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 Diplomová práce Anny Ivanové je vědeckou studií věnovanou jednomu 

z nejproslulejších časopisů ruského exilu Volja Rossii, vydávaného většinu doby v Praze. Práce 

v první části pojednává o časopisu obecně, poté se zaměřuje na literárněkritický obsah jeho 

čísel, který tematicky dělí na traktování předrevoluční literatury ve druhé kapitole a poté ve 

třetí kapitole literatury sovětské. Krom obligátního úvodu a závěru je práce vybavena velice 

solidním seznamem citované literatury (využitá literatura je podstatně širší) a přílohami. Práce 

spadá do dvou oblastí moderní rusistiky, a to dějin ruského porevolučního exilu a do dějin ruské 

literární kritiky. Pochopitelně spadá také pod širší kategorizaci dějin ruské literatury a dějin 

ruské kultury.  

Ačkoli se název časopisu Volja Rossii skloňuje v odborné literatuře ve všech pádech, 

skutečných studií k tomuto tématu je pomálu. Diplomová práce Anny Ivanovové je tak jedním 

z nejobsáhlejších příspěvků věnovaných tomuto klíčovému časopisu ruského exilu. Autorka  

pochopitelně navazuje na předchozí bádání, které prohlubuje a s dosavadními výsledky také 

místy polemizuje. Její výzkum tak nejen naplňuje, ale i přesahuje rámec diplomové práce.  

 Práce Anny Ivanovové je velice solidní vědeckou studií založenou na pramenném 

výzkumu a na znalosti všech potřebných rusistických reálií. Nemám výraznějších výhrad ani 

ke struktuře práce, ani vůči užité literatuře. Autorka ovládá formální pravidla vědecké práce, 

text je stavěn objektivně a nezaujatě. Přináší zároveň nové vědecké výsledky. Z tohoto důvodu 

je potřeba, aby byl v určité podobě také publikován časopisecky či ve sborníku, protože může 

posunout současný stav bádání o notný kus dále.  

 Jako každý vědecký text, může i práce Anny Ivanovové vyvolat otázky či polemiku. Je 

zjevné, že cílů práce bylo dosaženo. Pokud bychom ale chtěli usilovat o vyčerpání tématu, 

nabízí se otázka, proč nevznikla také kapitola o literárněkritické reflexi časopisu současné 

emigrační literatury. Je to téma pro budoucí bádání, nebo se autorka domnívá, že by takové 

téma nevydalo na odpovídající kapitolu? V práci mi také schází přehled ruských exilových 

periodik; nemyslím pochopitelně všech, ale těch, která se nějak věnovala literatuře. Pak bychom 

snad pochopili, měla-li Volja Rossii skutečně to postavení, jaké mu autorka připisuje, či nikoliv.  

 Další výhrady jsou pouze dílčí a diskusní podstaty. Autorka podle mého názoru zastává 

apologetický postoj vůči Marku Slonimovi, jejž obhajuje vůči článkům Dr. M. Zadražilové. 

Nechci se v této vědecké polemice přidávat na žádnou stranu. Ale není místy hodnocení A. 

Ivanovové poněkud nadsazené? Pozitivní hodnocení časopisu Volja Rossii na s. 11 se opírá 

výhradně o názory esera Sergeje Postnikova a politicky kontroverzního, i když ceněného kritika 

Dmitrije Svjatopolka-Mirského. Zde bych uvítal širší názorové spektrum zahrnující nejen 

pozitivní, ale také kritické dobové ohlasy. Osobně se domnívám, že eserská ideologie je 

levicová utopie, jejímž prizmatem celé generace mohly značně deformovaně vnímat literárn í 



proces. Z tohoto hlediska kritické hodnocení Dr. Zadražilové chápu, i když nesdílím. Autorka 

by podle mého mínění měla zaujmout neutrálnější stanovisko, než jaké projevili doboví aktéři.  

Z dalších dílčích výhrad zmiňme, že Sovremennyje zapiski, hlavní tlustý žurnál ruského 

meziválečného exilu, jistě byl dědicem osvobozeneckých tradic ruské inteligence (název!), 

nicméně pojímat jej jako „tiskový orgán socialistů-revolucionářů“ (s. 13) se mi zdá příliš. Dále, 

bolševická strana se v roce 1924 nejmenovala „Komunistická strana SSSR“ (s. 18). Fakta 

z literární historie by také autorka měla ověřovat, nikoli důvěřovat pouze zprávám postav své 

práce (pozn. 6, s. 22). Důvěra v „hrdiny“ své práce u autorky je podle mého názoru příliš velká, 

například seznam přispěvatelů žurnálu se odvíjí pouze od zpráv Marka Slonima, ačkoli bych 

předpokládal, že to bude verifikováno také z jiných zdrojů (s. 37).  

 Souhrnem lze prohlásit, že krom mírně nadhodnoceného vidění významu časopisu a 

jeho redaktorů, což připisuji zaujetí při psaní práce, se autorka nedopustila žádných 

závažnějších prohřešků, které by snižovaly kvalitu její práce.  

 Práce svědčí o tom, že autorka má potenciál k vyššímu stupni studia na FFUK a také 

k publikační činnosti, kterou se již částečně zabývá. Měla by se zamyslet nad doplněním práce 

a jejím předložením v rámci rigorózního řízení.  

 

 

Celkové hodnocení:  

Diplomová práce Anny Ivanovové splňuje podmínky kladené na tento typ absolventské práce 

na FFUK, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím výborně.  
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