž, s. 11. 

 5  Teorii „věrnost sobě“ V. Vynnyčenko analyzuje a prověřuje i ve svých dalších dramatech např. „Брехня“,    
„Дисгармонія“, „Шаблі життя“ a „Чорна Пантера і Білий Ведмідь“. 

 6 Jedním z těchto motivů je téma krásy, které V. Vynnyčenko  rozvíjí i ve svých dalších povídkách např.  
 „Раб  краси“ a zejména v povídce „Чудний епізод“, v níž se hlavní hrdina zamýšlí nad otázkou krásy a   
ošklivosti. Krásu reprezentuje jeho přítelkyně Natalja a ošklivost ztělesňuje prostitutka, kterou hrdina potká 
v noci na ulici. Tato žena ho odpuzuje svým vzhledem a zároveň se v ní skrývá cosi mystického a 
tajemného. Na hrdinu silně zapůsobí socha , již tato žena vytvořila. Jedná se o její věrnou kopii. Při pohledu 
na toto dílo si hrdina uvědomí, že v každém člověku se ukrývá krása i ošklivost, ale někdy je krása tak 
pečlivě schovaná, že ji není vidět a naopak ošklivost často bývá skryta za krásou. 
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První kapitola bude věnována základní charakteristice poetiky autora ve 

výše zmíněných dílech, metodě umělecké laboratoře a teorii „věrnost sobě7“. Ve 

druhé kapitole se zaměřím na analýzu shodných rysů a témat v tvorbě  

V. Vynnyčenka a M. Kuliše. V její první části budou vymezeny základní linie, 

které dominovaly v ukrajinském dramatu na počátku století a v jejichž kontextu 

vznikala dramata těchto autorů. Poté se soustředím na téma reformy společnosti 

a charakteristiku základních tezí, jež se objevují v dílech obou autorů, tedy na 

„věrnost sobě“ (z románu Чесність з собою) a „modrý sen“8 (z dramatu 

„Народний Малахій“). Ve třetí části se zaměřím na styčné body poetiky v tvorbě 

obou autorů, zejména na prolínání stylových rovin (impresionistické, 

expresionistické a existenciální). Poslední část kapitoly bude věnována 

porovnání způsobu zpracování tématu ukrajinství a formování ukrajinského 

národa ve Vynnyčenkově dramatu „Між двох сил“ a Kulišově komedii „Мина 

Мазайло“. 

Vliv V. Vynnyčenka se promítl také v tvorbě prozaika V. Pidmohylného.  

O tomto tématu bude pojednávat třetí kapitola diplomové práce. V její  první části 

se zaměřím na charakteristiku ukrajinské prózy 20. let 20. století, v jejímž 

kontextu tvořili svá díla V. Vynnyčenko a V. Pidmohylnyj. Poté bude následovat 

část týkající se shodných rysů poetiky obou těchto autorů, zejména využití 

kontrastního zobrazení postav a prostředí, rytmizovanost prózy, prolínání 

stylových rovin a symboličnost. V. Pidmohylnyj rozvíjí ve své povídkové tvorbě 

nejen Vynnyčenkovu metodu morální laboratoře, ale zpracovává i podobná 

témata a konflikty. Jedná se zejména o téma krásy, pojetí sexuality, konflikt mezi 

rozumem a instinktem a zobrazení dětí. Tato témata a podobnost i odlišnost 

jejich pojetí budou předmětem zbylých částí třetí kapitoly. 

                                                 
7 V ukrajinštině používá V. Vynnyčenko pro označení této teorie výraz „чесність з собою“. V celé 

diplomové práci budu uvádět českou variantu „věrnost sobě“ založenou na překladu M. Hilského.  
 Tato slova („věrnost sobě“) pronáší v tragedii Hamlet Polonius ke svému synovi Laertovi, který odjíždí do 
Francie a otec mu dává požehnání: 

     „A především – buď vždy věrný sobě, 
     z čeho pak jasně, jak den z noci plyne, 
     že nikoho sám nezradíš. Tak sbohem – 
     kéž požehnaně zraje tato rada.“ 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Praha : Evropský literární a Knižní klub, 2002, s. 27. Přel. Martin 
Hilský. 

 8  Tuto tezi, která se objevuje v dramatu M. Kuliše „Народний Малахій“ pod názvem „голуба мрія“ budu 
       v celé práci uvádět ve svém překladu „modrý sen“.    
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Přestože V. Vynnyčenko zaujímal v ukrajinské literatuře významné místo, 

existuje velmi málo publikací pojednávajících detailněji o autorově tvorbě, 

postupech a metodách. Autoři monografií o V. Vynnyčenkovi (O. Hnidan, 

L.Demjanivska ) se spíše zaměřují na autorovu biografii nebo literární činnost 

obecně a jedná se tak většinou o informační či přehledové publikace. Výjimku 

tvoří monografie S. Pohorilého Неопубліковані романи Володимира 

Винниченка, která analyzuje autorova díla napsaná v emigraci, ale objevuje se 

zde i jejich srovnání s tvorbou předchozí. Pohorilyj zde poskytuje cenné 

informace o Vynnyčenkově poetice. Důležitým materiálem pojednávajícím o 

tvorbě V. Vynnyčenka jsou články D. Husara „Винниченкова моральна 

лябораторія“ a H. Kostjuka „Світ Винниченкових образів та ідей“, v nichž se 

autoři věnují Vynnyčenkově morální laboratoři a konfliktům (konflikt mezi láskou 

fyzickou a duševní, rovnoprávnost muže a ženy v profesním životě, otázka 

prostituce, otázky spojené s početím a výchovou dětí), které spisovatel ve své 

tvorbě analyzuje. Řada článků zabývajících se dílčími aspekty Vynnyčenkovy 

tvorby se objevuje v časopise Слово і час. Jedná se např. o stať E. Lochiny 

„Пошуки морального абсолюту“, v níž autorka popisuje specifičnost 

Vynnyčenkových hrdinů, kteří nejednají podle zásad obecně platné morálky a 

jsou často nuceni volit mezi citem a rozumem, neboť určujícím principem pro 

jejich jednání je osobní štěstí a harmonie. V článku M. Kovalyk „Різними  

шляхами до краси“ se autorka zabývá tématem krásy ve Vynnyčenkových 

dramatech „Дорога красі“ a  „Ріжними шляхами“ a charakterizuje ženské 

hrdinky těchto děl, které jsou originální, nezávislé, energické a touží změnit svět. 

Filozofický podtext Vynnyčenkových dramat analyzuje stať H. Syvačenko 

„Конкордизм Володимира Винниченка в екзистенціалістському дискурсі“, 

která pojednává o vlivu filozofie existencialismu J. P. Sartra a A. Camuse a 

filozofie F. Nietzscheho ve Vynnyčenkových románech Лепрозорій, Вічний 

імператив a Нова заповідь. Charakteristikou a porovnáním ženských hrdinek 

v tvorbě V. Vynnyčenka a L. Ukrajinky se zabýval J. Poliščuk v monografii 

Міфологічний горизонт українського модернізму. 

Sekundární literatura pojednávající o literární činnosti M. Kuliše není příliš 

obsáhlá. Z tohoto důvodu v kapitole věnované srovnání tvorby M. Kuliše a  

V. Vynnyčenka budu čerpat především z časopiseckých statí, které se zabývají 

různými aspekty Kulišovy tvorby (např. existencialismem v dramatech M. Kuliše). 
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Zajímavý pohled na tvorbu tohoto autora přináší stať J. Šerecha, která se 

soustředí na motiv hudby v Kulišových dílech. Důležitý materiál pojednávající o 

tomto tématu poskytuje kniha Лес Курбас у театральній діяльності, в 

оцінках сучасників, která se zabývá vývojem ukrajinského divadla a obsahuje 

komentáře a kritické ohlasy na jednotlivé divadelní inscenace a jejich specifika. 

Naopak, poslední ze tří zkoumaných autorů, V. Pidmohylnyj, se 

v posledních letech dostal do středu zájmu literárních vědců (H. Kostjuk,  

V. Ševčuk, F. Jakubovskyj, T. Pastuch, H. Kudrja, L. Čerevatenko), ale i studentů 

zkoumajících prozaickou tvorbu 20. let 20. století (disertační práce: Коломієць, 

П. Особливості поетики художньої прози Валеря'на Підмогильного. Київ: 

Київський університет ім. Тараса Шевченка, 1992). Nejbohatší, nejrozsáhlejší 

a nejsystematičtější materiál týkající se literární činnosti tohoto spisovatele se 

objevuje ve statích V. Melnyka a jeho monografii Суворий аналітик доби. Tento 

autor popisuje historické, politické i kulturní prostředí, ve kterém tvořil  

V. Pidmohylnyj. Zaměřuje se také na charakteristiku jednotlivých povídek a 

hrdinů Pidmohylného i na specifičnost spisovatelova tvůrčího stylu (symboličnost, 

rytmizaci, vytváření poetických obrazů a kontrasty). Za velmi zajímavou publikaci 

věnující se tvorbě Pidmohylného lze považovat monografii J. Tarnavského Між 

розумом та ірраціональністю, kde autor popisuje konflikty (konflikt mezi 

rozumem a instinktem, mezi přirozeným citem a morálkou) v Pidmohylného 

povídkách a objevují se zde i zmínky o vlivu V. Vynnyčenka na tohoto autora. 

Z této charakteristiky vyplývá, že sekundární literatura k tomuto tématu 

diplomové práce je značně nevyrovnaná. Existuje poměrně málo publikací 

srovnávajících tvorbu zmíněných autorů, jedná se spíše o náhodné a dílčí studie. 

Toto je také jeden z důvodů, který mě vedl k vytvoření této práce. Její hlavní 

přínos a inovativnost by měly spočívat ve vyplnění tohoto prázdného místa. 

Zároveň se domnívám, že by tato práce mohla  poskytnout  čtenářům nový 

pohled na tvorbu těchto autorů a  rozšířit škálu interpretací jejich děl. 
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II.  Charakteristika poetiky V. Vynnyčenka 

 

1.  Základní stavební prvky Vynnyčenkovy tvorby 

 

V. Vynnyčenko začleňoval do svých děl postavy z různých společenských 

vrstev, se značně odlišnými názory a přesvědčeními. V prvním období své 

spisovatelské činnosti autor zasazoval děj do vesnického i městského prostředí a 

hrdiny povídek byli nejen vesničané, ale také lidé z okraje společnosti (zloději, 

prostitutky). Ve druhém období Vynnyčenkovy tvorby zaujala hlavní místo 

inteligence s celou škálou uměleckých, morálních, národních a společenských 

problémů a rozporů. Autor se zde zaměřuje především na svobodu jednotlivce a 

formování ukrajinské inteligence a s tím související otázky rodiny, etiky a nové 

morálky.9 K oblíbeným tématům tohoto období patří krása, morálka, umění, 

jednotlivec a společnost, rozum a podvědomí, štěstí, Ukrajina a obraz nového 

člověka. Ve Vynnyčenkově tvorbě nacházíme řadu stavebních prvků, které 

autorovi pomáhají zdůraznit, vykreslit a analyzovat niterné konflikty a prožitky 

postav jeho děl. S. Pohorilyj ve své monografii o nepublikovaných románech  

V. Vynnyčenka vyčleňuje tři autorovy nejfrekventovanější literární prostředky:10 

1) kontrast 

2) ozvláštnění 

3) neočekávané zakončení díla 

Tyto prostředky jsou součástí většiny Vynnyčenkových děl, ale kromě nich je 

možné nalézt i další společné rysy Vynnyčenkovy poetiky, jako je rytmizovanost 

prózy, prolínaní stylových rovin a dialogičnost.  

Řada Vynnyčenkových děl je vybudována pomocí kontrastu.  Autor hojně 

využívá kontrast mezi postavami, a proto je možné v jeho tvorbě téměř každou 

postavu vymezit vůči postavě jiné a to na základě jak fyzických, tak i psychických 

vlastností (např. v dramatu Базар jsou takovými dvojicemi Leonid – Trochym, 

Marusja - Oksana). 

Důležitou roli v zobrazení postav hraje portrét. Autor se při popisu 

jednotlivých postav  zaměřuje i na ty nejjemnější detaily a tím dosahuje jejich 

                                                 
 9  ПОГОРІЛИЙ, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Канада 1975, с. 13,19. 
 10  Tamtéž, s. 149. 



 11 

věrohodnosti. „Nejdůležitějšími rysy portrétu u Vynnyčenka jsou ústa (úsměv, 

rozhodnost, optimismus) a oči (pohyb, výraz), které často vyjadřují duševní stav, 

pohled do duše a srdce postav.“11 Důležitou roli hraje také kontrast mezi 

prostředími. Tento prostředek se objevuje například v zobrazení odlišného 

způsobu života rodin Kyselských – Ščerbynových – Kupčenko v románu 

Чесність з собою, který je dán jejich rozdílným sociálním postavením.  

V dramatech V. Vynnyčenka jsou často postaveny do opozice názory a 

teorie, které jednotlivé postavy zastávají. V dramatu „Між двох сил“ je tato 

názorová rozdílnost (na jedné straně se jedná o striktní ukrajinství, na straně 

druhé o rusofilství) ukázána na členech rodiny Slipčenkových. Vynnyčenkovy 

postavy se objevují s již zformovanými názory a idejemi a jejich charakter se 

odhaluje postupně, podle jejich chování, činů a zároveň jsou prověřovány 

pomocí nejrůznějších životních situací. 

Dalším důležitým prvkem Vynnyčenkovy poetiky se stává rytmické členění 

textu. Rytmizace textu je vybudována především na uměleckém uspořádání 

syntaktických jednotek a na prvku opakování. V románu Чесність з собою 

Vynnyčenko psychický stav jedné z  ženských hrdinek popisuje takto: „І, 

посміхнувшись, Дара, схилила злегка голову до нот і сильно вдарила по 

клявишах. Зпід них вихопилися звуки, сміливі, сильні. Вони, як коні; гриви 

буяють, голови підняті, дзвінко та міцно б’ють копита. Дикі коні, вуха 

притиснули, шарпнулися, витяглись скажено несуться, летять, грудки землі 

летять зпід копит. 

- Даро! 

Згуки,- як вітер, стомлено дихає, сил більш немає...Блідими устами ніжно 

цілує сиві колоски, вони томно схиляють голівки й тихо шопочуть про щось 

темно блакитним василькам. 

Вмить вітер шарпнувся. Ні, то не вітер, блідий хтось і лютий. Хапає кривими 

руками крики з дна серця, шпурляє їх в небо, у землю, у Бога. Тісно йому, 

душно йому! Більше мук, більше! 

- Даронько! 

Несеться потік. Піна, як клоччя, на берег летить. К чорту перепони! Раз, раз! 

Несеться потік. Дитину схопив,-з берега,- закрутив, змахнув і об скелю, раз! 

                                                 
 11  ПОГОРІЛИЙ, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Канада 1975, с. 140. 
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- і нема. Котиться каміння з жахом, велике, безсиле каміння. „Грохіт, рев, 

свист, сиві смуги небо розсікли, небо кров’ю налялось ... 

- Даро! 

Земля здригнулась і тріснулась. Кінець. Годі, нічого нема...“12  

Rytmizovanost textu spoluvytvářejí četná opakování slov vyjádřená 

pomocnými slovy jako (i,y), ale i jednotlivými výrazy, které jsem vyznačila 

podtržením.To slouží k vytváření gradace daného úryvku. Hudební prvek se 

projevuje v opakování celých větných částí (Несеться потік). Emocionální náboj 

úryvku je vyjádřen v emotivních zvoláních (Даро! Даронько!; Тісно йому, душно 

йому!; Більше мук, більше!) Rytmický pohyb je zvýrazněn množstvím aliterací 

počátečních hlásek, označených tučným písmem. 

Význačné místo v autorově tvorbě zaujímá dialogičnost. Dialogy rozvíjejí a 

posouvají děj, slouží jako prostředek individualizace jednotlivých postav a 

přispívají k dynamičnosti vyprávění. Kromě dialogu Vynnyčenko s oblibou 

využívá i vnitřního monologu, který umocňuje situační melodramatičnost, 

vměšuje se do dialogu v podobě komentářů, jedná se o proud vědomí a impulsů, 

zachycujících i nezřetelné a zdánlivě spolu nesouvisející pocity. 

Důležitým prostředkem, který autor využívá k vykreslení vnitřního života 

hrdiny, je kombinace stylových rovin. V dílech se nachází impresionistické a 

naturalistické pasáže. Impresionismu byla blízká moderní psychologie (zvláště 

pak S. Freuda), která usilovala o zachycení podvědomých a nevědomých vrstev 

lidské psychiky. Impresionismus velmi dobře korespondoval s autorovou snahou 

pronikat do skrytých končin lidských duší a zdůrazňoval smyslovost, 

bezprostřední zážitkovost a dojmy vyvolané proměnlivostí jevů.  Impresionistický 

pohled na svět vyjadřoval subjektivní pocity líčením neopakovatelné smyslově 

vnímané podoby toho, co tyto dojmy vyvolalo. Vynnyčenkův důraz na detailní 

líčení pocitů a myšlenek hrdinů, stručné popisy objektivní reality, absence 

hodnocení naznačených otázek souvisí se základní charakteristikou 

impresionismu. „Impresionistickým zobrazením kontrastních jevů, zejména 

prožitků hrdinů, Vynnyčenko vyvolává u čtenáře vlnu emočně zabarvených 

zrakových, sluchových, chuťových obrazů, dojmů a pocitů. V tomto autorově 

stylu se vydělují zrakové detaily, kontrastní srovnání obrazů, rytmus, emotivnost, 

                                                 
12  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень : Дзвін, 1919, с. 38-39. 
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hra šerosvitu a jemné psychologické pohyby.“13 V dramatu „Між двох сил“ se 

autor při popisu revolučních událostí zaměřuje na sluchové a zrakové vjemy, 

které dokreslují atmosféru vypjaté situace a působí na psychiku jednotlivých 

postav: „Стрілянина знов вибухає, ще з дужчою силою. Гарматні розриви 

чуються раз по раз, майже без перерви, утворюючи страшний грохіт. На 

фоні цього гуркоту стають частіщими стріли кулеметів і рушниць. В городі 

займається пожежа. Крізь вікно видно велике сяйво, дим і величезні язики 

полум´я.“14 

Naturalismus je charakterizován snahou vnést do umění větší smysl pro 

všední projevy života individua a zájmem o život spodiny a lidí, kteří se živí  

fyzickou prací. Pod vlivem pozitivismu a rozvíjejících se přírodních věd se 

naturalisté snažili zobrazovat život lidí v těsném sepětí se sociálním prostředím, 

pojímali člověka především jako bytost biologickou a soustředili se na detailní 

popis fyzična postav, které ve stylizaci vykazují i fyzické abnormality nebo 

handicapy. Postavy jsou komponovány jako produkty determinujícího nízkého 

sociálního prostředí (většinou velkoměstského), které negativně poznamenává 

jejich psychiku – jsou psychicky vychýlené, rozvrácené, bez mravních zábran, 

jejich chování je určeno pudově. Tyto prvky se objevují v románu Чесність з 

собою v zobrazení psychického stavu Tarase: „Після сцени наступила „вата“ - 

стан повної безсилости та млявої тупості. Здавалось, під череп та в груди 

хтось напхав вати, і ні одна думка, ні одне почуття не могли поворухнутись. 

Це був знайомий стан, після якого мусіло знову прийти підняття.“15 Městské 

prostředí, hluk, spory a hádky negativně ovlivňují Tarasovu psychiku. V důsledku 

toho hrdina trpí nespavostí, objevují se u něj stavy otupělosti a malátnosti a 

pocity méněcennosti a sebelítosti.  

Na přelomu 19. a 20. století dochází k novému chápání sexuality. 

