
Vyjádření školitele k průběhu studia Jakuba Hausera a k jeho disertační práci „Sans 

retour“: Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze, předkládané v roce 2020 na 

Ústavu pro dějiny umění FF UK 

Jakub Hauser započal doktorské studium v roce 2014, kdy se rovněž stal odborným 

pracovníkem Památníku národního písemnictví v Praze. Během celého studia byl v oboru 

dějin umění aktivním badatelem a lze bez nadsázky říci, že se vypracoval v respektovaného 

specialistu na určitou specifickou problematiku. Svědčí o tom mimo jiné jeho členství v týmu 

řešitelů dvou důležitých grantových projektů (Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území 

bývalého ruského impéria v meziválečném Československu, NAKI II, 2016–2018; Obraz 

nepřítele. Vizuální projevy antisemitismu v českých zemích od středověku po současnost, 

NAKI II, 2018–2021). Totéž dokládají také Hauserovy publikační aktivity ve významných 

periodikách včetně časopisu Umění a některých zahraničních odborných časopisů. Není 

náhodné, že tyto články úzce souvisejí s jeho disertační prací; v podstatě představovaly 

materiál pro její vybrané kapitoly, což samo o sobě hovoří o její kvalitě.  

Jakub Hauser si pro svou disertační práci vybral téma ruských výtvarníků, kteří v meziválečné 

době emigrovali do Prahy. Tuto specifickou problematiku, která nebyla dosud 

v uměleckohistorické literatuře souhrnně zpracována, lze vzhledem k jejímu charakteru řešit 

různými způsoby, pomocí různých metodologických východisek a postupů. Jakub Hauser si je 

této skutečnosti vědom. Na základě úvah o povaze ruské emigrace (chápe ji v podstatě jako 

mezinárodně propojenou síť aktérů) se zaměřuje na formující se institucionální rámce, jelikož 

se domnívá, že „umělecké sbírky a výstavy ruského umění představovaly platformu pro 

formulaci obsahu samotného pojmu ruského umění v emigraci a pro stanovování pozic 

v rámci vlastních i cizích kulturních tradic“. 

Ve své úvaze se autor nemýlí a takový přístup mu skutečně umožňuje dotknout se z mého 

pohledu toho nejpodstatnějšího: rozklíčovat určité obecnější rysy ruské emigrace, její 

programové úsilí a cíle, ideologická východiska a představy o ideálním uměleckém kánonu. 

Současně mu zvolená metoda, blízká globálně pojatým dějinám umění, umožnila vyhnout se 

výkladu pražské situace pouze jako periferního projevu, jehož centrem byla Paříž. 

Jak ukazují úvodní kapitoly práce, nepřistupuje autor k danému tématu bez detailních znalostí 

dosavadní literatury, která se různými aspekty problému zabývá. Hauser tuto literaturu čte 

kriticky a problematizuje samotný obsah pojmu ruská emigrace. Současně upozorňuje na 

ideologické aspekty, které jsou s výkladem termínu až dodnes u některých autorů spojeny. 



Základem kapitol, které se postupně věnují vybraným fenoménům, které se Hauser rozhodl 

sledovat, je důkladný archivní výzkum primárních pramenů. Bez něj by vůbec nebylo možné 

práci napsat, současně je ale podstatné, že Hauser dokáže tyto prameny přesvědčivě 

interpretovat v širším kontextu dobového dění. Je bezesporu zajímavé, že výklad dějin 

moderního ruského umění příslušníky ruské emigrace, ale i některými osobnostmi z místního 

prostředí nezahrnoval předválečnou, ani poválečnou ruskou a sovětskou avantgardu. Její 

aktivity byly chápány zřejmě jako nemístné a krátkodobé vybočení z dlouhodobější tradice. 

Tento fakt se pak výrazně odrážel do podoby většiny výstav a budování institucionálních 

sbírek. 

Ohledně jednotlivých zpracovávaných témat (sbírka Karáskovy galerie, aktivity slovanského 

ústavu, působení skupiny Skytové, vznik a fungování Ruského kulturně-historického muzea 

na Zbraslavi ad.) je práce informačně velmi bohatá a přibližuje detailně všechny důležité 

aspekty, které byly s dotyčnými fenomény spojeny. Většina z témat přitom do této doby 

vypadávala z širších přehledů dějin umění v českých zemích a v tomto ohledu je Hauserova 

práce zásadní. Mimo jiné dovoluje kontextualizovat díla ruských autorů v českých sbírkách, 

která dosud zůstávala stranou širšího zájmu, ať již jde o Borise Grigorjeva, či Filippa 

Maljavina. 

Jak vyplývá ze závěru, autor si uvědomuje, že jeho práce není a ani nemohla být zcela 

vyčerpávající: některé poměrně důležité osobnosti dosud čekají na další zpracování. To však 

výslednou podobu textu nijak nesnižuje. Práce je jasně a přehledně strukturována a napsána 

srozumitelným jazykem. Vzhledem k metodologickému uchopení tématu a detailní pramenné 

základně se stane klíčovou, základní prací o dotyčném tématu. Lze si přát, aby nezůstala jen 

ve formě rukopisu, ale byla publikována knižně, mimo jiné proto, aby se stala odrazovým 

můstkem dalších, zřejmě již úžeji zaměřených prací. 

Předložená disertační práce Jakuba Hausera bezezbytku splňuje kritéria, která jsou na 

disertační práci kladena. Disertační práci doporučuji k obhajobě a Jakuba Hausera za ni 

předběžně klasifikuji známkou prospěl. 

V Praze 12. 8. 2020 

 

 

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. 
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