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Rita Akritidisová se ujala poměrně složité tematiky a pokusila se postihnout 

podobu Bosny a Hercegoviny, jak ji můžeme naleznout v literární produkci 

vybraných srbsky píšících autorů po 1. světové válce. Vůči této zemi dodnes 

existuje celá řada leckdy až podivných zažitých schémat a zkreslených názorů, 

proto lze u diplomové práce tohoto typu očekávat nový a otevřený náhled. Jak 

se tedy Rita Akritidisová s tímto vypořádala? 

Zcela logicky volila v první části své práce pokus o jakési vyhodnocení 

situace v Bosně a Hercegovině v období předcházejícím, tj. po příchodu 

osmanských Turků na území dnešní Bosny. Podařilo se jí tak vytvořit základní 

kontext, z nějž každý autor, který se Bosně nějak věnuje musí vycházet. 

Detailněji se pak věnuje situaci v bosenské literatuře, která v osmanské době 

vznikala, především pak pokusům o recepci Bosny-země a vlasti a zároveň i 

k autoreflexi bosenských autorů či popisům "exotiky" v dílech cizinců. 

Ve druhé kapitole navazuje obdobím následujícím, tedy od obsazení Bosny a 

Hercegoviny Rakouskem-Uherskem až do počátku 1. světové války. Autorka 

v práci poměrně dobře postihuje některé zcela zásadní proměny životního stylu 

i rytmu zvláště městského obyvatelstva pod taktovkou rakouských úřadů, ale 

zároveň si všímá i velmi rychle narůstajících rozdílů v životě stagnujícího 

venkova a pozvolna prosperujících měst. 

Třetí kapitola je pak zasvěcena vybraným autorům z bosensko

hercegovského prostředí - Iva Andriée a Mešu Selimoviée. Oba autory 

navzdory změně některých postojů u Iva Andriée lze považovat za 

nejvýraznější bosenské spisovatele, ale zároveň i za jakési "kronikáře" 

bosenského životního stylu a také za tvůrce některých schémat, která jsou pak 

na základě beletristické tvorby Andriée a Selimoviée v překladech šířeny i do 

zahraničí. Jako jakýsi bonus nám autorka v rámci této kapitoly také podává 



velice cenný přehled turcismů, se kterými se v dílech obou autorů setkáváme. 

Tento "slovníček" je velice významnou pomůckou i pro překladatele a díky 

autorčině druhému oboru - turkologii, jej lze jistě pokládat za důvěryhodný. Za 

slovníček je zařazen přehled nejčastějších turcismů, které zmínění autoři 

užívali ve svých románech a povídkách. Na konci třetího oddílu se Rita 

Akritidis pokouší shrnout zjištěné postoje a podat "zprávu" o charakterizaci 

Bosny a Hercegoviny a jejího typického obyvatele - Bosňáka v literární tvorbě 

Andriée a Seiimoviée. 

Rita Akritidisová prokázala dobru schopnost vypořádat se i s tak zastřeným 

problémem, jakým je pokus o reflexi země, která měla i do nedávné doby více 

než bouřlivou minulost. A do této reflexe bezesporu patří i obraz, který sami o 

sobě a své zemi podávají domácí autoři, jakým bezpochyby Andrié i Selimovié 

jsou. Jejich rozdílné postoje jsou vcelku logické, neboť Bosna sama je jen 

těžko uchopitelná i pro lidi, kteří se v ní narodili. Rita Akritidis si nicméně 

velmi dobře povšimla různých schematizací a cílené "historizace" řady postav, 

které se v díle obou autorů v rozdílné míře objevují. 

Autorka se úspěšně vyhnula řadě schématických postojů a podařilo se JI 

v konfrontaci tvorby Iva Andriée a Meši Selimoviée předložit vcelku solidní 

analýzu zmíněného "obrazu Bosny a Bosňáka". Navrhuji hodnotit tuto práci 

jako výbornou. 
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