V moderní ukrajinské literatuře vystupuje do popředí obraz ženy, dochází 

k postupné změně priorit a feminismus se stává symbolem modernismu. Odráží 

se to především v tvorbě O. Kobyljanské a L. Ukrajinky. Kobyljanská přichází do 

literatury s postavou silné ženy, obrací tradiční rozdělení mužské a ženské role 

v literatuře, její tvorba je silně ovlivněna filozofií F. Nietzscheho. V tvorbě  

                                                 
 13  ПОГОРІЛИЙ, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Канада 1975, с. 151. 
 14  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Між двох сил. In Вибрані твори. Харків 2003, с. 295. 
 15  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень : Дзвін, 1919, с. 26. 
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L. Ukrajinky nacházíme výrazné ženské postavy a pro její poémy je 

charakteristická absence silné postavy mužské. Kromě škály ženských hrdinek, 

které do ukrajinské literatury přinášejí tyto dvě autorky, jsou ženské postavy 

důležitou a nedílnou součástí děl Vynnyčenkových. 

V autorově tvorbě se objevují složité, rozporuplné, emancipované ženy, 

které svou silou překonávají mužské postavy nebo jsou jejich rovnocenným 

protějškem. Ženské hrdinky ve Vynnyčenkových dílech charakterizují 

modernistické pojetí literatury, kdy dochází k přehodnocení estetických dominant. 

To, co bylo dříve v literatuře druhořadé, se nyní stává základním. „Opozice slabý 

muž a silná žena se objevuje v mnoha literárních textech a to i v těch, které 

vytvářely spisovatelky. Jako svědectví nám mohou posloužit dramata  

V. Vynnyčenka, ve kterých ženské postavy nemůžeme označit jako druhořadé 

nebo bezvýznamné.“16 

Vynnyčenko představuje ženy z různých vrstev společnosti. Ženské postavy 

jsou kontrastní nejen vůči mužským postavám, ale také ve vztahu k jiným 

ženským hrdinkám. Jeho ženy jsou energické, spontánní, aktivní, ale zároveň 

provokují jednáním i chováním své okolí, kladou si otázky a snaží se najít 

odpověď v souladu se svým svědomím a přesvědčením. „Potřeba emancipované 

ženy je citelná v dramatech V.Vynnyčenka. Jeho obrazy jsou ambivalentní, a 

proto je těžké najít jediný dominantní model. Obecným principem, který můžeme 

vysledovat, je princip estetické provokace. Ženy nejčastěji provokují kvůli úpadku 

mužského světa, který si pouze navenek uchovává příznaky úctyhodnosti a ve 

své podstatě je naprosto obyčejný.“17 

Výjimečnost Vynnyčenkových hrdinek můžeme ilustrovat na třech hlavních 

postavách z autorových děl: Dary (z románu Чесність з собою), Marusji 

(z dramatu Базар) a Sofie (z dramatu „Між двох сил“).  

Dara je sebejistá, vzdělaná, sebevědomá a silná žena, která touží po 

plnohodnotném životě. Proto opouští manžela, se kterým žila pouze ze soucitu.  

I přes neštěstí, ke kterým došlo (sebevražda manžela a švagrové) se těchto 

svých cílů nevzdává: 

                                                 
16  ПОЛІЩУК, Ярослав. Міфологічний горизонт українського модернізму.  Івано-Франківск : Лілея  

НВ, 2002, c. 162. 
 17   Tamtéž, s. 159. 
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„Е, годі! Трупи? Нехай трупи! З трупів виходить життя! Все одно, нехай 

звідки хоче виходить, аби життя! Жити хочу! Жити, Мироне, робити, творити 

й руйнувать. Правда? Годі! Трупів не воскресить. Помагай живущим. Цілуй! 

На трупах цілуй! Міцно, радісно!“18 

Marusju autor zobrazil jako rozporuplnou a nejistou ženu, která se snaží, 

aby ji lidé (zvláště muži) považovali za rovnocenného člověka, nehledě na její 

krásu. Toho je možné dosáhnout pouze dvěma způsoby, odejít od revolucionářů 

a vrátit se k předchozímu způsobu života nebo zničit svou krásu. Ke druhému 

řešení však zpočátku nenachází odvahu: „О, не бійтесь. В тому й річ, що в 

мене немає сил на це. Це можуть герої, а я на великий жаль тільки подла 

буржуйка, якій страшно одрізать косу і облить лице сірною кислотою.“19 

Nakonec si však uvědomí bezvýchodnost své situace a svým jednáním a činy 

překvapí nejen sebe, ale i ostatní postavy, a tím dokáže sílu, která se skrývá 

v její osobnosti. 

Sofii můžeme považovat za ženu idealistickou. Tato mladá žena se zapojila 

do národnostních a společenských událostí. Nakonec se ale stala obětí, kterou 

nepřítel využíval k prosazení svých cílů, čemuž se Sofie marně snažila čelit. Její 

upřímnost a čestnost ji neodvratně musí přivést k smrti. Jedná se o symbolický 

obraz, který předvídal osud ukrajinské inteligence, jež uvěřila propagandistickým 

heslům o úplné národnostní svobodě a později za to zaplatila životem.20 

 

2.  Metoda morální laboratoře a teorie „věrnost sobě“ 

 

Vynnyčenkova tvůrčí metoda bývá některými autory označována jako 

„morální laboratoř“.21 Vynnyčenko tuto metodu uplatňoval v dílech zabývajících 

se filozoficko-etickými problémy a souvisejících s heslem „věrnost sobě“. Autor 

se snaží „uměleckou formou zprostředkovat jiným lidem své postřehy o životě a 

závěry, které z nich vyplývají.“22  Zaměřuje se na různé sféry lidského života a 

pokouší se je pomocí své morální laboratoře prozkoumat. Svou metodu popisuje 

                                                 
 18  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень : Дзвін, 1919, с. 269. 
 19  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Базар. Львів-Київ: Дзвін, 1925, с. 15. 
 20  КОСТЮК, Григорий. Світ Винниченкових образів та ідей. Іn Українське слово. Київ 1994, с. 393. 

21 Tento název používá Danylo Husar ve svém článku „Винниченкова моральна лябораторія“. In    
Українське слово. Київ 1994. 

 22  ГУСАР, Данило. Винниченкова моральна лябораторія. Іn Українське слово. Київ 1994, с. 377. 
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takto: „Vzal jsem si neexistujícího člověka, s jehož jednotlivými rysy jsem se 

setkával u živých lidí, začlenil jsem ho do svých pocitů a myšlenek a tyto závěry 

jsem zasadil do reálného a opravdového života.“23 Umění Vynnyčenka se 

projevilo především ve vytváření konfliktů, kterými hrdiny zkouší a prověřuje, 

snaží se aby uhájili vlastní „já“, své zásady a úsilí. Vzrůstá zájem o biologické a 

sexuální motivy.  Autor se zaměřuje na vnitřní konflikt člověka, především na 

rozpor mezi „chci“ a „musím“24, který je příznačný pro celou jeho tvorbu.  

Součástí autorovy umělecké laboratoře je také heslo „věrnost sobě“, které je 

v ní prověřováno. Vynnyčenko se inspiroval tvorbou W. Shakespeara, konkrétně 

tragedií „Hamlet“, kde Polonius pronáší slova: „buď vždy věrný sobě“.25 Teorie 

„věrnosti sobě“ spočívá v tom, že autor zobrazí teoretický problém, analyzuje ho 

a hrdina by měl najít jeho řešení v souladu se svým svědomím a přesvědčením. 

Člověk by měl tedy hledat harmonii mezi svými myšlenkami a činy. 

Vynnyčenkovo „heslo“ vysvětluje postava z románu Чеснiсть з собою Myron: 

„Чесність з собою, це - нова мораль. […] От тобі життя, дивись, живи і роби 

свої власні висновки. […] Ці висновки думки доведи до почуття. Коли 

доведеш, тоді мусить з’явитись вогонь. […] А вогонь цей є воля, котра й дає 

акцію. Чим повнiше ви доведете вашу думку до почуття, тим палкіший буде 

вогонь. Вогонь цей спалить усi перепони, усі дрібні старі думки, почуття.“26 

Právě toto „heslo“ zapříčinilo vlnu nevole vůči Vynnyčenkovi a vedlo 

k nepochopení jeho děl. V jednom z kritických hodnocení S. Jefremova je 

uvedeno: „Vynnyčenko se znovu a znovu vrací k obrazu egoisty-cynika, který ve 

jménu „věrnosti sobě“ odmítá obecně platnou morálku, která povoluje jakýkoli 

skutek, jen aby ho „vůle, rozum, srdce“ jednomyslně přijaly. V ostrých střetech 

vystupuje řada hysterických, chorobně-slabošských postav, nejistých ve 

                                                 
 23 ГУСАР, Данило. Винниченкова моральна лябораторія. Іn Українське слово. Київ 1994, с.  378. 

24 Rozpor mezi „chci“ a „musím“ analyzuje ve své „povisti“ „Можу“ i A. Holovko. Toto dílo bylo napsáno   
v roce 1922 a vyšlo o rok později v časopise Червоний шлях (1923, 1-2). Jednalo se o polemiku 
s Vynnyčenkovým románem Хочу a Pidmohylného „povistí“ „Остап Шаптала“. „Tato „povist“ [Остап 
Шаптала] byla zcela vzdálena angažovanému duchu doby. Koncentrace na psychiku jednotlivce, důraz na 
vnitřní prožitek, izolace hrdiny od okolního světa, pasivita s ohledem na okolní svět –to vše byly prvky, 
které jen stěží mohly uspokojovat ortodoxní kritiku. Právě tyto rysy Pidmohylného díla vyprovokovaly A. 
Holovka k literární polemice. […] A. Holovka nemohla uspokojit ‘formulace’ V. Pidmohylného: chci, ale 
nemohu. […] Holovkův lyrický hrdina vnesl do této jednostranné formulace své zabarvení: chtít – 
znamená moci.“ (In CHLAŇOVÁ, Tereza. Od dětského dynamismu k symfonii čísel. Ukrajinská 

prozaická tvorba 1917-1934, [497 s. (bibliografický dodatek, 278s.)] Praha : Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy, 2006. 

       25   ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень : Дзвін, 1919, с. 28. 
       26   ГУСАР, Данило. Винниченкова моральна лябораторія. Іn Українське слово. Київ 1994, с. 375        
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svém chování a přesvědčení.“27 Obdobným způsobem jako zde bývá 

Vynnyčenko charakterizován i v jiných hodnoceních. Nepochopení autorových 

snah spočívalo v tom, že Vynnyčenko byl ztotožňován se svými postavami a 

s názory, které hlásaly a propagovaly. Tento názor zastával i S. Jefremov: 

„[Vynnyčenko] obvykle vybere nějakou otřepanou frázi, nějakou obecně platnou 

morálku, ihned ji obrátí naruby a nakonec získá stejnou konvenční morálku, 

pouze tak řečeno obrácenou. Tak například vznikla ta slavná „věrnost sobě“, 

kterou byl tehdy až do sebezapomenutí uchvácen Vynnyčenko a dokazoval ji 

všemi možnými i nemožnými sofizmaty. Vznikla z protestu proti staré morálce a 

skončila tak, že se ocitla ve spárech té samé, pouze obrácené morálky, když 

považovala za čestný jakýkoli ohavný skutek, jen aby byl vykonán směle, bez 

utajení, dokonce s možností chlubit se, že si morální kategorie přizpůsobíme 

podle své chuti.“28  

Vynnyčenkovo heslo „věrnost sobě“ vyvolává konflikty, které jsou příznačné 

pro většinu autorovy tvorby. Mnoho konfliktů a disharmonií se objevilo v 

autorových dramatech, kde se zaměřuje na analýzu lidské osobnosti a zkoumání 

jejích morálních a společenských zásad, které se střetávají s touhami, přáními a 

pocity hrdinů a brání prosazení jejich vlastního „já“. V tvorbě se objevují motivy 

zrady, nevěry, podlosti, dobra, cti a touhy. Vynnyčenkovy postavy jednají 

spontánně, chovají se často velmi impulzivně a spisovatel odhaluje temné, skryté 

a tajemné stránky jejich osobnosti. Vynnyčenko do své tvorby začleňuje postavy 

z různých vrstev společnosti a nahlíží do skrytých koutů jejich duší. Zaměřuje se 

na problémy nejen sociální, politické, ideologické, ale zejména morálně-

filozofické, tedy na konflikty idejí a přesvědčení. Situace, ve kterých se jeho 

hrdinové ocitají, jsou často velmi vypjaté, vyostřené, autorem záměrně 

vyhrocené a hrdinové jsou vehnáni do extrémních situací, které musí řešit a ve 

kterých se musí rozhodovat. 

Ve svém prvním dramatu „Дисгармонiя“29 Vynnyčenko zdůrazňuje, že 

v životě nelze dosáhnout harmonie, neboť existuje rozpor mezi přáními a 

povinnostmi člověka. V dramatu „Шаблi життя“30 Myron Antonovyč hlásá heslo 

„věrnost sobě“ a odmítá všechny předsudky a konvence zakořeněné ve 

                                                 
       27   ЄФРЕМОВ, Сергій. Історія українського письменства. Ню Йорк 1991, Том І, с. 295. 
 28   ЄФРЕМОВ, Сергій. Історія українського письменства. Ню Йорк 1991, Том І, с. 295. 

 29  Drama vyšlo v časopise Літературно-науковий вісник, 1906. 
 30   Drama vyšlo v časopise Літературно-науковий вісник, 1908. 
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společnosti. Nesouhlasí s neupřímností a přetvářkou, které panují mezi lidmi. 

Své přesvědčení vyjádří i činem a velkou dávkou morfia zabíjí svou starou a  

nemocnou matku, která se jen trápí.31 Autor ve svých dílech nejčastěji zobrazuje 

konflikty, které se týkají vztahu mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi a také 

otázky spojené s organizací rodiny, konfliktem mezi rozumem a srdcem, 

rovnoprávností muže a ženy, rozporem mezi fyzickou láskou a duchovní láskou, 

prověřováním ideálu, ke kterému člověk tíhne a jeho uskutečnění. Vynnyčenkovi  

hrdinové nečekají na schválení či odsouzení svých činů, svého chování a touží 

být svobodnými, nezávislými na společnosti, společenské morálce, konvencích, 

pravidlech, normách a povinnostech. 

Autor své hrdiny neodsuzuje ani nepodporuje jejich jednání a chování, snaží 

se pouze vykreslit širokou škálu lidských osudů, pestrost a různorodost lidského 

myšlení a prozkoumat tajuplnost lidské duše, čímž poskytuje čtenáři obšírnou 

psychologickou analýzu a udává nový směr v ukrajinské literatuře.  

 

III. Problematika ukrajinizace a reforem společnosti v tvorbě  

      V. Vynnyčenka a M. Kuliše 

 

1.   Literární kontext dramatické tvorby M. Kuliše 

 

Na přelomu 19. a 20. století zaujímalo významné místo ve světové literatuře 

sociálně-psychologické drama, které reprezentovali K. Hauptmann,  

A. Strindberg, G. B. Shaw, H. Ibsen, M. Maeterlinck, A. P. Čechov a další.  

Pozornost těchto autorů byla soustředěna na filozoficko-morální otázky, týkající 

se rozporu mezi ideou a povinností, jednotlivcem a davem, věrností a zradou, 

pravdou a lží, a které úzce souvisely s tématem rodiny, lásky, manželství, 

prostitutce a dalšími problémy té doby. „Za charakteristické prvky dramatu doby 

modernismu lze považovat náznakovost a deformaci skutečnosti, verbální 

ornamentálnost, demonstrativní strojenost literárních forem, vnímání života jako 

neustálé hry a narušení estetických norem.“32 Tyto okolnosti ovlivnily i ukrajinské 

                                                 
 31  ЖУК, Н.Й.; ЛЕСИНА, В.М. Історія української літератури кінця XIX. початку XX. ст. Київ: Вища  

             школа, 1989, с. 191-192.    
 32  Історія української літератури ХХ. століття. Ed. ДОНЧИК, В.Г. Київ 1998, с. 369. 
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drama, které se o zmíněné otázky obohacuje a rozvíjí se novým směrem. 

Charakteristiku dramatu počátku století velmi zdařile vystihl M. Voronyj, který 

poznamenal: „Nové drama zobrazuje boj jednotlivce se sebou samým, jedná se 

o drama pocitů, předtuch a výčitek svědomí, o drama napětí, váhání, úleku a 

hrůzy, tedy o bázlivý obraz krvavého bojiště v duši člověka.“33 Prvky nového 

evropského dramatu se nejvíce odrazily v tvorbě L. Ukrajinky a V. Vynnyčenka.  

V ukrajinském dramatu na počátku století existovalo několik linií34:  

a) Mýtopoetická dramata L.Ukrajinky vyznačující se vysokou intelektuální úrovní, 

která však neměla velký úspěch u publika. 

b) Symbolické drama O. Olese, které bylo určeno spíše ke čtení, než pro 

ztvárnění v divadle. 

c) Novoromantické drama S. Čerkasenka. 

d) Společenské drama H. Chotkevyče. 

e) Historické drama L. Starycké-Černjachivské. 

f) Počátky dramatické tvorby autorů, kteří ve 20. letech 20. století reprezentovali    

avantgardu (I. Kočerha a J. Mamontov ). 

g) Experimentálně-psychologické drama zastoupené V. Vynnyčenkem. 

Tento vývoj dramatu narušily historicko-politické události (první světová 

válka a revoluce), které probíhaly na Ukrajině. Po revoluci v dramatu dominovala 

apokalyptická linie, neboť autoři zobrazovali především apokalyptickou 

skutečnost války a zaměřovali se na konflikt  mezi individuálním a kolektivním.  

Po roce 1917 bylo ukrajinské drama zaměřeno kabaretním stylem, s prvky pro 

pobavení, zábavu a objevuje se snaha zkombinovat divadlo, operu a výtvarné 

umění. Tímto směrem se vydávali ukrajinští futuristé. Na počátku 20. let 20. 

století se objevují divadelní hry-agitky, které se vyznačovaly schematičností a 

neměly literární kvalitu. Ve 20.-30. letech  převažovaly v dramatické tvorbě tři 

linie:35 

 

 

 

 

                                                 
 33  Історія української літератури ХХ. століття. Ed. ДОНЧИК, В.Г. Київ 1998, с.  168. 
 34  Tamtéž, s. 169. 

35  Історія української літератури ХХ. століття Ed. ДОНЧИК, В.Г. Київ 1998, с. 381. 
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1) Psychologická linie spojená s divadlem I. Franka, které vedl H. Jura. 

2) Linie, kterou představovalo divadlo H. Mychajlyčenka, jež vedl M.   

Tereščenko.36 

3) Experimentální linie, reprezentovaná divadlem „Berezil“37, jehož ředitel Les 

Kurbas38 se snažil vytvořit tzv. divadlo děje, které kladlo důraz na aktivní pozici 

diváka a bylo schopné ztvárnit i nejsložitější hry světového repertoáru. Divadlo 

„Berezil“ se nespokojilo pouze s prohloubením psychologizace, ale 

experimentovalo i se scénou. Les Kurbas byl seznámen s evropským 

dramatem a chtěl povznést úroveň ukrajinského divadla na evropskou 

úroveň.V roce 1926 divadlo „Berezil“ přesídlilo do tehdejšího hlavního města 

Charkova a stalo se hlavním ukrajinským divadlem. 

Nejvýznamnějším dramatikem 20.-30. let byl Mykola Kuliš, který 

spolupracoval s divadlem „Berezil“ a „zásoboval“ Lese Kurbase i další divadla 

repertoárem. Kulišova dramata byla kvalitní, ale v té době se jednalo o 

problémová díla, neboť se svou tematikou dotýkala „nepohodlných“ témat 

(hladomor na Ukrajině ve hře „97“, tragika národní příslušnosti v dramatech 

„Народний Малахій“, „Маклена Граса“, „Мина Мазайло“). Nejlepší hry 

dramatika („Народний Малахій“, „Маклена Граса“, „Мина Мазайло“) byly 

zakázány brzy po premiéře a některá dramata jako např. „Патетична соната“ 

nesměla být inscenována. Vlna nevole, kterou vyvolávala Kulišova dramata, 

vyústila ve štvanici vůči Kulišovi a Kurbasovi. Jejich pronásledování skončilo roku 

1934, kdy byli zadrženi, posláni na Solovky a posléze roku 1937 zastřeleni. 

