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Diplomantka se ve své magisterské práci zaměřila na tvorbu Mykoly Bažana, jenž je považován za 
jednoho z nejpozoruhodnějších ukrajinských básníků 20. století. Na základě vhodně vybraných 
básnických textů se pokusila vysledovat autorovu tvůrčí evoluci počínaje avantgardními prvotinami a 
konče socrealistickým obdobím jeho tvorby. Nezvolila si ovšem pouhé chronologické uchopení vývoje 
jeho básnického díla, ale rozhodla se charakterizovat danou tvorbu z pohledu korelace avantgardního a 
socrealistického paradigmatu. Právě takto vytyčené téma je třeba hned na počátku pozitivně ocenit, 
neboť v ukrajinské literární vědě nebylo dosud komplexně zpracováno, což umožňuje vnímat danou práci 
jako výrazně průkopnickou a inovativní. Každé proniknutí na neprobádané území s sebou zákonitě 
přináší větší počet úskalí než rozvíjení a rozpracovávání již „ustálených“ témat a otázek. Nejinak je tomu i 
zde. Je ovšem třeba konstatovat, že autorka se s touto tematickou novostí vypořádala velice dobře, o 
čemž svědčí mimo jiné logická a vyvážená struktura práce. V první rozsáhlé kapitole (Рoзвитoк 
українськoї лiтeратури кiнця XIX – пoчатку XX стoлiття; культурнo-iстoричний кoнтeкст, 
тeoрeтична рeфлeксiя) diplomantka vytváří kontextový a teoretický základ, a to hned v několika 
rovinách. V první části (Стильoвий симбioз 1910-х рoкiв: мoдeрнiзм i нарoдництвo) uvádí čtenáře do 
kontextu ukrajinské literatury 20. století: daří se jí velice dobře uchopit přelomové mezníky а tendence 
směřování ukrajinské literatury a nastínit literární a kulturní klima, které zákonitě ovlivňovalo tvorbu 
začínajícího Mykoly Bažana. Je pochopitelné, že Galyna Babak největší pozornost věnuje vzniku 
avantgardního hnutí, konkrétně futurismu, který sehrál v Bažanově tvorbě důležitou roli. V této souvislosti 
by bylo vhodné zvážit, zda se nezaměřit na formulování obecnější charakteristiky ukrajinského futurismu 
namísto poměrně detailního popisu historie tohoto hnutí na Ukrajině. Ve druhé části (Teoрeтичнi засади 
дoслiджeння) diplomantka dále prohlubuje svou pozornost věnovanou avantgardě a snaží se upřesnit 
vztah avantgardy a modernismu a rovněž vztah avantgardy a socialistického realismu. Dotýká se tak 
jedné z důležitých otázek literární teorie, která není dosud jednoznačně vyřešena. Mapuje vývoj definice 
těchto směrů jak v kontextu ortodoxní socrealistické literární vědy, tak i v kontextu literární vědy evropské, 
prezentuje zde tedy dva diametrálně odlišné pohledy, vycházející ze zcela odlišných předpokladů a 
hlavně ideových cílů. Tato část dokazuje nejen autorčinu výbornou obeznámenost s teoretickou 
literaturou týkající se avantgardy a socrealismu, ale dokládá rovněž její schopnost kriticky přistupovat 
k dané literatuře, komentovat ji, srovnávat jednotlivé závěry a vyvozovat vlastní stanovisko, což je nutným 
předpokladem k vytvoření východisek, s nimiž pracuje dále v analytické části práce. Třetí část (Микoла 
Бажан: факти з бioграфiї автoра) zaměřuje pozornost na Mykolu Bažana, na vývoj jeho tvorby a 
charakter jeho angažovanosti v kulturní sféře, přičemž klade důraz právě na proměny a zlomy jeho 
uměleckého směřování od avantgardy k socialistickému realismu. Za velice přínosnou z pohledu dalšího 
studia Bažanovy tvorby považuji čtvrtou část (Tвoрчiсть Микoли Бажана в oцiнцi критикiв та 
лiтeратурoзнавцiв), která mapuje kritickou recepci Bažanova díla a je vyčerpávající databází a 
shrnutím nejpodstatnějších postřehů, dílčích analýz i hlubších studií týkajících se jeho básnické tvorby. 
Z uvedeného shrnutí je patrné, že byť je Bažan  osobností originální a výraznou, pozornost, která mu byla 
věnována kritiky jak v době jeho působení, tak i po roce 1991, není dostatečná. Na této nedostatečnosti 
se bezesporu podepisují dvě skutečnosti – za prvé „složitost“ a přílišná „náročnost“ jeho tvorby pro 
současného čtenáře, zároveň i „neideologičnost“  (počínaje druhou sbírkou)“, za druhé značná 
nepřitažlivost této osobnosti po roce 1991 vzhledem k jeho „úspěšné“ kariéře v sovětském období 
(počínaje 30. lety). Tyto skutečnosti měly za následek, že korpus textů zabývajících se Bažanovou 
tvorbou neobsahuje žádnou syntetickou práci. V podstatě nalezneme pouze dílčí studie zaměřené na 
jednotlivé aspekty, básnická díla či období tvorby. Znovu tak na pozadí těchto komentářů jednoznačně 
vyvstává průkopnický charakter předkládané práce, která je zároveň jak příspěvkem k textové analýze 
vybraných děl, tak i snahou uchopit Bažanovo dílo v širší perspektivě koexistence určitých literárních 
směrů, což přesahuje dosavadní dílčí a omezený aspekt zkoumání jeho díla. Detailní textovou analýzou 



se zabývají následující části, které tvoří jádro práce (2. Aналiз тeкстiв Микoли Бажана 1922-1926 рр. 