 

2.   Reforma společnosti v tvorbě V. Vynnyčenka a M. Kuliše 

 

V. Vynnyčenko a M. Kuliš patřili mezi nejvýznamnější dramatiky první třetiny  

20. století. V jejich dramatech se nachází shodné syžety, motivy, témata i 

jednotlivé prvky poetiky, které však oba autoři pojímají odlišným způsobem. 

Prvním společným tématem, které lze vysledovat v jejich díle, se stává reforma 

člověka a společnosti, o jejíž prosazení usilují jednotliví hrdinové.  

                                                 
36  Divadlo H. Mychajlyčenka částečně navazovalo na tvorbu divadla „Molodyj teatr“, k jehož levému křídlu    

náležel M. Tereščenko, kladlo důraz na dynamiku, kolektivní tvorbu a bezpředmětnost. Heslo Tereščenka 
bylo „rytmus v práci i v umění“. 

 37  Toto divadlo působilo na Ukrajině v letech 1921-1926. 
 38  Se jménem Lese Kurbase je spojen i „Molodyj teatr“, který působil na Ukrajině v letech 1917-1919. 
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V tvorbě V. Vynnyčenka si hrdinové kladou otázku zda je možné dosažení 

štěstí a harmonie v životě jednotlivce i lidstva obecně. Podle autora bylo nutné 

podrobit reformám celý systém společenských vztahů a zejména morálku. Proto 

tedy autor vytváří teorii „věrnost sobě“, která spočívá v jednotě myšlenky, citu a 

jednání a je protikladem disharmonie a rozporu mezi slovem a skutkem. Podle 

této teorie lze opovrhovat normami všeobecně platné morálky, pokud jsou 

v rozporu s lidskou přirozeností. Právě tento fakt se stal nepřijatelným pro velkou 

část společnosti a byl doprovázen ostrou kritikou. 

Vynnyčenkovy hrdiny, kteří stojí v opozici, je možné rozdělit na dvě 

skupiny.39 První skupinu tvoří hrdinové, kteří prostřednictvím experimentů 

prověřují své okolí a blízké. Jedná se často o inteligenty a členy revolučních 

spolků, kteří se bouří proti „staré morálce“, pořádají diskuze o problémech té 

doby a dostávají se do konfliktů se svým okolím. Tento typ hrdiny nejlépe 

charakterizuje citát V. Veresajeva: „Každý [hrdina] vytvořil ve svém nitru jakousi 

laboratoř, v níž pozorně sleduje svá přání, třídí je, deformuje a podrobuje je 

fantastickým pokusům.“40 Tyto postavy experimentují sami se sebou i se svými 

blízkými, ale téměř vždy mají jejich reformy tragické následky, a to nejčastěji 

v podobě smrti (dítěte, člena rodiny nebo vlastní). „Všechno jsou to variace 

jednoho typu člověka, kterého ovládá touha po „přehodnocení hodnot“. Všichni 

touží žít podle vlastní „teorie“, která se pro ně stává přísným dogmatem a 

modlou.[…] Pro tento typ hrdiny je charakteristický syndrom Raskolnikova, který 

se projevuje v jejich urputném přání dovést experiment do konce. Ale pokaždé 

experiment končí tragicky.“41  

Ne náhodou je hrdina Dostojevského románu Zločin a trest, Rodion 

Raskolnikov, zmiňován ve Vynnyčenkově románu Чесність з собою. Myron 

Kupčenko v tomto díle navrhuje Tarasovi, aby okradl Kyselské o peníze, které 

jim mužici přinesli za nájem půdy, neboť tyto peníze by vyřešily jejich rodinné 

problémy. Taras se však brání pouhé myšlence na tento čin. Myron je 

přesvědčen o správnosti svého návrhu a říká: „Але коли б треба було, от так, 

як вам, зробив би. Але вже подлотою не вважав би того, що зробив. [...] 

Доведіть думку про злодія до самого кінця, себ-то коли думка про подлість 

                                                 
 39  ПАНЧЕНКО, Володимир. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості. Київ 2004, с.181. 
 40  Tamtéž, s.181. 
 41  Tamtéž, s.181-182. 
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буде тільки смішною. Але до того часу, поки самі вважаєте це подлостю, ні 

за що не робіть, хоч би й справді прийшлося помірати. Чуєте? Дуже погано 

потім буде. Згадайте хоча Розкольникова з Достоєвського. Чоловік 

відважився на злочинство. Але тут то власне злочинства й не повинно 

бути.“42 

Druhou skupinu představují hrdinové, kteří se mučí pochybami a výčitkami. 

Pro tyto postavy je charakteristická duševní nevyrovnanost. Autor se soustředí 

na zobrazení jejich vnitřního rozpoložení. V nitru těchto postav se svářejí pocity 

zlosti, odevzdání, zoufalství, zmaru, smutku, beznaděje i nadšení. Právě 

takovéto typy hrdinů, které můžeme považovat za slabé a psychicky labilní, 

většinou ve Vynnyčenkových dílech umírají nebo ukončí svůj život sebevraždou. 

Na Vynnyčenkovy syžety a hrdiny, kteří přijali princip „věrnost sobě“ a 

snažili se o změnu vlastního života i života jiných lidí, usilovali o nový pohled na 

manželství a člověka, navazuje svým specifickým způsobem Mykola Kuliš a 

Vynnyčenkovo téma rozpracovává dále. M. Kuliš napsal svou hru „Народний 

Малахій“ roku 1927, tedy v době, kdy již byla známa Vynnyčenkova teorie 

„věrnost sobě“. Lze tedy předpokládat, že byl Kuliš obeznámen s experimenty 

Vynnyčenkových hrdinů. 

S typem hrdiny, který usiluje o reformu společnosti, přichází Kuliš ve hře 

„Народний Малахій“. Je jím Malachij Stakančyk, městský listonoš, který se 

v době revoluce ukryl do komory, kde se věnoval četbě bolševických knih a poté 

vyšel ze své skrýše proměněný. Proměnu hrdiny podobnou té, kterou zobrazil 

Kuliš, můžeme nalézt i ve světové literatuře. Jedná se o Cervantesova hrdinu 

dona Quijota, tedy šlechtice, který byl poblázněný četbou rytířských románů. Don 

Quijote se vydává na pouť za ideálem svého srdce, objevuje se zde motiv cesty 

podobné té, na kterou se vydává Malachij. Stejně jako Malachij i don Quijote je 

protikladným hrdinou, komickým i tragickým zároveň. Don Quijote sice paroduje 

rytířské „cnosti“, ale zároveň vzbuzuje úctu svou nezlomnou touhou po ideálech 

lidské společnosti. Quijote si představil, že je donem Quijotem a Malachij se 

považoval za lidového Malachije. Malachij vytváří svou teorii, kterou nazývá 

„modrý sen“ a chce zachránit lidstvo tím, že strhává masky neřesti a lži. Tento 

                                                 
 42  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень: Дзвін, 1919, с. 123. 
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Kulišův hrdina je přesvědčený, že zavedení ráje na zemi brání nedokonalost 

lidská, a proto je tedy nutná „okamžitá reforma člověka“.  

Malachij také protestuje proti stereotypnímu životu svého okolí a snaží se 

uniknout z tohoto prostředí. Hrdina prosazuje opravdovou reformu člověka a tato 

reforma člověka by měla přinést i reformu lidské společnosti.43 Svůj záměr 

vysvětluje takto: „Негайно ... Негайно потрібна реформа людини! ….зараз, 

кажу, або вже ніколи! Разом з цим пересвідчуюсь, що ніхто, опріч мене, такої 

реформи не зробить....Так. От тільки не знаю, з чого почати ....Вихор думок, 

голубих, зелених, жовтих, червоних. Як їх багато! Ціла метелиця! А 

найбільш голубих, і вони, по-моєму найкращі та найпридатніші будуть на 

мою реформу. Треба ловити їх. Ось одна! Ось друга! Ось третя!  Немов 

метелики, а дивіться, що з них виходить!“44  

Malachije můžeme považovat za tragikomického hrdinu, neboť je směšný a 

ve skutečnosti neví, co má dělat. Lidé zůstávají hluší vůči kázání Malachije a ten 

může hovořit o své ideji pouze sám k sobě.  Jeho teorii „modrý sen“ ostatní 

postavy považují za výmysly duševně chorého člověka: „І божевільного мало. Я 

чув, казали в РНК – просто наколотив чоловічок гороху з капустою, оливи з 

мухами, намішав Біблії з Марксом, акафіста з Анти-Дюрінгом!“45 

V průběhu děje se jeho idea mění ve fanatickou tezi duševně chorého 

člověka, která má tragické následky pro jeho okolí. V dramatu „Народний 

Малахій“ můžeme objevit dvě polohy (tragickou a komickou). Tragičnost hry 

spočívá v rozvratu rodiny, kterou Malachij kvůli své ideji opouští a nepomohou 

ani triky, kterými se ho manželka a příbuzní snaží udržet doma. Svůj nepříznivý 

osud Malachijova žena popisuje takto: „Не можу, сусідоньки, до тями прийти. 

Лучче б йому вмерти. Щоб я його на той світ виряджала, як оце він тіка не 

знають і куди. Бо до мертвого хоч порадитися підеш, на хрест той 

похилишся та виплачеш горе, а як втече він, куди мені йти? Де його шукати? 

По яких світах, у яких дорогах..Ні мертвого, ні живого не видно...“46  

Malachijova fanatičnost a touha změnit svět však způsobí i smrt. Umírá 

Malachijova nejmladší dcera Ljubunja, která se vydala zachránit otce před 

samotou. „Smrt Ljubunji je důsledkem jejího tragického provinění. Ljubunja  

                                                 
 43  ШЕРЕХ, Юрій. Не для дітей. Нюйорк 1964, с. 68-69. 
 44  КУЛІШ, Микола. П’єси. Київ 2001, с. 153. 
 45  Tamtéž, s. 126. 
 46  Tamtéž, s. 105. 
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nebojovala proti způsobu a formě svého života, neboť našla možnost, jak být 

sama sebou v tomto prostředí, ve kterém žila. Přesto se však z tohoto prostředí 

vymanila, ne proto, že by ho chtěla změnit, ale kvůli tomu, aby zachránila 

Malachije od jeho neodvratné cesty do samoty a zkázy.Tragické provinění 

Ljubunji spočívá v tom, že opustila svět, který ji vychoval a ve kterém byla sama 

sebou. Proto její oběť byla zbytečná a zúčtování se životem nevyhnutelné.“47 

Malachij je však natolik posedlý svou ideou, že na sebevraždu dcery reaguje 

takto: „Я не батько. Я народний Малахій. Та невже ж не читали першого 

декрету? Зрікся родинного стану. […] Не тривожитесь, вірноподданко, вона 

не завісилась, а потонула в морі. Більш точно в голубому морі.“48 

Osamocenost jednotlivce, prázdnota a záhuba je konečným výsledkem 

Malachijovy reformy. Tento rozpor mezi jedincem a společností je nevyhnutelný, 

neboť  Malachij se snaží uskutečnit a prosadit svůj vlastní cíl na úkor společnosti. 

„Kulišův „modrý sen“ můžeme považovat za utopickou ideu, myšlenku sociálního 

experimentátorství a Malachij se stává ztělesněním nového člověka, k jehož 

vytvoření vyzývala propagandistická hesla 20. let., člověka homo sověticus. 

Malachij vystupuje jako misionář, zaslepený fanatik a jeho „modrý sen“ se 

proměňuje ve zlo, smrt a je obklopen tragickými iluzemi. Malachije ovládá 

zpočátku šlechetný sen, kterému horlivě a obětavě slouží, ale žádoucí harmonie 

a obecné štěstí zůstávají nedosažitelné.49 

V tomto dramatu si autor pokládá otázku o neměnnosti zla ve světě, jehož 

existence není závislá na změně společenského systému a reformách. 

Pomatený není pouze Malachij, ale ideologický fanatismus, který je schopen 

nepřirozeně a proti vlastnímu přání reformovat člověka. Tento fanatismus 

způsobuje tragédie. V hrách M. Kuliše našla hluboký filozofický odraz 

tragikomická koncepce doby a člověka, která byla reprezentována revolučním 

fanatismem 20. století. V tragikomické rovině se objevují hrdinové, kteří nevidí, 

                                                 
 47  ШЕРЕХ, Юрій. Не для дітей. Нюйорк 1964, с. 72. 
 48  КУЛІШ, Микола. П’єси. Київ 2001, с. 182,185. 

49  Představy o vysněné budoucnosti nalezneme i ve Chvylového povídkách „Життя“, „Дорога й ластівка“,  
„Синій листопад“. „Hrdinové těchto děl se utápějí ve snech o ideální budoucnosti nebo ve vzpomínkách 
na zidealizovanou minulost. […] Ve snech je vytvořena a konstruována jiná realita, vysněná, odlišná od 
reality žité a prožívané. Ve jménu tohoto ideálu, který směřuje k vytvoření ráje na zemi pro celé lidstvo, je 
ovšem popírána jednotlivá lidská individualita.“ (In CHLAŇOVÁ, Tereza. Od dětského dynamismu 

k symfonii čísel. Ukrajinská prozaická tvorba 1917-1934, [497 s. (bibliografický dodatek, 278s.)] Praha : 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2006. 
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jsou zaslepení a vznikají tak groteskní situace, ale s tragickými následky. Hledání 

člověka ve světě totalitarismu je odsouzeno ke zkáze. Tragedie bytí se 

proměňuje v tragikomedii existence. 

Oba autoři se snaží poukázat na tragiku doby, úpadek a rozklad společnosti 

i jednotlivce. K tomuto cíli slouží jejich teorie „věrnost sobě“ a „modrý sen“, které 

propagují jednotliví hrdinové ve výše zmíněných dílech. Na základě 

charakteristiky a porovnání těchto teorií lze konstatovat, že Kuliš navazuje na 

Vynnyčenkovu tvorbu zejména v oblasti tematické avšak úhel pohledu na tuto 

problematiku je u obou autorů odlišný.  Vynnyčenkovu „věrnost sobě“ lze chápat 

jako provokativní avšak logickou a seriózní tezi, nad kterou se ostatní zamýšlejí a 

na základě svého vnitřního přesvědčení ji přijímají nebo odmítají. Opakem se 

stává Kulišův „modrý sen“, který vzhledem k jeho tragikomickému charakteru 

všichni vnímají jako výmysl duševně nemocného člověka. 

 

 

3.    Stylové a významové roviny v dramatu M. Kuliše „Народний   

Малахій“ a v románu V. Vynnyčenka Чесність з собою 

 

Jedním ze společných rysů poetiky V. Vynnnyčenka a M. Kuliše se stává 

kombinace stylových rovin. Oba autoři pracují ve své tvorbě s různými stylovými 

rovinami, které se vzájemně prolínají a jsou spojeny do jednoho celku. V dramatu 

„Народний Малахій“ tvoří významnou stylovou rovinu linie impresionistická, 

která byla rovněž podstatnou složkou děl Vynnyčenkových. Pomocí 

impresionistických pasáží oba autoři vykreslují psychický stav hrdiny a jeho 

vnitřní život. Důraz kladou na smyslovost a bezprostřední zážitkovost. Pomocí 

zrakových a sluchových detailů navozují náladu, atmosféru a pocity, jež se 

svářejí v nitru hrdinů. M. Kuliš velmi emotivně popisuje scénu, která se odehrává 

po smrti Ljubunji: „І плювали, і били його по ланитах. Тому він, узявши сурму 

золотую, подув у ню ...(вийняв дудку) і заграв всесвітньої голубої симфонії 

(заграв на дудку). Я – всесвітній пастух. Пасу череди мої. Пасу, пасу та й 

заграю...[…] Малахій грав. Йому здавалося, що він справді творить якусь 
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прекрасну голубу симфонію, не вважаючи на те, що дудка гугнявила і 

лунала диким дисонансом.“50 

Impresionistickou linii v Kulišově dramatu „Народний Малахій“ doplňuje 

rovina expresionistická, která vyjadřuje rozčarování a zklamání ze světa, pocity 

osamocenosti, nejistoty a úzkosti individua, strádajícího duševně i fyzicky. 

Expresionismus se prostřednictvím obrazů agresivního světa snaží vyjádřit stav 

podrážděné duše a jsou pro něj přitažlivé fantaskní představy, které vyjadřují 

negativní hodnocení světa a pocity odporu: „У хворій його уяві з′явилися, 

розквітнули дивовіжні проекти, реформи, цілі картини. [...] Він накриває 

кожного голубим покривалом, повчає, переконує, потім робить магічний рух 

рукою, і тоді з під голубого покривала виходить оновлена людина, 

страшенно ввічлива, надзвичайно добра, ангелоподібна.   Далі ці люди, 

багато людей і він на чолі їх, з червоними маками та жовтими нагідками 

йдуть у голубу даль.“51 

Nejdůležitější složkou dramatu „Народний Малахій“ M. Kuliše se stává 

existenciální linie, která zdůrazňuje abstraktní konflikty mravní volby hrdinů, 

konflikt svobodného jedince a davu a motiv nesmyslnosti lidské existence.52  

„Народний Малахій“ je hra existenciálního obsahu, ve které se jednotlivec 

snaží cestou politických a ideologických změn zdokonalit samotnou podstatu 

člověka.53 Existencialistická literatura zobrazuje lidskou situaci jako absurdní a 

zároveň jako tragickou. V tomto dramatu se hlavním motivem stává Malachijova 

fanatická idea, která všechny projevy lidské individuality přivádí na hranici 

absurdity. Malachij pociťuje muka kvůli absurditě vlastní existence, neví jak 

naložit s vlastním nesmyslným osudem, nastává u něj nevyhnutelný nesoulad se 

světem, který si přisvojuje právo na jeho individualitu. Vlivem vnějších okolností 

Malachij vytváří svou ideu, která rozhoduje o jeho osudu.  

Nesmyslnost vzpoury je zobrazena v dramatu „Народний Малахїй“, jehož 

hlavní hrdina přináší lidstvu pouze destrukci v podobě teorie, kterou hlásá. 

                                                 
 50  КУЛІШ, Микола. П’єси. Київ 2001, с. 186. 
 51  КУЛІШ, Микола. П’єси. Київ 2001, с. 154. 

52  Existencialismus se jako literární proud rozvíjel v evropských literaturách od 30. let 20. století a byl spjatý  
s filozofií M. Heideggera, K. Jasperse a F. Nietzsheho. Hlavní existenciální proud nalezneme v literatuře 
francouzské, kde se odrazil zejména v tvorbě J. P. Sartra a A. Camuse. Za nejdůležitější kategorie 
existencialismu můžeme považovat hodnotu subjektivního prožitku, vědomí individua, vůle subjektu, 
volbu života v nicotě, pocit odcizenosti a úzkosti. 

53  БЛОХІНА, Наталія. Екзистенціальний дискурс драматургії Миколи Куліша. In Маґістеріум. Київ  
1999, с.38.   
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„Modrý sen“ v tvorbě Kuliše je zvláštní opozice člověka a doby. Obsahem vnitřní 

kolize hrdiny tohoto díla je ztráta národní a individuální identity člověka pod 

tlakem totalitního systému. Existenciální motivy zničených iluzí, vzpoury, 

individuálního hledání autentičnosti vyjadřují problematiku lidské existence, která 

je v dramatice M. Kuliše centrální.54 Smysl existenci může dát vnitřní svobodné 

rozhodnutí žít v odcizeném světě, kdy téma vlastní existence se stává jedinou 

jistotou, kterou člověk má, a je zároveň spjato s tématem odcizení ostatním lidem 

a společnosti, s hledáním vlastní identity.  

V existenciální poetice je minimalizován děj, pozornost je věnována líčení 

prožitku mezní životní situace, ve které se hrdina musí rozhodnout. Proces 

rozhodování není zobrazen jako stav psychiky postavy za pomoci vnitřních 

monologů, ale popisem fyzických změn, stereotypně prováděných pohybů nebo 

činností postavy.   