Футуристичний пeрioд; 3. Aналiз тeкстiв Микoли Бажана 1927-32 рр. „Стадiя ламання“; 4. Aналiз 
тeкстiв Микoли Бажана 1932-38 рр. Сoцiалiстичний пeрioд). Rozdělení této analytické části na tři 
oddíly je logické a dostatečně zdůvodněné. Přestože si autorka zvolila jen některá, z jejího pohledu 
reprezentativní díla, tento výběr je opodstatněný a na jeho základě je možné učinit relevantní závěry. I 
když do textu vkládá poměrně velké množství ukázek z jednotlivých děl, vzhledem k cílenosti výběru tato 
skutečnost naprosto textu neubírá, spíše naopak. Pozitivem je i odlišná struktura jednotlivých částí 
v závislosti na povaze analyzovaných básnických děl. V první části je důraz kladen na charakteristiku 
těch rysů Bažanovy tvorby, které nesou futuristický otisk, ve druhé části diplomantka sleduje postupnou 
transformaci futuristických rysů a hledání Bažanova vlastního tvůrčího vektoru a to hned v několika 
podkapitolách věnujících se významným poémám, z nichž každá demonstruje určitý ideově-stylistický 
posun tvorby (počínaje barokně-avantgardní poémou Будiвлi a konče experimentální poémou Числo). 
Důležitá, byť ne příliš rozsáhlá, je kapitola čtvrtá, v níž autorka „připravuje“ prostor pro následné 
zhodnocení míry a charakteru infiltrace avantgardních rysů do Bažanovy tvorby socrealistického období. 
Zvláště cenný je zde počátek kapitoly, kde načrtává vybrané otázky související se socrealistickou 
poetikou (např. otázka přítomnosti-nepřítomnosti autora v socrealistickém textu, otázka difúze 
různorodých uměleckých kódů, kterými operuje socrealistická metoda apod.). Halyna Babak zde dochází 
k opodstatněnému závěru, že Bažanova tvorba let 1932-38 představuje koexistenci různých poetik, 
různých uměleckých kódů. Amplitudu prvků těchto poetik pak dokládá na konkrétních příkladech. Veškeré 
poznatky zprostředkované podrobnou četbou dále zúročuje ve shrnující kapitole, v níž dochází k závěru, 
že Bažanova tvorba socrealistického období demonstruje koexistenci, vzájemné pronikání různých 
strukturálních prvků modernistické a avantgardní poetiky, které ovšem ztrácejí jakýkoliv jiný význam 
kromě funkce instrumentální. Diplomantka prokázala, že dokáže výborně pracovat s literárním textem. 
V první řadě je třeba kladně hodnotit její schopnost propojit „podrobné čtení“ (tzv. close reading) 
s charakteristikou určitého období básníkovy tvorby, jinými slovy propojit citlivost pro detail s širší 
perspektivou nazírání literárního díla. Navíc jí nečiní problém vztahovat dané poznatky k širšímu 
kulturnímu kontextu, což na řadě míst dokazuje. Jako příklad je možné uvést exkurz týkající se recepce 
F.M. Dostojevského v počátcích sovětského období, kterým doplňuje analýzu poémy Смeрть Гамлeта, 
kde se „přízraky“ Dostojevského objevují. Diplomantčina vsuvka zde umožňuje vnímat Dostojevského 
nejen jako prvoplánový symbol, ale jako komplexní osobnost chápanou nejednoznačně a v daném 
období rozporuplně. Tím se jí daří odkrývat v Bažanově poémě mnohem sofistikovanější a v daném 
případě dokonce paradoxní významy. Dosavadní kladné hodnocení práce je zároveň možné mírně 
vyvážit drobnými výtkami: 1) uvítala bych, kdyby autorka v některých izolovaných případech lépe doložila 
svá tvrzení. Jedná se zvláště o případy, kdy hovoří o rysech expresionismu, ale blíže nespecifikuje, v čem 
konkrétně je v daných případech spatřuje (s. 69, s. 105); 2) na s. 12 se objevuje nepřesnost, pramenící 
pravděpodobně z poněkud vágní formulace. Diplomantka zde říká: „в українському суспільстві дуже 
гостро зазвучала думка про необхідність витворення української державності і національної 
літератури на європейських засадах“. Pokud chápeme „витoврeння українськoї дeржавнoстi“ jako 
„vytvoření ukrajinského státu“, jedná se o zavádějící údaj. V 80. letech 19. století nebyla myšlenka 
ukrajinské státnosti rozhodně nijak výrazným konceptem, např. Mychajlo Drahomanov, o němž autorka 
dále hovoří jako o jednom z nositelů této myšlenky, nevystupoval za odtržení Ukrajiny od Ruska, ale 
považoval za vhodnější federalizační model; 3) místy se objevují drobné prohřešky spíše formálního 
charakteru (nezdařilé formulace /s. 113 - Аналіз проаналізованих текстів; s. 114 - основними 
мотивами творів є мотив роздвоєння/; překlepy /s. 17 – лiдний, s. 95 – твoрчi, překlep v názvu 4. 
kapitoly – 1232, s. 32 – vynechaný text, s. 71, poznámka 180, s. 93, poznámka 247 – špatné 
formátování). I přes zmíněné drobné nedostatky má práce jinak výbornou stylistickou i formální úroveň. 
Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ocenit známkou výborně.   
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