Důležitou součástí existenciální problematiky je sexualita, kterou můžeme 

považovat za jeden ze základních rysů modernismu počátku století. 

Existencialismus chápe lásku jako jeden z nutných projevů člověka ve světě, 

který může mít dvě podoby:55 

1) sadismus – láska, která usiluje o podmanění další osoby (Malachij si jako 

objekt vybírá celý svět). 

2) masochismus – přání dát své city jako oběť (Ljubunja se obětuje, aby 

zachránila svého otce).  

V dramatu „Народний Малахій“ M. Kuliš podobně jako V. Vynnyčenko 

zobrazuje intimní vztahy mezi mužem a ženou. Tento vztah není v díle M. Kuliše 

analyzován jako tomu bývá v dílech Vynnyčenkových, ale autor ho popisuje 

spíše jako silnou destruktivní vášeň, která zničí toho, kdo je jí zachvácen.  

Důležitým prvkem existenciální složky tohoto díla se stává absurdita, kterou 

můžeme považovat za jednu z podob tragikomična. Absurdita je založená na 

pocitu úzkosti, jenž pramení z odtržení člověka od jistot, které až dosud tvořily 

jeho hierarchii hodnot a pojímá svět a člověka v něm ve vztazích odporujících 

logickému myšlení. Absurdita směšuje komično a tragično, ale směřuje 

k jednomu z nich, v tomto případě k tragičnu. Člověk se stává osamělým a 

                                                 
 54  Tamtéž, s. 36. 

55  БЛОХІНА, Наталія. Екзистенціальний дискурс драматургії Миколи Куліша. In Маґістеріум. Київ 
1999, с.38. 
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neschopným dosáhnout spojení s druhými lidmi. V dramatu „Народний Малахій“ 

můžeme najít dva typy absurdity: 

1) zachycuje absurdnost existenciální situace člověka jako jedince uprostřed 

cizího a nepřátelského světa. 

2) zobrazuje absurdnost reality samotné, tedy nesmyslnost vztahů, v nichž se 

člověk stává pouhým nástrojem toho, co vytvořil. Tento typ spočívá 

v nemožnosti bezprostřední a opravdové komunikace mezi lidmi a 

v manipulaci člověkem silami společnosti. 

V dramatu je také opomíjena výraznější charakteristika postav a místy 

dochází k devalvaci jazyka, který ztrácí svou sdělovací funkci. V díle nacházíme 

monology, které svědčí o neschopnosti dorozumění, fráze, hromadění synonym 

a chaotické nesmysly. Nejpodstatnějším rysem talentu M. Kuliše je tragický 

pohled na svět, který se postupně mění na tragikomično a tragifraškovitost.  

Ve Vynnyčenkově románu Чесність з собою lze také najít existenciální 

motivy. Existenciální problematika však není hlavním těžištěm autorovy 

pozornosti, jako je tomu v případě M. Kuliše. Dominantní linií v tomto díle se 

stává rovina psychologická. K jejímu zdůraznění v literatuře došlo na přelomu  

19. a 20. století s nástupem nových uměleckých směrů, které se zaměřovaly na 

duši člověka. Prohloubení psychologičnosti také souviselo s rozmachem 

psychologie, z níž na uměleckou sféru nejvíce zapůsobila psychoanalýza  

S. Freuda a teorie archetypů K. G. Junga.  

Tematickou dominantou této roviny jsou stavy a proměny lidského nitra, 

snaha zachytit složitost, rozporuplnost a vnitřní protikladnost psychického života 

postav.  Hrdinové románu neustále hledají sami sebe, hledají činnost, kterou by 

mohli vykonávat, aby byli prospěšní společnosti, mučí se pochybami, prožívají 

vlastní „malá“ dramata a trpí duševní nevyrovnaností. V tomto díle je zobrazeno 

několik smrtí, zejména sebevražd, umírají slabé, rozdvojené osoby, které 

nenašly východisko ze své situace nebo stavu a rozhodly se ukončit život. 

Zastřelí se Věra a umírá smrtelně raněný Taras.  

V centru pozornosti autora stojí plastická postava, obvykle introvertní, 

vývojová či rozpolcená, která zastiňuje vnější dění, jehož specifickou funkcí je 

vyvolávat zvraty v jejím vnitřním životě. Postavy mají sklony k introspekci, více 

sami sebe pozorují, než jednají: „Дайте вашу руку! Швидче. Дайте, не 

бійтесь... Мирон здивовано простягнув руку. Тарас схопив її й приклав до 
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своїх грудей біля серця.Чуєте, як б’ється? Чуєте? Неначе видирається. 

Чуєте? Неначе в одчаю лупить головою об стінку... Правда? […] Так, коли 

тільки те й робиш, що слухаєш як воно б’ється або замірає, то врешті можна 

знайти найвірніший вираз... Хм! Чи ви ж знаєте, чим я більшу частину дня 

занятий? Ну? Я слухаю себе.“56 

Kromě duševních procesů se tato linie soustředí na chorobné jevy lidské 

osobnosti, zejména na psychické komplexy, poruchu lidské identity a problémy 

komunikace a sebepoznání. Jedna z postav románu, dělník Taras, charakterizuje 

sám sebe takto: „Каліка я, от хто! Розумієте ви це? Каліка, негодящий, 

гнилий, дохлий, паршивий каліка з колінами як у коника. На мене надія 

Оліна. Ха!“57 

Vhled do hrdinova vnitřního života je navozován především prostřednictvím 

vnitřního monologu, proudu vědomí a impulsů, zachycujících i nezřetelné a 

zdánlivě spolu nesouvisející pocity. V mnoha případech je intenzita prožívání 

vypjatých situací natolik silná, že hrdinové trpí snovými či horečnatými stavy. 

Disharmonický průběh začleňování postav do společnosti se projevuje 

v křečovitosti chování, v hysterii (pláč, smích, záchvaty zuřivosti). Zde vyvstává 

 otázka psychofyziologie Vynnyčenkových hrdinů, setkáváme se u nich s četnými 

hysterickými záchvaty, které jsou vyvrcholením nejdramatičtějších scén. S tím 

souvisí i ambivalentnost psychických stavů jednotlivých postav. Smích přechází 

v pláč a naopak projevy lásky a přátelství se rázem mění na výbuch nenávisti. 

„Так ти не хочеш і відповідать?! Не хочеш? Так? Ну, так на ж тобі! Тепер 

відповіси! 

І швидко ступивши до його, низько нахилилась і плюнула просто в лице 

мокрим густим плювком. [...] 

- Ро-о-ню! – раптом кинулася до його Маруся. 

- Ронічку! – і, впавши навколишки передним, обхопила ноги його й 

конвульсійно цілувала та билась обличчям об їх.“58 

V psychologické analýze hraje důležitou roli také neverbální komunikace, 

tedy pohyby, doteky, mimika a gesta, které odrážejí psychický stav 

Vynnyčenkových hrdinů. Autor i zde s oblibou využívá vnitřního monologu, který 

                                                 
 56  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень Дзвін, 1919, с. 112. 
 57  Tamtéž, s. 112. 
 58  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень Дзвін, 1919, с. 23. 
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neustále provází jeho postavy, umocňuje situační melodramatičnost, vměšuje se 

do dialogu v podobě komentářů a doprovází činy jednotlivých postav. V. 

Vynnyčenko vykresluje své hrdiny, jejich vzájemné vztahy z nitra navenek.  

Pro V. Vynnyčenka bylo příznačné, že své hrdiny zobrazuje ve vypjatých a 

záměrně vyhrocených situacích. Tento prvek nacházíme ještě ve větší míře 

v tvorbě M. Kuliše, který postavy sleduje v extrémních situacích, čímž vyjadřuje 

nejen tragiku dané situace, ale ovlivňuje tím i diváka, který měl být jímán hrůzou. 

V. Vynnyčenko využívá „věrnosti sobě“, aby ukázal svůj mimořádný pozorovací 

talent, který spočívá v tom, že se dovede originálně a taktně vnořit do duše svých 

hrdinů, odhalit jejich psychologii, jejich pohled na život. Pro V. Vynnyčenka je 

charakteristické, že dovede pomocí několika nenápadných rysů zdůraznit 

nezachytitelné psychické prožitky hrdinů a tím poskytnout čtenáři názornou 

psychologickou analýzu. Ve svých dílech se zpravidla soustředí na líčení 

procesů, téměř nikdy nehodnotí, nerozděluje jednání či principy, kterými se 

jednotlivé postavy řídí na černobílé kategorie, ať již negativní či pozitivní. Na 

veškeré lidské jednání nahlíží jako na součást složitého organismu. M. Kuliš se 

prostřednictvím „modrého snu“, který hlásá Malachij, snaží zobrazit tragiku doby, 

úpadek a rozklad společnosti i jednotlivců. Malachij Stakančyk je zobrazen nejen 

jako pomatený a fanatický reformátor, ale především jako kritik, který hledá 

člověka v sovětské realitě. Před deseti lety došlo k revoluci, ale podlost, 

ničemnost, pokrytectví, lež, omezenost a byrokratismus nezmizely. Malachij 

uprostřed davu hledal člověka, hlásal lásku k lidem, ale sám byl malým člověkem 

s velkými ideály.59  M. Kuliš se soustřeďuje především na existenciální motivy, na 

rozpor mezi jednotlivcem a dobou, s čímž souvisí otázka ztráty národního a 

individuálního uvědomění rozšířeného ve společnosti a zobrazení vnitřního 

života hrdiny slouží pouze jako dokreslení této problematiky. 

 

 

4.  Motiv ukrajinství v tvorbě M. Kuliše a V. Vynnyčenka 

 

V roce 1928 napsal M. Kuliš komedii „Мина Мазайло“, která byla do roku 

1930 úspěšně uváděna v mnoha ukrajinských divadlech. K napsání tohoto díla 

                                                 
 59  Лес Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників. Торонто 1989, с. 49. 
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posloužila jako vzor komedie Moliéra Jeho urozenost pan měšťák, kde 

nacházíme podobný konflikt jako v komedii M. Kuliše. Oba hlavní hrdinové těchto 

děl Myna Mazajlo a pan Jordán usilují o to, aby se stali součástí vyšší 

společnosti. Myna Mazajlo chce tohoto cíle dosáhnout změnou svého příjmení a 

pan Jordán si najímá učitele, aby si osvojil dobré způsoby. Oba tito hrdinové ve 

svém počínání působí komicky a směšně. Také Myna Mazajlo si najímá učitelku 

ruského jazyka a je uchvácen školním veršem „Пахнет сеном над лугами“, na 

který reaguje takto: „Господи, то єсть преблагій Господи! У такому, сказать, 

маленькому віршікові і така сила правільних проізношеній!“60 Stejně tak pan 

Jordán je nadšen, když se od svého učitele dozvídá, že mluví v próze: 

„Jemináčku! Tak já už přes čtyřicet let mluvím prózou a vůbec o tom nevím. 

Nemáte ponětí, jak jsem vám vděčný, že jste mi to řekl.“61  

Stát se urozenými a tím získat úctu a vybrané způsoby je snem těchto 

postav. Pan Jordán doslova říká: „Co je to jenom posedlo? V jednom kuse mi 

vyčítají to moje urozené panstvo. A já neznám nic krásnějšího, než se 

s urozeným panstvem přátelit. S tím člověk přijde ke cti a naučí se způsobům a 

… Dva prsty bych za to dal, kdybych se narodil jako hrabě nebo markýz.“62 Pro 

Mynu Mazajla urozenou společnost netvoří aristokraté jako v komedii Moliéra, 

ale za vyšší společnost se považují rusifikovaní lidé.  

Moliérova komedie měla podtitul komedie-balet a komedii M. Kuliše „Мина 

Мазайло“ můžeme označit za komedii filologickou, neboť tato složka zde 

zaujímá význačné místo. Postavy zde diskutují a vedou spory o změně příjmení 

Mazajlo.63 Debata o změně příjmení úzce souvisí s otázkami ukrajinizace, 

opozicí mezi ukrajinofilstvím (zastoupeným Mokijem) a rusofilstvím 

(reprezentovaným Mynou Mazajlem a tetou Motjou) a ukrajinským 

provincialismem (zastoupeným strýčkem Tarasem). Celá rodina kromě syna 

Mokije, zapřísáhlého Ukrajince, schvaluje změnu příjmení. Ostatní vymýšlí různé 

varianty např. Алмазов, Сіренєв, Сіреньский, Розов, Де Розе, Тюльпанов, 

Фон Лілієна, nakonec vyhraje varianta Мазєнін. Mokij navrhuje doplnit příjmení 

Mazajlo o slovo Kvač (Mazajlo-Kvač), které užíval děd, a toto vyvolá u celé 

                                                 
 60  КУЛІШ, Микола. П’єси. Київ 2001, с. 43. 
 61  MOLIÉRE. Jeho urozenost pan měšťák. Praha 1980, s. 23. 
 62  Tamtéž, s. 54. 

63  Obdobnou situaci analyzuje i B. Antonenko-Davydovyč ve svém románu Нащадки прадідів. Úryvky 
z románu byly vydávány časopisecky od roku 1926 do roku 1930; poslední vyšel v  časopise Життя й 

революція (1930, č. 1). 
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rodiny zděšení. Mokij  se trápí úpadkem ukrajinského jazyka a postavení 

ukrajinského jazyka popisuje takto: „Рідня – а нема до кого слова промовити, 

тим наче українсьского. Слухати не хочуть. Та ні! Буду на зло, на досаду, 

декламувати українське слово. Не розуміють його краси, а з моєї самотності 

сміються. Отак і живу, самотію, як місяць над глухим степом, як верства в 

хуртовину. Буду співати, кричати під дверима отут, буду танцювати, 

свистіти! Як одлюдник в пустелі, як копійка у старця, як мізинець у каліки ..“64 

Autor prostřednictvím postavy Mokije poukazuje na bohatost ukrajinského 

jazyka, což dokazuje např. tím, že uvádí třicet synonym slovesa „говоріти“, 

vysvětluje v jakém kontextu je možné použít sloveso „бринить“ a objasňuje 

význam ukrajinského slova „бразолійний“. 

Děj této komedie je zjednodušený a jejím hlavním těžištěm jsou 

propracované dialogy s vlastními pravidly a zákonitostmi. Dialogy napomáhají 

k demaskování skutečnosti, falše, intrikaření a přetvářky a často mají 

provokativní charakter. Estetická kategorie komična v nich má různou hloubku a 

míru. V komedii můžeme najít následující druhy komična: 

1) satira a parodie 

Tyto prvky se objevují v diskuzích, které probíhají v rodině Myny Mazajla, jichž se 

účastní příbuzní a komsomolci. Přestože se jedná o diskuzi, kde se řeší 

problémy ryze rodinného a osobního charakteru, objevují se zde prvky 

z veřejného zasedání nebo oficiální schůze: „Пропоную, товариші, обрати 

президію. Гадаю, годі буде одного  предсідателя? Заперечень нема? Нема! 

…Кого? Тьотю Мотю!“65 Tato diskuze paroduje styl sovětského života 20. let a 

oficiální diskuze, které vytvářely zdání možnosti vyslovení svých myšlenek a 

názorů, přestože byly pod vlivem totalitarizace podstaty lidského bytí. 

2) absurdno 

Tento prvek se nejvíce projevuje v názorech, kterými se hrdinové snaží obhájit 

své postoje. Například, nesmyslnost ukrajinizace Myna Mazajlo zdůvodňuje 

takto: „По радіо читають, в анатоміях пишуть: серце – орган, що гонить кров, 

орган кровогону. Нічого подобного. Серце – перш орган, що передчува і 

                                                 
Hlavní hrdina tohoto románu, Jevhen Barabaš, vyrůstal v zrusifikované rodině. Pod vlivem revolučních 
událostí roku 1917 se Jevhen stává aktivním účastníkem ukrajinského hnutí a rozhodne se i pro změnu 
příjmení. Poté, co Jevhenův otec objeví dopis adresovaný Jevhenovi, kde nestojí Barabašev, ale Barabaš, 
dochází k ostré konfrontaci mezi otcem a  synem a Jevhen nakonec odchází z domova. 

 64  КУЛІШ, Микола. П’єси. Київ 2001, с. 33. 
 65  Tamtéž, s. 58. 
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вгадує. Однині вірю йому, а більш нікому в світі. Серйозно кажу! […] Серцеві 

свому! Бо воно ось передчува, що нічого з вашої українізації не вийде, це 

вам факт, а якщо і вийде, то пшик з бульбочкою – це вам другий факт, бо 

так каже моє серце.“66 

3) groteskno 

Vzniká spojováním prvků navzájem výrazně heterogenních (protikladných a 

protismyslných), reálných i fantastických, které jsou deformovány až do 

absurdního paradoxu. Z takto kontrastní a zdánlivě protismyslné jednoty vyrůstá 

zvláštní perspektiva na nazírání skutečnosti, která se jeví jako nepřehledná a 

nesmyslná, popřípadě nepřátelská. 

M. Kuliš svou komiku realizuje v dialozích, komickou situaci navozuje 

opakováním stejných slov ale ve změněném pořádku, rytmizací a rozdílnou 

intonací. Rozhovor Myny Mazajla se synem o změně příjmení probíhá takto: 

„- Ти справді серйозно міняєш наше прізвище? 

- Я справді серйозно міняю наше прізвище. 

- Ти ....наше прізвище міняеш справді, серйозно? 

- Я наше прізвище міняю справді, серйозно. 

- Наше прізвище? 

-Наше прізвище. 

-Ти? 

- Я.“67 

Vyhrocenost a dramatičnost dané situace je vyjádřena gradací repliky. Mokij, 

který navrhuje připojit k příjmení Mazajlo slovo Kvač, s čímž ostatní členové 

rodiny nesouhlasí, reaguje takto: „Так! За Квача! За три Квачі! За сто Квачів! 

За мільйон Квачів!“68 

„Ukrajinská národní idea, idea utváření ukrajinského národa, národa 

moderního a státotvorného, prostupuje značnou částí tvorby V. Vynnyčenka, 

např. romány „Божки“, „Хочу“,  „Слово за тобою, Сталіне“,  a také dramatem 

„Між двох сил“.69 Toto drama napsal autor roku 1918 a jednalo se o reakci na 

reálné události, jež probíhaly v tomto roce na Ukrajině. Drama mělo podtitul: otec 

                                                 
 66  КУЛІШ, Микола. П’єси. Київ 2001, с. 64. 
 67  Tamtéž, s. 46. 
 68  Tamtéž, s. 49. 
 69  КОСТЮК, Григорий. Світ Винниченкових образів та ідей. Іn Українське слово. Київ 1994, с. 396. 
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proti synovi, bratr proti bratrovi. V dramatu „Між двох сил“ autor zobrazuje a 

analyzuje konflikty související s problematikou ukrajinizace a rusifikace: 

1) Konflikt mezi rodiči a dětmi – děj se odehrává během revolučních událostí, 

které probíhaly na Ukrajině, konflikty jsou zobrazeny v rodině Mykyty Slipčenka, 

který má tři syny a dvě dcery. Jedna z dcer, Sofie, známá petrohradská herečka, 

přijíždí po čtyřech letech domů, v den revolučních událostí. Stává se svědkem 

konfliktu, který probíhá mezi bratrem Tychonem a zbytkem rodiny. Otec a ostatní 

bratři jsou patrioti a členy svobodných kozáků a vydávají se bránit svůj stát proti 

bolševikům, ke kterým patří i Tychon. Sofie se pohybuje mezi těmito dvěma 

tábory, i když zpočátku podporovala bolševiky, ale jak sama říká: „Я не знаю 

ніяких партій, програм, я не большевичка, не меньшевичка, ніхто, я просто 

служу як людина, яка хоче ...буть чесною і хоче добра як собі, так і своїм 

близьким.“70 

Celá rodina Sofii a Tychona za podporu bolševiků odsoudí, nejhůře však 

otec, který jim ve svém dopise píše: „Доки ж ви будете розпинать нещасну 

націю вашу, мерзенні вилупки? Доки будуте знущаться з народу, який на 

своє лихо породив вас? Що ви робите? Схаменіться, прокляті: ви ж руїну 

робите з нашої любої землі, ви грабуєте її, ви загачуєте ненажерливу пельку 

грабіжниці - кацапїї, нашого вічного ката, ви калічите дітей свого народу, 

одбіраючи у них мову, серце, душу їхню. Не діти ви мені, а вороги люті!71 

2) Konflikt mezi idejemi – v dramatu „Між двох сил“ proti sobě stojí dvě ideje 

(ukrajinství a rusofilství), které jednotlivé postavy zastávají. Uprostřed těchto sil 

stojí Sofie, která se nemůže  rozhodnout na čí stranu se přidat. Tuto situaci 

výstižně popisuje její bratr Tychon: „Тепер ти бачиш, що більше так не можна? 

Бачиш? Я весь вимучився. Ти теж. Ми чужі і там, і тут. Тут цураються, 

зневажають, уникають. Там кленуть, проклинають. Я більше не можу. Або 

одне, або друге.“72 

Sofie nachází jediné východisko z této komplikované situace a tím je 

sebevražda. 

Z této charakteristiky vyplývá, že M. Kuliš podobně jako V. Vynnyčenko 

zobrazuje své hrdiny v záměrně vyhrocených situacích. U obou autorů 

                                                 
 70  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Між двох сил. In Вибрані твори. Харків 2003, с. 298. 
 71  Tamtéž, s. 338. 
 72  Tamtéž, s. 338. 
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nalezneme konflikt mezi idejemi, konflikt v rodině (mezi rodiči a dětmi). Pohled na 

střet mezi idejemi (ukrajinstvím a rusofilstvím), který je společný pro tyto autory, 

je nám představen u každého z nich z jiného hlediska. V. Vynnyčenko v dramatu 

„Між двох сил“ zobrazuje morální volbu, kterou musí učinit Sofie, tedy 

rozhodnout se mezi rusifikací a ukrajinizací. Proces rozhodování, pocity, které se 

v Sofiině nitru svářejí, výčitky svědomí a chování ve vypjaté, mezní situaci jsou 

těžištěm a centrálním bodem v tomto dramatu. Revoluční události, které 

probíhají, zde stojí v pozadí. Naopak M. Kuliš využívá komiky a satiry v náhledu 

na tuto problematiku a psychologická složka, jež dominuje u V. Vynnyčenka, zde 

zcela chybí. 

 

IV.  Konflikty a motivy v próze V. Vynnyčenka  

 a  V. Pidmohylného 

 

1.  Literární kontext prozaické tvorby V. Pidmohylného 

 

Roku 1917 proběhla revoluce, která do značné míry ovlivnila ukrajinskou 

literaturu a narušila kontinuitu literárního rozvoje, který probíhal od počátku 20. 

století. Tyto okolnosti se nejvíce odrazily v próze, neboť řada zkušených a 

známých autorů odchází do emigrace (V. Vynnyčenko) a ti, kteří zůstávají na 

Ukrajině, se těžko přizpůsobují novým podmínkám a situaci. V této době do 

literatury vstupuje řada mladých autorů, kteří po roce 1917 začínají vydávat své 

prvotiny a dochází ke střídání generací na literárním poli. Pro většinu děl tohoto 

období byla charakteristická impresionisticky rozevlátá próza s emocionálním 

zabarvením a objevuje se snaha autorů zpracovat a vyrovnat se s tím, co zažili, 

tedy s bojovou realitou a revoluční tematikou.  

Situaci v próze velmi zkomplikovaly dramatické události občanské války, 

protože v období rychlých a náhlých změn nebyl dostatek prostoru k vytváření 

rozsáhlejších, propracovaných prozaických forem. Z tohoto důvodu se rozvíjí 

pouze drobné prozaické žánry (povídky, črty, novely, fejetony), rozsáhlejší díla 

se objevují až kolem roku 1925, romány nacházíme až ke konci 20. let. V próze 

20. let dominovaly tři základní linie: 
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1) Linie politicky angažované a schematizující prózy. 

2) Realistická linie označovaná také jako tzv. realismus po realismu, kterou lze 

dále rozdělit na prózu: 

a) impresionistickou (M. Ivčenko, H. Kosynka, zčásti V. Pidmohylnyj) 

b) existenciální  s filozofickým podtextem (V. Pidmohylnyj) 

c) expresivní  (M. Chvylovyj) 

d) romantický vitaismus (J. Janovskyj)  

3) Linie uměleckého experimentování, již tvořila próza: 

a) experimentální (M. Johansen) 

         b)syžetová bez popisných a lyrických pasáží, kterou tvoří např. futuristé  

            (D. Buzko, O. Slisarenko). 

Významnou skupinu tvořili autoři, kteří se nezaměřovali na stylové 

novátorství a vycházeli spíše z tradice klasické literatury, kterou se snažili 

prohloubit a obohatit. Patřili k nim H. Kosynka, M. Ivčenko, B. Antonenko-

Davydovyč, V. Pidmohylnyj a další. Tito autoři ustupují od popisného realismu a 

přiklání se k ornamentálnosti, impresionismu, expresionismu a rytmicko-

melodickému individuálnímu stylu. 

Specifické místo v ukrajinské literatuře zaujímá V. Pidmohylnyj, jehož tvorbu 

vysoce hodnotil Jurij Smolyč a vyzdvihoval Pidmohylného kvality: „Kdyby se mě 

někdo z čtenářů těchto mých literárních pamětí zeptal, koho z mladých 

ukrajinských spisovatelů 20.-30. let považuji za nejvíce intelektuálně vnímavého, 

duševně citlivého a  inteligentního, ihned bych odpověděl, že Valeriana 

Pidmohylného.“73 

V. Pidmohylnyj vstoupil do literatury roku 1918 a jeho literární činnost trvala 

šestnáct let. Autor vytvořil tři povídkové sbírky, několik novel, tři romány a 

množství překladů z francouzské literatury (Voltaire, Hugo, Balzac, France). Jeho 

tvorbu do značné míry ovlivnila západoevropská literatura, zejména francouzská, 

psychologie (S. Freud) a filozofie (Nietzsche, Schopenhauer). V. Pidmohylnyj 

pokračuje v intelektuální filozoficko-psychologické linii ukrajinské prózy  

(I. Franko, M. Kocjubynskyj, O. Kobyljanská), ale rozvíjí ji svým osobitým 

způsobem. Jedná se o tvorbu vyrovnanou, promyšlenou, umírněnou a 

rozvážnou, bez výrazného experimentování, ve které po celých šestnáct let 

                                                 
 73  Історія української літератури ХХ. століття Ed. ДОНЧИК, В.Г. Київ 1998, с. 277. 
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autorovy tvůrčí činnosti nenalezneme výraznější zvraty, odklon nebo posun 

v poetice a stylu, ale pouze postupné rozvíjení výrazových prvků. Autorova 

poetika se vyznačovala tematickou rozmanitostí, množstvím obrazů, idejí i 

způsobů jejich pojetí. Nacházíme v ní různorodá témata např. sexuální problémy, 

válka, hlad, urbanizace, věda, národnostní práva i žurnalistika. Hrdiny jeho děl se 

stávají spisovatelé, vědci, děti, studenti, vojáci i sekretářky. Všechna 

Pidmohylného díla jsou věnována tehdejší Ukrajině, zobrazují město i vesnici, 

sever i jih, válečná léta, revoluci, dobu NEPu i první pětiletku.74 Současná 

politická a společenská situace však tvoří pouze pozadí autorových děl, neboť 

hlavní pozornost V. Pidmohylnyj věnuje především prožitkům jedince v mezních 

životních situacích a soustředí se na analýzu konfliktů (konflikt mezi rozumem a 

instinktem, rozpor mezi krásou a ošklivostí),které vyvolává každodenní život. 

Téměř ve všech autorových dílech je patrný silný filozofický podtext, inspirovaný 

především filozofií F. Nietzscheho a jeho teorií nadčlověka.  

Pidmohylného literární činnost byla přerušena roku 1934, kdy byl zatčen a 

jeho poslední román „Příběh bez názvu“75 zůstal nedokončen. Autor byl poslán 

na Solovky a roku 1937 byl zastřelen. 

 

 

2.  Styčné body prózy V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného 

 

V první kapitole této diplomové práce byly charakterizovány základní 

stavební prvky vytvářející specifikum poetiky V. Vynnyčenka. Vliv tohoto autora 

na prozaickou tvorbu V. Pidmohylného je patrný nejen v oblasti tematické, ale i v 

oblasti formální. Většina Vynnyčenkových děl byla vystavěna pomocí 

kontrastního zobrazení postav, prostředí a idejí a tento rys rozvíjí ve svých 

povídkách i V. Pidmohylnyj. V tvorbě tohoto spisovatele se objevuje nejen 

kontrast mezi postavami a prostředími („Гайдамака“, „Ваня“, „На селі“, „Добрий 

бог“), ale také kontrast v rámci postav samotných a to zejména v těch povídkách, 

kde dochází ke střetu rozumu s instinktem („Син“, „Собака“, „Проблема хліба“) 

nebo přirozeného citu a morálky („Добрий бог“, „Військовий літун“). 

                                                 
 74  ТАРНАВСЬКИЙ, М. Між розумом та ірраціональністю. Київ 2004, с. 37. 

75  Název tohoto románu v originále zní Повість без назви. Román byl poprvé otištěn v roce 1988 
v časopise  Вітчизна (č.2). 
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Pro tvorbu V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného je příznačné prolínání 

stylových rovin, zejména impresionistických a naturalistických pasáží. Základní 

stylovou rovinou v dílech obou těchto autorů se stává psychologický realismus, 

který je v prózách Pidmohylného ozvláštněný o symbolistické pasáže. Psychické 

rozpoložení hrdinů často vyjadřuje symbolika prostředí, ve kterém se postavy 

nacházejí. V Pidmohylného povídkách se vyskytují různé symboly, např. město, 

které představuje řád a morálku a vesnice symbolizující spontánní a přirozené 

prostředí (v povídce „Добрий бог“, „Третя революція“, „На селі“, „Повстанці“). 

Neméně důležitý je symbol nebe, jež ztělesňuje svobodu a země, představující 

spoutanost (povídka „Військовий літун“). V povídce „Ваня“ autor využívá 

symbolu lesa, který představuje tajemné a podvědomé stránky lidské psychiky, 

obdobnou funkci plní step v cyklu „Повстанці“. Oba autoři využívají popisných 

pasáží k navození dojmu a vykreslení atmosféry, která působí na hrdiny a 

ovlivňuje jejich psychický stav. V povídkách V. Pidmohylného nese popis 

určitého prostředí význam symbolický. 

Tvorba obou autorů je vystavěna na rytmickém členění textu.  

V. Vynnyčenko zde využívá opakování slov i celých větných konstrukcí, 

emotivních zvolání a aliterací počátečních hlásek. Příklad rytmizované prózy 

můžeme najít v Pidmohylného povídce „Старець“: „Місто шуміло й 

хвилювалось ... . Життя виштовхувало вдень на вулиці його тисячі, десятки 

людей, котрі заклопотано бігали, метушились, щось думали, обмірковували, 

сміялись, плакали, сподівались і, нарешті, помирали, - все це іноді тут же на 

вулиці, а здебільшого під залізними дахами кам'яних мурів, що самі ж і 

утворили собі ... . Тих, що, … конали, якнайшвидше забивали в дерев'яний 

футляр, кидали в землю, а життя вигонило на опорожнене після них місце 

десятки нових людей, котрих родило кохання під залізними дахами кам'яних 

мурів. 

Ці люди, як і їх батьки, починали сновигати по вулицях міста, забували про 

те, що так само помруть, і в шаленій метушні їли, пили, творили культуру, ... 

будували собі нові мури, ... костиста рука буття без жалю й радощів 

шпурляла їх на їхніми ж руками зроблене каміння, а вони все так само 
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заклопотано бігали по вулицях міста, сміялись, плакали, сподівались і 

покірно врешті йшли на страту.“76 

„Město autor zobrazuje jako živý organismus, který se chaoticky pohybuje. 

Zdánlivý chaos se postupně mění v přísnou determinaci, řád a danost.  

V. Pidmohylnyj tento koloběh nevyjadřuje pouze v rovině tematické, ale i 

strukturou textu. Dosahuje skvělého vyjádření cykličnosti a rytmu života ve městě 

tím, že v určitých periodách opakuje slova, krátké úseky vět a také stejné 

motivy.77 Rytmizace je důležitým prostředkem, který autor využívá k zobrazení 

atmosféry a prostředí, jež hrdiny obklopuje a zároveň slouží k detailnější analýze 

vnitřního rozpoložení postav. 

 

3.  Téma krásy v tvorbě V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného 

 

Krása jako estetická hodnota se stává důležitým prvkem a součástí tvorby  

V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného. U V. Vynnyčenka se tento motiv objevil již 

v jeho první povídce „Краса і сила“, která ihned upoutala pozornost soudobé 

kritiky i čtenářů.  Specifičnost této povídky vyzdvihl O. Hermajze: „Bylo cosi 

nového, spontánního, originálního a talentovaného v tvorbě tohoto spisovatele, 

který nešel vyšlapanou cestou ukrajinské, narodnické literární tradice, ale 

sebejistě se vydal na cestu novou a zaměřil se na to, čemu zřídka ukrajinský 

beletrista věnoval svoji pozornost a zprostředkoval to způsobem, jakým to jeho 

literární předchůdce nemohl vyjádřit.“78 

 V této povídce nás autor blíže seznamuje se třemi postavami, dvěma 

zloději Ilkem a Andrijem a dívkou Motrjou, která stojí mezi nimi a snaží si vybrat 

                                                 
 76  ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 70-71 

77  Rytmizace a proměnlivá dynamika textu je výrazná i v Pidmohylného povídkách „Ваня“ a především v 
povídce „Гайдамака“, vyprávějící o bojích mezi hajdamáky a rudoarmějci. Hlavní hrdina, student Oles, se 
ocitá v zajetí rudoarmějců a má být popraven. V pasáži pojednávající o popravě Olese je autorův komentář 
a Olesův monolog proložen strohými povely komisaře („Скидай пальто!“, „Руки назад!“, „Раз!“, 
„Два!“, „Відставить!“). „Toto střídání úseků různého charakteru je velmi účinné. Autorovy komentáře se 
skládají z dlouhých vět, Olegův monolog a přímá řeč jsou  naopak útržkovité (vzpomínky se střídají 
s představami blízké budoucnosti, vjemy z vnějších okolností s nejhlubšími touhami), tvořené 
nesouvislými výkřiky různé intenzity, které mají velmi rychlý spád. Toto proměnlivé tempo zabraňuje 
tomu, aby se text stal jednotvárným.“ (In LIPAVSKÁ, Tereza. Krátké prózy Valeriana Pidmohylného. 
Praha 1998, s. 47-48.- diplomová práce.) 

78  ГНІДАН, О.Д. Володимир Винниченко: життя, діяльність, творчість. Київ : Четверта хвилина, 
1996, с. 96. 
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jednoho z nich. Ilko, kterého autor popisuje jako krásného, dobrého, milého 

člověka bez vůle, je pro ni ideálem krásy. Naopak Andrij, jenž je zobrazen jako 

člověk krutý, surový, bezcitný, nehezký ale silný, umíněný a neústupný, se stává 

pro Motrju ideálem síly. Rozhodování mezi krásou a sílou autor vybudoval na 

fyzickém i duševním kontrastu těchto dvou postav. V pojetí krásy zde 

Vynnyčenko polemizuje s autory „narodnické“ školy, což zdůrazňuje při popisu 

půvabu Motrji: „То була краса, що виховується тільки на Україні, але не така, 

як малюють деякі з наших письменників. Не було в неї ні „губок, як пуп′янок, 

червоних, як добре намисто“, ні „підборіддя, як горішок“, ні „щок, як повная 

рожа“, і сама вона не „вилискувалась, як маківка на городі“. Чорна, без 

лиску, товста коса; невисокий, трохи випнутий лоб; ніс тонкий, рівний, з 

живими ніздрями; свіжі, наче дитячі губи, що якось мило загинались на 

кінцях; легка смага на матових, наче мармурових щоках і великі, 

надзвичайно великі, з довгими віями, темносірі очі, з яких, здавалось, 

дивлячись, наче лилосся якесь, тихе, м′яке, ласкаве світло, - то була й уся 

краса цієї дівчини.“79 

Představu o kráse Motrji získáváme prostřednictvím Ilkova dojmu a 

hodnocení. Jak již bylo zmíněno, tato povídka byla autorovou prvotinou, ve které 

Vynnyčenkovy metody, stavební prvky a postupy (kontrast, drsná realističnost 

s naturalistickými prvky, dynamičnost vyprávění, dialogičnost) byly pouze 

nastíněny a k jejich prohloubení, rozpracování a zdokonalení dochází až 

v následné autorově tvorbě (románové a dramatické). Přesto nám tato povídka, 

která byla považována za jakýsi mezník v ukrajinské literatuře počátku 20. 

století, poskytuje představu o autorově mimořádném pozorovacím talentu a 

pohledu na člověka.  

Krása se stává ústředním motivem v autorově dramatu Базар, ve kterém 

Vynnyčenko analyzuje konflikty související s tímto tématem. Prvním z nich je 

rovnoprávnost muže a ženy v profesním životě. V dramatu Базар odehrávajícím 

se v prostředí revolucionářů, by hlavní hrdinka, Marusja, chtěla být 

rovnoprávným členem skupiny revolucionářů, ale uvědomuje si a v průběhu 

dramatu se také přesvědčuje, že to není možné, neboť na vině je její krása. 

Revolucionáři i četníci ve vězení jsou uchváceni jejím vzhledem a to je důvod, 

                                                 
 79  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Оповідання. Братіслава 1968, с. 32. 



 41 

proč ji také poslouchají. Marusja svou krásu proklíná: „Вони не слухають, вони 

дивляться на мене! Вони красу мою слухають. О, проклята ця краса моя! Я 

ненавижу її од всеї душі!“80  

Marusja si přeje, aby s ní lidé jednali upřímně, nepřetvařovali se a chápali ji 

jako osobnost, jako člověka, kterého netvoří pouze vnější krása. Dochází však 

k závěru, že to není možné: „Вона (краса) зробила те, що я не можу буть 

вільною. От що вона мені зробила. Вона скрізь втручається. Скрізь, скрізь! Я 

не вірю людям через неї. Що б я не сказала,  що б я не зробила, я ніколи не 

знаю, чи так, чи не так, бо завджи для всіх це гарно. А гарно через те, що я 

сама гарна. А потім ...це прямо нестерпно, всі закохуються, всім зараз моя 

краса в очі падає. Ні один чоловік не любив мене, а тільки прокляте тіло, 

красу мою, буть ти проклята!81 

Marusja nenachází jiné východisko z této situace, a rozhodne se zničit svou 

krásu tím, že si polije obličej kyselinou. 

Důležitou roli v zobrazení postav hraje portrét, ve kterém se autor zaměřuje 

i na ty nejjemnější detaily a tím dosahuje věrohodnosti svých postav.  

„U Vynnyčenka nacházíme portrét živého, vždy jiného a neopakovatelného 

hrdiny, osobnosti s výraznými psychologickými rysy a hlubokými vnitřními 

prožitky. Proto nám portréty jeho hrdinů nesplývají.“82 Autor hlavní hrdinku 

dramatu „Базар“ popisuje takto: „Маруся - дуже гарна, молоденька дівчина, з 

великими натхненними очима. Дуже нервова, нездержана.“83  Poté, co 

Marusja zničí svou krásu kyselinou, autor vykresluje její portrét podrobněji: 

„Маруся з лицем, ніби густо всіяним чорними прищами на щоках. На бровах, 

на носі і в кутках губ темно-червоні. Щільно пострижена. Іде з високо 

піднятою головою. Очі напружено блищать, вся має неспокійний, піднятий 

вигляд.“84 Portrét slouží autorovi nejen k tomu, aby zobrazil zevnějšek svého 

hrdiny, ale prostřednictvím portrétu V. Vynnyčenko odhaluje psychický stav 

svých postav, navozuje dramatické situace a portrét se stává neoddělitelnou 

součástí autorova pohledu na člověka jako jedinečnou osobnost. Spisovatel 

                                                 
 80  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Базар. Львів-Київ: Дзвін, 1925, с. 13. 
 81  Tamtéž, s. 13. 
 82  ПОГОРІЛИЙ, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. Канада 1975, с. 140. 
 83  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Базар. Львів-Київ: Дзвін, 1925, с. 11-12. 
 84  Tamtéž, s. 58. 
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vytváří portrét opravdový, pravdivý a ne idylický, s nímž polemizoval ve své první 

povídce. 

V. Vynnyčenko využívá motivu krásy k analýze otázky zda účel světí 

prostředky. V dramatu „Базар“ se jeden z revolucionářů, Cinnisť Markovyč, snaží 

přesvědčit krásnou Marusju, aby předstírala náklonnost a lásku k revolucionáři 

Trochymovi, který je do ní bezmezně zamilovaný. Kvůli lásce, kterou pociťuje 

k Marusje a ona ji neopětuje, se Trochym odmítá podílet na vysvobození 

revolucionářů z vězení a tomu chce Cinnisť Markovyč zabránit. Proto se snaží 

Marusju přimět k přetvářce a říká: 

„Життя, любчику, базар. Хочеш бути багатим? Виходь з товарами, торгуйся, 

обмінюй, рости, сам давай і у других бери. А як сам не маєш ні чорта, той 

візьмеш чорта пухлого. Так було, так буде до кінця віку.“85 Cinnisť Markovyč 

se snaží donutit Marusju ke lži a využít její krásy, aby tak dosáhl uskutečnění své 

konspirační akce. 

Marusju autor zobrazuje jako silnou, přemýšlivou ženu s vlastním názorem, 

které jsou lhostejné společenské konvence a nepsaná pravidla. V dramatu však 

dochází ke konfliktu mezi její přirozenou podstatou a společností, jenž způsobí 

neodvratnou tragédii – smrt. Ztráta životní rovnováhy, iluzí, snů a nadějí přivádí 

hrdinku k sebevraždě. Důležitým rysem charakteru této postavy je idealismus, 

který se neslučuje s reálným životem. Idealismus se projevuje v její stranické 

práci i ve vztazích k mužům, kteří ve skutečnosti nejsou takovými lidmi, jakými by 

je Marusja vzhledem ke svým představám chtěla mít. 

„Tragédie Marusji spočívá v tom, že se snaží bojovat se svou přirozeností, 

tedy krásou a její snaha být užitečným a právoplatným členem společnosti zde 

vítězí nad její osobností“86. Marusja je přesvědčená, že k dosažení tohoto cíle 

musí zničit svou krásu. Poté co tak učiní, přichází rozčarování. Okolí ji sice 

vnímá bez přetvářky, ale její krása byla zároveň i jakousi silou, jež mohla pomoci 

nejen Marusjině práci ve straně, ale i zajatým revolucionářům. Nyní se pro ni 

stává obtížnější komunikace s lidmi a okolím, ale tím nejhorším momentem je 

ztráta lásky milovaného muže.  O tom se přesvědčí, když pozve Leonida k sobě 

s úmyslem oddat se mu: 

                                                 
 85  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Базар. Львів-Київ: Дзвін, 1925, с. 10. 
 86  МОРЕНЕЦЬ, Надія. Іраціональне начало в драмах В. Винниченка. In Маґістеріум. Київ 1999, 
     с. 72 
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„ - Слухай ...Прийди сьогодні до мене. Прийди , як ...як муж... 

  - Ах, Марусю! Навіщо ти це тепер? 

  - Ні, Леоніде? 

  - Марусю! Не треба. Потім! Ти сама сказала, щоб чистими піти...Потім, все   

потім…!“87 

Pro Marusju tato slova znamenají konec jejím nadějím a jediným východiskem 

z této situace je smrt. 

Z těchto dvou výše zmíněných děl vyplývá, že krása v tvorbě Vynnyčenka 

se stává tématem, které způsobuje konflikty (mezi mužem a ženou v profesním 

životě, mezi slovem a skutkem, ideálem a skutečností, mezi rozumem a 

iracionalitou). Autor tohoto motivu využívá nejen k tvorbě konfliktů, které jsou 

příznačné pro jeho tvorbu, ale zejména k analýze a prověřování člověka 

v určitých situacích, k vyjádření jeho pocitů, myšlenek, domněnek, názorů a 

přesvědčení, jež jsou zkoumány v jeho psychologické laboratoři. Krásu však 

autor také pojímá jako něco posvátného, co je člověku dáno a co je součástí, 

složkou a podstatou jeho osobnosti a jedinečnosti, a proto boj s touto silou je 

předem odsouzen k nezdaru a sebezničení sama sebe. Krásu autor zároveň 

vnímá jako sílu, která má schopnost působit na okolní svět i člověka a ovlivňovat 

ho. 

Motiv krásy nacházíme také v Pidmohylného povídce „Військовий літун“, 

která je vystavěna na kontrastu mezi krásou a ošklivostí. Hlavní hrdina této 

povídky, Serhij Dančenko, je člověk ošklivého zevnějšku, který v ostatních lidech 

vyvolává strach a odpor. Autor svého hrdinu zobrazuje takto: „Він був низький 

на зріст, з горбом на спині й мав надміру довгі, як у мавпи, руки. 

Плускуватий ніс, висохлі губи, косенькі хінські очі, ріденька рослинність 

робили його обличчя непомітною плямою.“88 Přes svou ošklivost Serhij patří 

mezi privilegované vrstvy společnosti, neboť je letcem. Do kontrastu vůči 

Serhijovi autor staví jeho sestřenici Haločku, která se stává zosobněním 

neobyčejné krásy, jež v Serhijovi vzbuzuje lásku. Autor krásu Haločky přirovnává 

k jaru: „В її постаті й обличчі вчувалась весна. Весна віяла з кожного її руху, 

й вона щедро сіяла той дарунок навкруги. Смерть тікала від цієї дівчини, і 

Сергій згадав, дивлячись на неї, казкових царівен з сяйливою зіркою на 

                                                 
 87  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Базар. Львів-Київ: Дзвін, 1925, с. 12. 
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чолі.“89 Pidmohylnyj své hrdiny zobrazuje pomocí přirovnání, nevytváří celý 

portrét postavy, ale zevnějšek jeho hrdinů je vytvořen pomocí dojmu, který jejich 

rysy vyvolávají u okolních postav.   

Krása Haločky také vytváří ostrý kontrast ke vzhledu města, do kterého se 

Serhij po pěti letech vojenské služby vrátil a jehož iluzorní obraz nosil ve svých 

představách z doby svého dětství a mládí. Tento obraz však byl nyní zcela 

odlišný a nenaplňoval Serhijovy představy: „А місто зустріло його сурово, і 

просто в обличчя йому війнув важкий дух руїни. З усіх боків нахилились до 

нього пошарпані будинки, і вибиті шибки лягали йому тягарями на серце. І 

хоч пять років він тільки й бачив, що розпад і смерть, а не міг погодитсь, що 

місто, де ступала його юнацька нога, так само гниє й розпадається. 

Спочатку він не міг навіть вмистити це й дивився, як на диво. Він почував, 

що всихає його серце вяло, і рвались там нітки ніжної мережки, яку він довго 

вязав був увесь хмурий час, що лежав позад його.“90 Důležitou roli v tomto 

kontrastním zobrazení hraje symbolika. Polorozbořené město se stává 

symbolem rozvratu, zkázy a smrti naopak půvab a krása Haločky symbolem 

života, energie, rozkvětu a naděje. 

Serhij je smířen se svým vzhledem i s tím, co jeho ošklivost vyvolává u 

ostatních lidí. Kompenzací Serhijovy škaredosti se stává létání, které ho činí 

mimořádným člověkem, a ztělesňuje symbol svobody a nezávislosti. Ke změně 

Serhijova pohledu na sebe sama dochází po příhodě s mladou básnířkou, která 

se zúčastnila leteckých oslav a byla uchvácena Serhijovým létáním. Tato žena 

večer přichází k Serhijovi domů s úmyslem oddat se mu. Ale poté co uvidí jeho 

tvář, je zděšena a utíká pryč. Na Serhije silně zapůsobila a vryla se mu do 

paměti poslední věta této ženy: „Вам не треба спускатись на землю…“91 Tato 

slova mu stále znějí v hlavě a předznamenávají jeho konec – smrt. O několik dní 

později Serhij při letu letadlem nechá dojít palivo, zřítí se a zahyne. 

V této scéně nacházíme paralelu podobnou té, kterou zobrazuje  

V. Vynnyčenko v dramatu „Базар“. Pro Marusju se stávají osudnými slova, která 

pronese Leonid („Навіщо ти тепер“), která znamenají konec jejím snům a 

nadějím, stejně tak jako  Serhije silně zasáhne věta „Вам не треба спускатись 

                                                 
 89  Tamtéž, s. 180. 
 90  ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 182. 
 91  Tamtéž, s. 188 . 
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на землю…“ Jak již bylo zmíněno, za jeden ze základních rysů Vynnyčenkovy 

poetiky můžeme považovat prostředek kontrastu. Tento prvek ještě ve větší míře 

než V. Vynnyčenko využívá ve své tvorbě právě V. Pidmohylnyj a to zejména 

v povídce „Військовий літун“, která je celá vystavěna na kontrastu mezi 

postavami, prostředími, názory. V. Pidmohylnyj však na rozdíl od V. Vynnyčenka 

tento prostředek dále rozvíjí, proto v povídce nacházíme i kontrast v rámci jedné 

postavy a tou se stává Serhij. Ten je zobrazen jako ošklivý člověk navenek, ale 

krásný uvnitř, jenž je schopný vřelého, upřímného a opravdového citu, který touží 

předat milované osobě. Serhij si toto uvědomuje a říká básnířce: „Ти злякалась, 

- зашепотів, - я страшний, я потвора? Але серце моє – яке воно спрагле! В 

коханні я буду вродливий! Я потвора, бо нікого не кохав. Кохання жорстоке, 

воно не знає ласки, але творить красу.”92  

V dramatu „Базар“ a povídce „Військовий літун“ je dominantní 

významovou rovinou linie psychologická, která klade důraz na prožitky postav ve 

vypjatých situacích. Oba autoři se snaží ukázat jak krása ovlivňuje život jejich 

hrdinů. V. Vynnyčenko motivu krásy využívá k vytváření konfliktů a  

V. Pidmohylnyj toto téma analyzuje využitím prostředku kontrastu mezi krásou a 

ošklivostí. 

 

 
3.  Konflikt mezi rozumem a instinktem a pojetí sexuality 

v tvorbě V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného 

 

Většina Pidmohylného povídek (např. „Добрий бог“, „Син“, „Важке 

питання“, „Старець“, „Собака“) je vystavěna na konfliktu mezi instinktem a 

rozumem. Originalita a tvůrčí vytříbenost Pidmohylného spočívá v tom, že autor 

v každé povídce zobrazuje a pojímá tento konflikt zcela odlišným způsobem. 

V povídce „Добрий бог“ se tento konflikt  objevuje  v podobě sexuální touhy, 

která podněcuje mladého hrdinu k činům, jež jsou v rozporu s jeho přesvědčením 

a navozuje dramatické situace.  Hlavní hrdina této povídky,Viktor, je zásadový 

člověk, jenž má jasné představy o životě, o své budoucnosti a prosazuje svou 
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teorii, kterou nazývá „teorie hodnoty člověka“93: „Чоловік тільки тоді вартий 

чого небудь, коли знайдеться жінка, котра покохає його і захоче зв′язати з 

ним своє життя. Я маю дев′ятнадцять років, і вже знайшлась така жінка. 

Виходить, що маю людську вартість.“94  

Viktor sám sebe považuje za věřícího a zbožného člověka, kterého k víře 

v Boha přivedlo jeho zázračné uzdravení v dětství: „Змалечку я хворів, дуже 

тяжко хворів. Навіть лікарі заявили, що надії на одужання немає. А як батько 

відслужив молебня, то мені поліпшало в той мент, коли служили молебня. І 

це мені переконало в Бозі.“95 Do opozice vůči Viktorovi je postaven Jurko, 

Viktorův kamarád, jenž se Viktorově víře vysmívá a zpochybňuje ji: „Вікторе, ти 

дурний. Я розумію таку віру в темному народі, але тобі її простить не можу. 

Головне діло, що ти по цьому питанню нічого не читав. Почитай, тоді ти 

побачиш і почуєш, що Христос такий же Бог, як і ми з тобою, а 

божественного в ньому стільки, як і у всякій корові.“96 Jurko je představen jako 

ateista, který si neomezeně užívá života. Jedná se však o postavu upřímnou, 

která nic nepředstírá, nesnaží se být lepším člověkem a žije v souladu se svým 

svědomím i se sebou samým. 

Zlom ve Viktorově životě nastává tehdy, když se dozví o těhotenství své 

přítelkyně Kusji. Tato zpráva hrdinu silně zasáhne a ze zcela sebejistého a 

racionálního člověka, jímž byl Viktor na začátku, se stává naprosto iracionální 

muž, který najednou neví co dělat, pochybuje o sobě a nakonec obviňuje okolí za 

své vlastní chyby. Hrdinu napadají různá řešení této situace (potrat, svatba, 

sebevražda). Jeho přítelkyně  Kusja se však rozhodne pro potrat. Po této 

události dochází k odcizení mezi oběma partnery. Viktor odjíždí s Jurkem na 

několik dní na venkov, kde je své přítelkyni nevěrný. Po návratu do města se 

Viktor s Kusjou rozejde, ale ihned svého činu lituje a chce se s ní umířit.  Poté co 

přistihne Kusju s jiným mužem, rozhodne se pro sebevraždu, kterou naplánuje 

do nejmenších detailů, ale neustále ji odkládá. Viktor si nakonec úmysl spáchat 

sebevraždu rozmyslí, neboť na něj silně zapůsobí bezstarostnost a životní 

optimismus Jurka. Viktorova touha žít je silnější než pocit viny a zloba sužující 

                                                 
93  Název této teorie uvádím ve svém překladu, v originále V. Pidmohylnyj používá název „теорія людської 

вартості“. 
 94  ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 52. 
 95  ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 29. 
 96  Tamtéž, s. 28. 
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jeho duši a hrdina se znovu obrací k Bohu: „Бог добрий, милосердний. Він 

простить, простить. Я молитись буду кожного ранку й вечора, й він простить, 

бо він добрий, несказанно добрий. Він простить за клятьбу, він простить за 

все. Буду жити, буду жити, жити.“97  

V Pidmohylného povídkách, které jsou analyzovány v této práci, je situace 

vždy osvětlována z mužského pohledu.98 Spisovatele nezajímá sexualita jako 

taková, ani její společenské následky. V centru autorovy pozornosti není ani vliv 

sexuality na ženy nebo na život rodiny. Pidmohylnyj nevěnuje pozornost ani 

vztahům mezi mužem a ženou. Autor se soustřeďuje pouze na mužskou 

sexuální touhu a na pocit viny.99 Právě pocit viny, který sužuje Viktorovu duši, je 

vylíčen do naprostých detailů a podle toho jak jeho pocity vyplouvají na povrch 

nabývá různých podob (ospravedlnění, odpuštění, pocit vlastní viny, obviňování 

ostatních). 

Druhou variantu konfliktu mezi instinktem (sexuální touhou) a rozumem  

nacházíme v Pidmohylného povídce „Важке питання“. Do opozice jsou  zde   

postaveni dva mladí muži, Andrij a Mykola. Andrij je zobrazen jako naivní, slušný 

a sexuálně nezkušený mladík, jehož názory jsou silně ovlivněny rodinným a 

církevním prostředím. Mykola přivádí Andrije do nevěstince. Andrijovy zásady a 

morální hodnoty jsou však silnější než pokušení a hrdina svůj instinkt v podobě 

sexuální touhy dokáže potlačit. 

Třetí varianta tohoto konfliktu se objevuje v Pidmohylného povídce 

„Старець“, v níž hrdinova sexuální touha zůstane nenaplněna. Hlavní hrdina této 

povídky, Tymoš, přijde při pracovním úrazu o nohu a stane se z něj invalida. Po 

propuštění z nemocnice se rozhodne žebrat, neboť je přesvědčen, že mu tak 

společnost v podobě almužny splatí dluh. Když poprvé žádá o almužnu, dostane 

se do šarvátky se dvěma muži, kteří ho zmlátí. K dalšímu Tymošově ponížení 

dochází při sporu s jeho domácí, která mu odmítne dát večeři, neboť vyžebral 

málo peněz. Tymošovi se velmi zalíbí prostitutka Halka a přál by si, aby s ním 

strávila noc. Hrdina se však ostýchá vyjádřit svou touhu nahlas a svůj chtíč 

potlačuje: „Полум´я жаги й бажання, що Тиміш довго гасив холодною водою 

злості й зненависті до людей, загорилося божевільним нестриманим вогнем, 

                                                 
 97  Tamtéž, s. 42. 

 98 Ženský pohled na sexualitu se objevuje v Pidmohylného románu „Невеличка драма“ a novelách „Третя 
революція“ a „В епіденічному бараці“. Tato díla však nejsou v této práci analyzována. 

 99  ТАРНАВСЬКИЙ, М. Між розумом та ірраціональністю. Київ 2004, с. 53. 
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і не було вже змоги його вгамувати. Вогонь жер тіло, а воно напружувалось, 

загартовувалась і витягалось у міцну сталеву струну.“100  Tymoš  se nakonec 

rozhodne Halce o své touze říci, ta ho však odmítne a tím ho znovu poníží. 

Pro Pidmohylného tvorbu je příznačná opozice mezi městem a vesnicí, 

která provází celou autorovu spisovatelskou činnost od povídek až po román. 

Tento kontrast nacházíme i v povídce „Добрий бог“, i když zde není tak 

podrobně rozpracován a analyzován jako v jiných autorových dílech. Město 

v této povídce symbolizuje svázanost, stísněnost, uzavřenost a osamělost, 

zatímco vesnice ztělesňuje svobodu a volnost. Jurko přemlouvá Viktora, aby 

s ním jel na venkov za děvčaty a říká: „Отже ж, на селі весело, вільно, 

натуральне все. Одні вечорниці  чого варті! Котра дівчина вподобалась – іди 

й бери її, якщо хто раніш тебе не взяв.“101 Tento kontrast zároveň slouží jako 

prostředek k zobrazení charakteru postav. Ústřední silou, která ovlivňuje činy 

hrdinů, se stává vášeň. Autor zobrazuje mladé muže, u nichž probouzení 

sexuality vyvolává konflikty s obecně platnými morálními a společenskými 

normami chování.“102 Na lidskou existenci v Pidmohylného tvorbě můžeme 

pohlížet jako na boj člověka se sebou samým a hlavními jejími komponenty jsou 

lidské instinkty, zejména sexuální.  

V raných románech, povídkách a dramatech se V. Vynnyčenko snažil 

usouvztažnit sexuální instinkt s normami civilizovaného chování.  Pojem 

sexuality prostupuje většinou autorových děl a výjimku netvoří ani román 

Чесність з собою. V tomto románu V. Vynnyčenko využívá sexuality k vytváření 

konfliktů, které však mají jinou podobu než v povídkách Pidmohylného. Prvním 

z těchto konfliktů je rovnoprávnost muže a ženy v partnerském vztahu. Hrdinka 

tohoto románu, Dara, přichází do hotelu, kde si vybere mladého muže a za 

poskytnutou službu mu zaplatí, stejně tak jako muži platí prostitutce. Problém 

nastává tehdy, když se hrdinka vnitřně nedokáže vyrovnat s tím, co se odehrálo, 

svěří se s touto historkou své rodině a celý příběh vylíčí tak, že se stal jiné ženě. 

Dařin tchán tento skutek odsoudí: 

„Мужчина – одне, а жінка – друге. Мужчина виправить і від цього нічого не 

буде. Женщина ж... дитину родить...[...] 

                                                 
 100  ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 79. 
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Родять і мужчини...Але коли вона вжила всіх заходів, щоб цього не було? 

То все ж таки це гидота. Жінка, що ходить по готелях і розпустничає, - 

гидка.“103 

Dařin manžel Serhij tento čin „její kamarádky“ zavrhne a tím nám poskytne 

mužský pohled nejen na tento skutek, ale také na rozpor mezi fyzickou a duševní 

láskou: 

„Злочинство завжди знайде свою кару ... – глухо сказав Сергій. 

- Злочинство? – наливаючи води в шклянку, скосилась в його бік Дара.  

- Ти вважаеш це ... злочинством? 

- Безумовно ... Злочинство проти родини, проти своїх обіцянь, чистоти ... Ну, 

навіть моральности, коли хочеш [...] 

- Поки вона душею зраджувала його з товаришом, він знав і не одштовхував 

... це мовляв, терпіти можна, а ледве торкнулись до тіла, тут вже й кінець? 

Злочинство й зневага?“104 

Sexualita ve Vynnyčenkově tvorbě úzce souvisí i s otázkou existence 

duševní lásky na úkor lásky fyzické. Tento konflikt se řeší v románu Чесність з 

собою  mezi Myronem a Natálií.  Myron označil Natálii za člověka, který klame 

sám sebe, neboť popírá fyzickou přitažlivost k němu a vylučuje možnost 

intimního vztahu s mužem, jenž by byl založen pouze na lásce fyzické a nikoli 

duševní. Sám Myron existenci duševní lásky mezi nimi považuje za nemožnou: 

„Ми ні в одній думці не згоджуємось, прагнення, цілі наші цілком ріжні. Ви 

для мене й я для вас духовно, неначе люди з ріжних планет. І  раптом 

„душа“. Е, Наталю! Брехня це самій собі! Діло ж зовсім просте: ви довго 

чоловіка не бачили, я, як мужчина, не гидкий вам. Може, навіть є й справді 

щось, що ріднить наше тіло. От і все... Ну, і нащо тут ще якісь душі?“105 

Natálie s tímto nesouhlasí a poté, co mezi nimi později dojde k intimnímu vztahu 

a Myronova teorie se ukáže být pravdivou, označí Natálie Myrona za ničemného 

a odporného člověka. 

V románu Чесність з собою se objevuje postava Marusji, sestry Myrona, 

která se živí jako prostitutka.  Otázka prostituce a její důsledky jsou v tomto díle 

předmětem sporu. Myron se snaží sestru přimět, aby prostituce zanechala, 
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neboť je přesvědčen, že Marusja není se svým údělem smířena a za tuto „práci“ 

se stydí, ačkoli to nedává na sobě znát. Také sestra Tarase, Olja, se kvůli 

tíživým sociálním podmínkám své rodiny chce stát prostitutkou a Myron jí to 

rozmlouvá: 

„Ви ж туди ідете не тому, що подобається, а тому, що нема чим жити. Коли 

не ганебно, то ще не значить, що добре ...[...] А ви от вважаєте це ганебним і 

все таки хочете робити. Ніколи цього не треба допускати. Ганебно? Не 

робіть. Думаєте, шо не ганебно, тоді думайте так, щоб думка про ганебність 

просто смішною здавалась вам. Але це, дитинко, страшенно важко.“106 

Většina hlavních hrdinů v tvorbě V. Pidmohylného a V. Vynnyčenka prožívá 

proces disharmonie ve vlastní duši. V důsledku toho dochází k tomu, že morálka 

jakožto mechanismus vytvořený společností se nakonec stává tím, co člověka od 

společnosti vnitřně odděluje. Vynnyčenkovi hrdinové v některých případech 

dokáží tento rozpor překonat a vytvořit si vlastní zásady a principy, kterými se 

řídí. S tím se setkáváme většinou u postav, které přijímají teorii „věrnost sobě“. 

Morálka hraje stěžejní roli v Pidmohylného povídce „Син“, v níž konflikt 

mezi instinktem a rozumem nabývá odlišné podoby než tomu bylo v předchozích 

autorových dílech.Tato povídka se odehrává v době hladomoru, k němuž došlo 

na Ukrajině v letech 1921-1923.107 Její hlavní postavou je Vasjurenko, který trpí 

hladem, neboť veškeré jídlo dává své nemocné matce. Autor zobrazuje 

Vasjurenka jako slušného člověka s vysokými morálními zásadami, jenž ani 

v této obtížné situaci neztrácí sebeúctu, nekrade ani nežebrá a stále přemýšlí o 

záchraně matky. Hrdinovi se podaří zapsat matku na seznam americké pomoci, 

která poskytuje nemocným a starým lidem jídlo.  

Dominantní rovinou této povídky je linie psychologická, v jejímž rámci je 

analyzován a rozvíjen konflikt mezi rozumem a instinktem.  Instinkt je zde 

zobrazen ve formě hladu, tedy síly, kterou nemůže porazit rozum ani pevné 

morální zásady zakořeněné v člověku, neboť zde jde o zachování lidské 

existence a o přežití.108 Autor v této části mistrně vykresluje pocity hrdiny, 

                                                 
 106 Tamtéž, s. 67,68. 
 107 Tématem hladu se zabývají rovněž Pidmohylného povídky „Собака“ a „Проблема хліба“. 

 108 Instinkt v podobě hladu se objevuje i v Pidmohylného povídce „Собака“, která byla napsána roku 1920.    
Hlavním hrdinou povídky je vysokoškolský student Tymerhej, jenž trpí hladem. Ve dne tento mladý muž 
bloudí městem a pozoruje lidi. Jednoho dne najde psa ušlechtilé rasy. Při pohledu na psa hrdinu napadne 
řešení jeho svízelné situace. Odvede ho domů a čeká až si jeho majitel podá v novinách inzerát, neboť je 
přesvědčen, že by za jeho nález dostal odměnu a tím získal peníze na koupi jídla. Hrdina v průběhu děje 
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analyzuje jeho psychický stav a poskytuje tak čtenáři podrobnou psychologickou 

analýzu duševního rozpoložení mladého muže. Silným otřesem pro 

Vasjurenkovu duši se stala smrt matky, kterou se mu přes všechno jeho úsilí 

nepodařilo zachránit a hrdina se obviňuje: „Ех, не вижила мати, не доля ій. 

Бідкалась увесь вік і померла під лиху годину. І їсти він їй приніс, а вже 

непотрібно. Не врятував він її – може, якби не з′їв тоді паляниці та давав їй 

більше, той додержала б. А так – пішло все прахом: ні йому, ні ій.“109 Zároveň 

se u něj objevuje přirozená lidská touha žít a zachránit se, neboť je přesvědčen, 

že má světu a lidem kolem sebe co nabídnout, být prospěšný a užitečný: „Він 

знав, що гине, що не жівотіти йому, і дика спрага до життя запалала в ньому 

шаленим вогнем. Він хотів працювати, він почував себе розумнішим од своїх 

земляків.“110 Tato touha vyústí v myšlenku zatajit smrt matky, využít jejího 

přídělu jídla k nabrání sil, které potřebuje k práci.  

Všechny tyto myšlenky autor vyjadřuje prostřednictvím vnitřního monologu 

postavy, ve kterém se objevují prvky rytmizované prózy, které slouží k hlubšímu 

pohledu do duše hrdiny: „Та тільки хіба вдержиш мерця три дні в хаті під таку 

спеку? На три вулиці чути буде. Винести треба тіло. Побачать? Тоді все 

пропало. Що робити, яку раду дати?“111 Vasjurenkovo rozhodnutí, které učinil, 

však nebylo v souladu s jeho přesvědčením a zásadami. Ve skrytu duše stále 

cítil, že dělá něco špatného a nečestného. I přesto, že si svůj čin racionálně 

odůvodnil, nemůže se zbavit pocitu viny, což se odráží v jeho psychickém stavu. 

Hrdina trpí vyčerpáním, otupělostí a pomatením mysli: „Другого дня Васюренко 

приніс собі їжу. В хаті він так злякався, що трохи не впустив миски: на полу 

лежала його мати. Він спінився, й волосся йому наїжанилось. Потім він 

згадав, що сам у ночі навмисно скрутив з хабоття опудало, щоб хто ввійде, 

                                                                                                                                                              
této povídky vede vnitřní monolog s I. Kantem a R. Descartesem: „Рація життя в тому, щоб їсти. Ми, 
що жили, не помічаючи їжі, ми, що віддавали обідові п´ять хвилин часу, забули, що ми тварини. 
Ми душу досліджували, ми в мозку копирсались. Та ось приходить голод і спиняється  у шлунку, 
як знак запитання. І ми без вагання даємо відповідь. Раптом бачимо, що ми ссавці, забуваємо про 
наш могутній мозок та лише дивуємося, що так довго не вбачали найважливішого.“ (In 
ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 116.)  
Hrdina v této pasáži polemizuje s výrokem Descartese „COGITO ERGO SUM“ („myslím, tedy jsem“) 
s nímž dříve souhlasil, ale tíživá situace a pocit hladu Tymerheje donutily přehodnotit priority a pohled na 
život. 

 109 ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 152. 
 110 ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 153. 
 111 Tamtéž, s. 153. 
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то здавалось, що там людина лежить.“112 Zároveň se u něj střídají 

ambivalentní pocity, v jednom momentě převládají výčitky: „Ніколи ще серце 

його не билось так гостро; мов пугою різонула його думка, що він матір свою 

викинув, як падло, як дохлу собаку.“113 Záhy je tento pocity vystřídán 

myšlenkou na ospravedlnění: „Не зарізав же він людину! Хто вийде сином 

проти його? Ге, бачив він синів або дочок таких, як Марійка. Хто сміє йому за 

матір ганьби дати?“114 Analýza rozporu uvnitř Vasjurenkovy duše je 

doprovázena i vnějšími příznaky a popisem. Protichůdné pocity hrdinovi brání 

přemýšlet, vnímat realitu kolem sebe a pohlcují ho natolik, že není schopný jasně 

uvažovat. S narůstajícím pocitem hladu se Vasjurenkovy principy a zásady 

vzdávají a ustupují přirozeným požadavkům těla. Hrdina svou lží vyměnil čest za 

život, ale nakonec ztratí obojí a je obviněn z kanibalství. Vasjurenkův prohřešek, 

který je nesrovnatelný se zločiny mnoha ostatních vesničanů, jej dokáže trýznit, 

neboť je tím narušena rovnováha, kterou díky zakořeněné morálce hrdina 

považuje za téměř životní nutnost obdobnou základním životním potřebám.  

Druhou významovou rovinou povídky „Син“ je linie sociální vybudovaná 

pomocí kontrastního zobrazení postav a prostředí. Autor detailně popisuje nouzi 

a bídu Vasjurenka a jeho matky: „Васюренко зайшов у своє подвір′я. Його 

хата була така стара, що її довелося підперти кілками. [...] Не було навіть на 

чому сісти. Стільці, лаву, стіл, скриню давно вже продано за час довгої 

хвороби господині. Ніби випадками потрапили люди в цю порожнечу і зараз 

підуть геть лишаючи подерті стіни, розявлену піч і рештки паперових окрас, 

що безвладно звисали із стелі.“115 Zcela odlišně V. Pidmohylnyj zobrazuje 

obydlí Vasjurenkovy sestry Marijky a jejího manžela, bohatého sedláka, který 

skupuje nemovitosti chudých lidí: „Васюренко пішов до двору свого шуряка, 

Корнійчука. Перейшов великий шлях, вузьку бічну вулицю й спинився коло 

хати з бляшаним дахом і мальованими віконцями. Гарна хата, а багато 

клопоту мав через неї Олекса.“116  

Charakter Vasjurenka a jeho sestry Marijky autor odhaluje pomocí kontrastu 

mezi postavami.  V jedné části povídky Vasjurenko prosí sestru o trochu jídla pro 

                                                 
 112 Tamtéž, s. 153. 
 113 Tamtéž, s. 154. 
 114 Tamtéž, s. 154. 
 115 ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 143. 
 116 Tamtéž, s. 143. 
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jejich matku, neboť povinnost vůči ní je pro něj určujícím faktorem ovlivňujícím 

jeho jednání a myšlení: „З матір′ю останнім поділитися треба. А ти хоч 

зернятко хіба дала?“117 Sestra pomoc odmítá a svou lakotu obhajuje zcela 

iracionálně obviňováním bratra: „Всі кажуть, і я скажу: погано ти з матір′ю 

робиш! Не малий ти, слава Богу, двадцять три маєш, а як дитина. Матір бог 

кличе, а ти її нагло на світі держиш. Мучиш ти її, гріх тобі, Грицю. Не просить 

вона їсти, а ти її запихаєш. Та чи вона тобі рідніша, ніж мені, чи як? А бачу я 

– Божа тут воля, гріх великий проти Бога йти.“118  

Důležitou roli hraje v povídce popis krajiny, který předznamenává smrt, 

neštěstí, bídu, zánik a záhubu: „Васюренко обійшов станцію і вийшов на 

великий шлях. Сонце вже високо підбилось і починало парити. Жовтий, 

мертвий степ розлігся перед ним скільки сягало око. [...] І що далі він 

заглиблювався у степи, то більше тиші й спека огортала його. Навіть коники 

не сюрчали, не літала мушва. Безкрая палюча жовтизна різіла очі. Він йшов 

ніби на руїнах великої пожежі, де огонь знищив усе рідне й близьке, де 

навіть спалено частину його серця.“119 Popis krajiny v tomto díle neplní pouze 

dekorativní funkci. Pidmohylnyj stejně jako Vynnyčenko využívá obrazu krajiny 

k detailnějšímu pohledu na psychický stav hrdiny. 

Sociální rovinu nacházíme i ve Vynnyčenkově  románu Чесність з собою. 

Tuto linii zde reprezentuje rodina Ščerbynových, jejíž podmínky, životní poměry a 

chudoba je dána do protikladu rodině Kyselských. Tematickou dominantou této 

roviny je sociální postavení neprivilegovaných vrstev, specifičnost životního stylu 

a proces sebeuvědomování. V románu se nesetkáváme s detailní kresbou 

prostředí, která byla charakteristická pro romány se sociální tematikou. Poměry 

rodiny a jejich tíživá situace jsou v románu pouze naznačeny, dozvídáme se o 

nich v dialozích mezi postavami. Taras popisuje svůj domov takto: „Мені треба 

грошей, багато грошей. Коли я не дістану грошей, Оля піде в содержанки 

або простітутки. Так, так! Її вигнав хазяїн з майстерні за те, що вона не хоче 

йти до його в полюбовниці. Брат лютує. Мати переслідує її за атеїзм. Тільки 

що була сцена. Я ледве ножем не вдарив брата. Він хотів, щоб вона після 

вечері перехрестилась. Вона не хотіла. Батька вони їдять за те, що він 
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парализований і не заробляє. Їдять картоплю, сплять в одній кімнаті, всі 

п’ятеро...І ви уявіть собі: такий жах, бруд, сморід, тіснота, а останні копійки 

ідуть на лямпадки, свічки.“120  

Z této charakteristiky vyplývá, že autor nepovažoval za důležité líčit 

s reportérskou věcností nebo emocionálním zaujetím životní osudy svých hrdinů 

ani jejich sociální poměry, ale spíše ho zajímá jak tyto životní okolnosti působí a 

ovlivňují chování jeho postav. U Vynnyčenka převládá psychologické nad 

sociálním. Autora nezajímá člověk jako plod určitého prostředí, sociální vrstva, 

ale člověk jako osobnost, jako jedinečná neopakovatelná bytost s jedinečnými a 

sobě vnitřně imanentními problémy. Tento rys Vynnyčenkovy prózy se nachází i 

v tvorbě Pidmohylného, zejména v povídce „Син“. 

Vlivem tíživých sociálních okolností jsou Vynnyčenkovi hrdinové vehnáni do 

krajních, vyhrocených situací. Hrdina románu Чесність з собою, Taras, 

nepracuje a využívá pohostinnosti rodiny Kyselských. V důsledku toho trpí pocity 

méněcennosti a stydí se za to, jak žije. „Даро Михайловно! – раптом 

брутально сказав. Скажіть по правді: ви дуже зневажаєте мене за те, що я 

живу у Кисельских. 

Дара навіть зупинилась. 

- Що це вам бог дав?! Звідки ви взяли? 

- Ні ви повинні зневажати мене. Я це розумію й навіть згоджуюсь. Мене 

Аніся іноді навіть впускати не хоче, навіть лютує, що зо мною, як з рівним, а 

не як з дармоїдом. Проте, дармоїдом напевно, всі вважають, тільки...“121 

Vynnyčenko v líčení a zobrazení sociálních rozdílů využívá jiné metody a 

objevuje nové cesty k řešení sociální otázky, které spočívají ve zkoumání lidské 

psychiky, klade si otázky, odkud se bere v člověku dobro a zlo, láska a nenávist, 

víra či egoismus. 

 
5.  Děti v tvorbě V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného 

 

V 19. století byl velký důraz kladen na zobrazení sociálního postavení dětí, 

které mělo burcovat vědomí společnosti. Postavy sirotků, dětí bez domova a 

umírajících v bídě, dětí, které nikdy nepoznaly rodičovskou lásku, putují dětskou 

                                                 
 120 ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень : Дзвін, 1919, с. 43. 
 121 ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень : Дзвін, 1919, с. 31-32. 
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literaturou druhé poloviny devatenáctého století po celé Evropě. Najdeme mezi 

nimi významná literární díla, která si dodnes uchovala literární hodnoty, jedná se 

zejména o tvorbu H. Ch. Andersena, V. Huga, Ch. Dickense a F. M. 

Dostojevského. 

Také v tvorbě V. Vynnyčenka a V. Pidmohylného nacházíme motivy dětství 

a dětské hrdiny, kteří jsou zobrazeni již zcela odlišným způsobem, než tomu bylo 

v klasické literatuře, i když zejména v povídkách V. Vynnyčenka se objevují 

některé rysy, které byly příznačné pro literaturu 19. století. 

V dílech obou autorů jsou děti a motiv dětství neodmyslitelné od jejich 

koncepce člověka ve smyslu sociálním, psychologickém, etickém, filozofickém a 

ideovém. Dítě se proto stává složkou jejich pojetí člověka. V povídkách obou 

těchto autorů je zobrazován vztah dítě-dospělý i vztah mezi dvěma dětmi. 

Dětští hrdinové vystupují ve Vynnyčenkých povídkách „Федько-

халамидник“ a „Кумедія з Костем“, ve kterých autor věnuje pozornost 

sociálnímu postavení dětí. Rodinné vztahy, láska, vytváření domova se v těchto 

povídkách rozpadají, hrdinové v důsledku toho trpí osamělostí a vykořeněností. 

Jejich cesta k poznání sebe sama i ostatních lidí je proto mnohem složitější, 

mnohem obtížněji hledají odpověď na základní životní otázky (kdo jsem, co je 

dobro a zlo). Autor spojuje téma dítěte se závažnými sociálními, etickými a 

filozofickými otázkami. Tuto charakteristiku můžeme ilustrovat na základě 

povídky „Кумедія з Костем“. Hlavní hrdina této povídky, Kosť, žije u svého pána 

a pase jeho dobytek. Tento malý chlapec velmi trpí tím, že nezná své rodiče. 

Této chlapcovy slabosti využívají ostatní postavy povídky (děti i dospělí) a škádlí 

ho tím, že tvrdí, že je nemanželským synem pána. Toto silně působí na 

chlapcovu psychiku a ovlivňuje to jeho chování. Chlapec se před ostatními dětmi 

předvádí.  Když něco provede a je potrestán bitím, nikdy nepláče. Toto 

chlapcovo chování přitahuje pozornost ostatních lidí a tato pozornost je pro 

Kostě kompenzací péče, kterou by mu měli věnovat rodiče, jež však nezná. Zlom 

nastává v situaci, kdy Kosť onemocní a spolu s lékařem ho přijde navštívit i pán. 

Toto setkání na chlapce silně zapůsobí. Poté, co pán odejde, Kosť uvidí na 

podlaze nedopalek z cigarety, kterou pán odhodil. Tento nedopalek se pro Kostě 

stává tím nejcennějším předmětem, který vlastní a nechce se ho vzdát, neboť se 

jedná o věc, jež má od svého „otce“. Když se mu nedopalek někdo pokusí vzít, 

chlapec dostává záchvat zuřivosti a křičí: „Ой, оддай, ой оддай!... Це моє…Це 
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моє… Це-татове… Дай мені… Дай…“122  a poprvé v životě zapláče. Za několik 

dní chlapec zemře, ale nedopalek, jenž stále svírá ve své ruce, se mu nikdo 

neodváží vzít. 

Dětští hrdinové jsou součástí Vynnyčenkovy koncepce člověka. Děti se 

v autorově tvorbě stávají předmětem úvah, pozorování i sporů dospělých. Otázka 

početí dítěte je analyzována v románu Чесність з собою, kdy se Olja Myronovi 

svěří, že by s ním chtěla mít dítě bez jakýchkoli povinností, které by z toho pro 

něho vyplývaly. Myron nesouhlasí, neboť je přesvědčen, že: „Дітей тільки тоді 

родити можна, коли по перше, обидві сторони непереможно тягнуться одне 

до одного, коли відчувають, що навіки сплелися. Нехай через місяць 

розійдуться, але родити дітей треба тільки так. Ну, а коли тільки вона сама. 

Хіба це добре? Це ж, Олюсю, найглибший акт, найважніший, не панчоха, 

але нова людина з’являється.“123 

Pro Myrona bylo narození dítěte odpovědným a důležitým činem. Pokud by dítě 

mělo posloužit jiným účelům a cílům, tak to považoval za špatné a tragické. 

Dětští hrdinové se objevují i v některých Vynnyčenkových dramatech. 

V těchto dílech se děti  stávají předmětem experimentu dospělých, kteří 

prostřednictvím „věrnosti sobě“ rozhodují o jejich osudu. Hrdina dramatu 

„Мементо“, umělec Kryvenko, pod vlivem hesla „věrnost sobě“ nechá nastydnout 

své malé dítě, aby zemřelo, neboť ho pojí se ženou, kterou nemiluje. Také 

v dramatu „Чорна пантера і білий медвідь“ umírá syn hlavního hrdiny. Tento 

umělec dal přednost své umělecké tvůrčí činnosti před zdravím vlastního dítěte. 

V Pidmohylného povídkách nacházíme vzpomínky dospělých hrdinů na své 

dětství, které však nebylo příliš harmonické. Serhij Dančenko v povídce 

„Військовій літун“ s bolestí a se smutkem vzpomíná na dětství: „Він думав про 

себе, і йому було шкода свого життя. Він чудно жив – якось між іншим. 

Уродився калікою – його віддали нянькам, він батьків навіть бачив нечасто. 

Жив на самоті, родичі цурались його, хлопці, з якими він хотів гуляти, 

глузували й тікали від нього. Так і виріс з думкою, що на цьому світі для 

нього немає нічого. На той світ він не покладав теж надій, і врешті 

байдужість опанувала його.“124 Z tohoto úryvku vyplývá, že dětství dítěte 

                                                 
 122  ВИННИЧЕНКО, Володимир. Вибрані твори. Харків 2003, с. 100. 
 123 ВИННИЧЕНКО, Володимир. Вибрані твори. Харків 2003, с. 74. 

124 ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 161. 
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ovlivňují nejen sociální poměry, ale i fyzický vzhled člověka. Fyzické nedostatky 

izolují jednotlivce od okolní společnosti a determinují jeho chování, jednání i 

budoucí život.  

V Pidmohylného povídce „Ваня“ není dětský hrdina zobrazen v tíživých 

sociálních podmínkách, ani v narušených rodinných vztazích. Autor se v tomto 

díle zaměřuje především na dětskou psychiku, pracuje se složkami jejího 

podvědomí, s nezaměnitelnou dětskou fantazií a podněty, které ovlivňují chování 

dětí. Tímto poskytuje nový a detailnější pohled na dětské postavy. Hlavní hrdina 

povídky, malý chlapec Váňa, vyrůstá v harmonickém prostředí, obklopen zvířaty 

a přírodou. Ke zlomu v jeho životě dochází poté, co jsou jeho rodiče nuceni 

utratit Váňova nemocného psa Žučka a chlapci sdělí, že pes utekl. Tělo mrtvého 

psa však najde v lese Váňův kamarád. Váňa se chce přesvědčit, že mluví pravdu 

a proto se oba vydají do lesa, kde tělo najdou. Váňovi se však zdá, že pes stále 

dýchá, a proto  na  mrtvé tělo psa začnou házet kameny, aby psa dobili. 

Tato událost silně zapůsobí na Váňovu dětskou duši, malý hrdina se uzavírá 

sám do sebe, straní se svého okolí i kamarádů. V průběhu povídky autor 

odhaluje čtenářům jednotlivé vrstvy Váňovy psychiky od chlapcových snů až po 

přízraky, které hrdinu pronásledují. Veškerý děj je soustředěn pouze do duše 

Váni, která je zmítána směsicí pocitů a představ. Příčinou Váňovy rozpolcenosti 

jsou projevy zvířecích instinktů, které v sobě v lese objevil. „Prostřednictvím 

postavy malého Váni autor ukazuje jednu z alternativ možných odpovědí na 

otázku, co se děje s člověkem, když zjistí, že zlo, kterého se bojí, je součástí 

jeho samého.“125 

K zobrazení vnitřního života svého hrdiny Pidmohylnyj vytváří poetické 

obrazy, které neplní pouze dekorativní funkci, ale navozují atmosféru 

odpovídající vnitřnímu napětí hrdiny. Váňovu cestu do lesa autor popisuje 

s pocity strachu: „Ліс був  великий і густий. Хто входив у нього, той зразу 

потрапляв ніби в інший світ. За стіною дерев по один бік було життя, сонце, 

день, а по другий – смерть, холодний вечір.[...] Зверху, в темній гущавині 

сплетених в поцілунку верховіть, скріз котру не проходило світло 

найяснішого дня, бриніли співи самого лісу – сумні, як горе. Ці співи кликали 

до чогось величного й дивовижного, тільки не знати до чого.“126 Tento úryvek 

                                                 
 125 ТАРНАВСЬКИЙ, М. Між розумом та ірраціональністю. Київ 2004, с. 59. 
 126 ПІДМОГИЛЬНИЙ, Валер′ян. Оповідання. Повість. Романи. Київ 1991, с. 62. 
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předznamenává tajuplnost a záhadnost prostředí, do něhož se hrdinové vydali. 

Zároveň vyjadřuje strach a obavy před tímto místem a před tím, co je zde čeká. 

V. Pidmohylnyj v popisu lesa také často využívá metafor, které evokují hrdinův 

psychický stav a působení jeho fantazie. Váňa vše, co se nachází v lese, vnímá 

jako živé, pohybující se a proto k těmto věcem promlouvá („Він наказав 

рівчакові, щоб той нікого не пускав на своє дно“; „Рівчак мовчки вислухав 

наказ“). Tento rys nacházíme i v próze V. Vynnyčenka, který využívá stejných 

prostředků k zobrazení pocitů, dojmů a myšlenek svých hrdinů. V románu 

Чесність з собою autor vytváří zvláštní stylovou atmosféru, která koresponduje 

s pocity hrdinů: „На вулиці їх зараз же зустрів вітер, котрий неначе давно вже 

піджидав біля підїзду, скучив і, як вірний пес в буйному захваті кинувся на їх. 

По брудно-сірому небі над містом повзли незграбні хмари, неначе 

велетенські кішки й зловістно терлися грудьми об дахи будинків та вершки 

тополів. 

Засвічувались ліхтарі. 

Був той час, коли всі поспішають додому, до лямп, а на вулицях незримим 

легким павутинням плине смуток і, прилипаючи до серця, викликає в йому 

щось забуте, жаль за далеким. 

Візники сиділи згорбившись, неначе в скорботній задумі, конячинки їхні 

дивилися в землю непорушно, безнадійно. 

Тільки вітер чомусь скаженно радів та зачіпав усіх. 

Довго йшли мовчки. Дара притримувала капелюха й задумливо дивилася 

просто поперед себе. Тарас хмурився, неуважно шулився від вітру та 

закладав руки в рукави. 

- Так! Актьор ... - раптом рішуче сказав він. 

Дара повернула до його своє обличчя, на якому ще лишалася задума, і 

вслухалася в слова його. 

- Безумовний актьор! - з сердитою глибокою переконанностью повторив 

Тарас. 

- Безумовний.[…] 
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Вітер, неначе розсердився за все більш насмішкуватий тон Дари, гнівно 

налетів на неї й сильно штовхнув своїми мягкими грудьми. Тарас 

скорцюбився.“127 

Uvedený úryvek následoval po velmi ostré rozepři mezi dvěma sourozenci, 

která se odehrála za přítomnosti Tarase a Dary. Autor touto částí dokresluje 

atmosféru, náladu a pocity odehrávající se v jejich nitru. K tomu využívá řadu 

personifikací (вітер піджидав, вітер скучив, вітер розсердився) i přirovnání 

(вітер, як вірний пес), které slouží k navození dojmu, jenž se snaží čtenáři 

zprostředkovat. Ve Vynnyčenkově próze je vše živé, v pohybu, smyslové, 

emocionální. 

Dětští hrdinové jsou důležitou součástí tvorby V. Vynnyčenka i  

V. Pidmohylného. Oba spisovatelé však dětskou problematiku pojímají zcela 

odlišným způsobem. V. Vynnyčenko ve své tvorbě analyzuje zejména sociální 

aspekty, které ovlivňují dětskou psychiku. Kromě tohoto pohledu autor zobrazuje 

konflikty, které jsou spojeny s početím dítěte a experimenty dospělých hrdinů, 

které zasahují do života dětí. Tato témata v tvorbě V. Pidmohylného nenajdeme, 

neboť spisovatel se zaměřuje především na střet mezi biologickou a 

psychologickou složkou dětské osobnosti a jejich projevy. 

 
 

V.  Závěr 
 
 

Volodymyr Vynnyčenko svou tvorbou zásadně ovlivnil ukrajinskou literaturu 

i spisovatelskou činnost dalších autorů. Řada Vynnyčenkových děl se setkala 

s rozporuplným přijetím, některá byla zatracována, jiná byla přijímána 

s nadšením. Spisovatelův vliv se nejvíce projevil v tvorbě V. Pidmohylného a  

M. Kuliše. Díla těchto tří autorů se zapsala do ukrajinské literatury především 

svou uměleckou kvalitou, nekonvenčností, vyrovnaností a intelektuálním 

přístupem k zobrazovaným tématům. Spisovatelé se soustředili na nadčasové, 

všelidské otázky (závazná společenská morálka, hledání vlastní identity, 

vnímání disharmonie mezi jednotlivcem a společností i v rámci člověka 

samotného), a proto jejich díla vyvolávají pozitivní ohlas i u současných čtenářů. 

                                                 
 127 ВИННИЧЕНКО, Володимир. Чесність з собою. Київ-Відень : Дзвін, 1919, с. 26, 28. 
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M. Kuliš ve svých dramatech navazuje především na tematiku 

Vynnyčenkových děl, zejména na motiv ukrajinství, formování ukrajinského 

národa, střet mezi rusofilstvím a ukrajinstvím a reformu společnosti. Oba autoři 

zobrazují své hrdiny v záměrně vyhrocených situacích a snaží se poukázat na 

tragiku doby, úpadek a rozklad společnosti i jednotlivce. K tomuto cíli slouží jejich 

teorie „věrnost sobě“ a „modrý sen“, které propagují jednotliví hrdinové. Odlišný 

je však úhel pohledu na tuto problematiku. V dramatech obou autorů nalezneme 

konflikt mezi idejemi a konflikt v rodině (mezi rodiči a dětmi). V. Vynnyčenko 

v dramatu „Між двох сил“ zobrazuje morální volbu, kterou musí učinit Sofie, tedy 

rozhodnout se mezi rusifikací a ukrajinizací. Proces rozhodování, pocity, které se 

v Sofiině nitru svářejí, výčitky svědomí a chování ve vypjaté, mezní situaci jsou 

těžištěm a centrálním bodem v tomto dramatu. Revoluční události, které 

probíhají, ukrajinizace a rusifikace zde stojí v pozadí. Naopak M. Kuliš v dramatu 

„Мина Мазайло“ využívá komiky a satiry v náhledu na tuto problematiku a 

psychologická složka, jež dominuje u V. Vynnyčenka, zde zcela chybí. M. Kuliš 

se soustřeďuje především na existenciální motivy, na rozpor mezi jednotlivcem a 

dobou, s čímž souvisí otázka ztráty národního a individuálního uvědomění 

rozšířeného ve společnosti a zobrazení vnitřního života hrdiny slouží pouze jako 

dokreslení této problematiky. 

V. Pidmohylnyj ve svých povídkách rozvíjí Vynnyčenkovu metodu umělecké 

laboratoře a využívá také mnohé z prostředků Vynnyčenkovy poetiky, především 

rytmizovanost prózy, kontrastní zobrazení postav a prostředí, dialogičnost, 

prolínaní stylových rovin a vytváření konfliktů. V tvorbě obou autorů se objevuje 

motiv krásy. V povídce „Військовий літун“ se V. Pidmohylnyj zaměřuje na to, jak 

krása a ošklivost ovlivňují život člověka. V. Vynnyčenko  se v dramatu Базар 

soustředí na konflikty, které jsou spojeny s motivem krásy. Jedná se především o 

rovnoprávnost muže a ženy v profesním životě a otázku zda účel světí 

prostředky. Sexualita je v tvorbě Pidmohylného spojena s konfliktem mezi 

rozumem a instinktem, jenž ovlivňuje jednání a chování jednotlivých hrdinů.  

V. Vynnyčenko v románu Чесність з собою využívá sexuality k analýze otázky  

prostituce a rozporu mezi láskou fyzickou a duchovní. Dětští hrdinové jsou 

důležitou součástí tvorby V. Vynnyčenka i V. Pidmohylného. Oba spisovatelé 

však dětskou problematiku pojímají zcela odlišným způsobem. V. Vynnyčenkove 

své tvorbě analyzuje zejména sociální aspekty, které ovlivňují dětskou psychiku. 
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Kromě tohoto pohledu autor zobrazuje konflikty, které jsou spojeny s početím 

dítěte a experimenty dospělých hrdinů, jež zasahují do života dětí. Tato témata 

v tvorbě V. Pidmohylného nenajdeme, neboť spisovatel se zaměřuje především 

na střet mezi biologickou a psychologickou složkou dětské osobnosti a jejich 

projevy. 

V. Vynnyčenko, M. Kuliš, a V. Pidmohylnyj svou tvorbou výrazně přiblížili 

ukrajinskou literaturu na úroveň evropské či světové literatury. Vlivem historicko-

politických událostí, které probíhaly na Ukrajině, však tradice, kterou tito 

spisovatelé vytvořili, nemohla být dále rozvíjena neboť ukrajinskou literaturu od 

30. let 20. století do poloviny 80. let 20. století plně ovládal socialistický 

realismus. Tento směr  upřednostňoval jiné hodnoty, témata a poetické prvky, 

které byly tvorbě V. Vynnyčenka, M. Kuliše a V. Pidmohylného velmi vzdáleny.128  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
128 Ve 30. letech 20. století dochází k procesu unifikace literatury. Roku 1932 vznikl Svaz spisovatelů, na 

jehož prvním sjezdu byl přijat socialistický realismus jako jediná tvůrčí metoda sovětské literatury. 
Zároveň byl vytvořen kánon, o čem smí a měl by spisovatel psát. V literatuře tedy převažovaly romány 
s budovatelským zaměřením, které zobrazovaly venkov a proces kolektivizace nebo průmyslové prostředí. 
Charakteristickými rysy těchto děl byla především přesycenost faktografickým materiálem, imitace 
psychologického příběhu, lineární čas, protináboženské motivy, hrdinská smrt, schematičnost a 
ideologičnost. 
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Resumé 
 
 

Vliv Volodymyra Vynnyčenka na tvorbu Mykoly Kuliše a Valeriana 
Pidmohylného 

 
Volodymyr Vynnyčenko vstoupil do ukrajinské literatury na přelomu 19. a 20. 

století a  jeho první povídka vyvolala všeobecnou pozornost u kritiky i čtenářů. 

Žádný ukrajinský spisovatel první třetiny dvacátého století nezískal takový věhlas 

a popularitu jako V. Vynnyčenko.  Během své padesátileté literární činnosti 

spisovatel prošel vývojem od povídkových prvotin k románům, divadelním hrám a 

jeho tvorbu uzavírá science fiction, žánr detektivky a politicko-filozofické romány. 

Vynnyčenkova díla byla vydávána v hojném počtu a toto výsostné postavení 

v ukrajinské literatuře zaujímal téměř až do roku 1933. Velké tematické a 

žánrové rozpětí autorových děl ovlivnilo řadu ukrajinských spisovatelů, kteří na 

Vynnyčenkovu tvorbu navazovali a svým osobitým způsobem jeho metody a 

postupy dále rozvíjeli a rozpracovávali. K těmto autorům patřili Mykola Kuliš a 

Valerian Pidmohylnyj.  M. Kuliš ve svých dramatech navazuje na tematiku 

Vynnyčenkových děl, zejména na motiv ukrajinství, formovaní ukrajinského 

národa, střet mezi rusofilstvím a ukrajinstvím a reformu společnosti. U obou 

autorů je však odlišný způsob zpracovaní těchto témat.  Ve Vynnyčenkových 

dílech dominuje rovina psychologická kdežto v Kulišových dramatech je 

nejdůležitější složkou rovina existenciální. V. Pidmohylnyj ve svých povídkách 

rozvíjí Vynnyčenkovu metodu umělecké laboratoře a používá také mnohé 

z prostředků Vynnyčenkovy poetiky, především rytmizovanost prózy, kontrastní 

zobrazení postav a prostředí, dialogičnost, prolínaní stylových rovin a vytváření 

konfliktů. Jeho povídky se však od Vynnyčenkových děl odlišují zejména 

výraznějším filozofickým podtextem a propracovanější symbolikou. 
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Summary 

 

Volodymyr Vynnychenko’s influence on Mykola Kulish’s and Valerian 
Pidmohylny’s writings 

 
 
Volodymyr Vynnychenko entered the Ukrainian literature in 1900s. His first short 

story aroused general attention among reviewers and readers. No other 

Ukrainian writer of the first quarter of the 20th century gained such popularity and 

eminence as V. Vynnychenko. During his 50-year literary career the author has 

gone through an evolution: from early short stories to novels, dramas; and his 

final writings are marked by science fiction novels, detective genre, political and 

philosophical novels. His writings were published in plentiful amounts. He held 

this sovereign position in the Ukrainian literature almost until 1933. An extensive 

range of thematic and genre specifications of Vynnychenko’s writings influenced 

a great number of Ukrainian writers (e.g. Mykola Kulish and Valerian 

Pidmohylny), who took up his life-work and elaborated Vynnychenko’s methods 

in a special, unique way. In his plays M. Kulish reassumes various thematic 

aspects of Vynnychenko’s works, for instance a motif of the „Ukrainianess“, the 

formation of the Ukrainian people, the conflict between „Russianness“ and the 

„Ukrainianess“, the society formation. However, both authors show  different 

ways of processing these themes. Vynnychenko’s writings are dominated by the 

psychological aspect, whereas the most important feature of Kulish’s plays is 

existential.  In his writings V. Pidmohylnyj applied and deepened Vynnychenko’s 

method of „artistic laboratory“. In addition to this he used many features of 

Vynnychenko’s poetics, including rhytmization of prose, the contrast depiction of 

the characters and surrounding, dialogism, the diffusion of stylistic levels and the 

creation of conflict. His works nevertheless differ from Vynnychenko’s writings, 

particularly in deeper philosophic overtones and a more sophisticated symbolism. 
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