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Markéty Kočnarové

Deportace Lotyšů na Sibiř v lotyšské memoárové literatuře

Bakalářská práce Markéty Kočnarové, věnovaná aktuální problematice represálií, 
konkrétně vysídlení lotyšského obyvatelstva na Sibiř v letech 1941 a 1949, je zaměřená na 
srovnávací analýzu třech vybraných memoárů. Práce se skládá ze čtyř kapitol, jejichž účel a 
vědecko výzkumná hodnota nejsou stejné. V první kapitole autorka seznamuje s historickým 
kontextem; kapitola druhá prezentuje k analýze vybrána díla a stručně jejich autory; ve třetí 
kapitole je poskytován náhled na způsob zpracování jednotlivých témat (den deportace a cesta 
na Sibiř; role matky); čtvrtá kapitola zkoumanou memoárovou literaturu specifikuje na pozadí 
dokumentární a umělecké literatury. První tří kapitoly lze vnímat jako přípravné, které ve 
čtvrté kapitole dovolují vyvodit některé podstatné závěry. Strukturu a návaznou posloupnost 
mezi jednotlivými částmi pokládáme za opodstatněné. Výtka vůči zpracování vybraného 
tématu by mohla směrovat k teoretickému rámci práce, který by mohl působit dojmem 
poněkud omezeným. Pokud se nemýlím, autorka používá jednu jedinou studii – práce 
Vlastimila Válka z r. 1984 K specifičnosti memoárové literatury (na s. 45 do názvu studie se 
zřejmě omylem dostává rok vydání). Domnívám se, že by se našlo vícero relevantních studií, 
užitečných pro lepší uchopení memoárového žánru. Ale třeba pro účel vypracování 
bakalářské práce stačil tento jeden. 

Z hlediska obsahového by, podle mého názoru, byly vhodné následující dodatky (ne 
nutně) či opravy. Mluví-li se o kolektivizaci, tak většinou je předkládán výčet území, kde se 
realizace nového hospodářství potýkala s vážnými komplikacemi nebo odporem, aniž by byl
zohledňován ráz osídlení, který má přímou vazbu na povahu a průběh „modernizace“. Nebylo 
by, myslím, od věci, zdůraznit, že agrární hospodářství Pobaltí bylo do značné míry 
poznamenáno existencí samot (viensēta, vienkiemis), což průběh kolektivizace v tomto 
prostoru dělalo mnohem dramatičtější (stejně tak, jako na Ukrajině s tamním chutorem).

Jedna podkapitola pojednává o „fenoménu gulagu a zvláštních osad“. Pro účel 
bakalářské práce je dostačující zohlednění sovětského období, ale rovněž si myslím, že by 
bylo nad míru užitečné (třeba v budoucnu) alespoň naznačit dědičný ráz fenoménu 
přesídlování. Není to totiž nic, co by v tomto kulturně historickém prostoru vniklo z ničeho 
nic. Na Ruskem severu, v Sibiři a jinde nalézáme celé vesnice, které se skládají z potomků 
„svoloči“ z předrevolučního období. Tentýž „rozpracovatel konceptu pracovních táborů“ F. 
Dzeržinský byl dobře a osobně obeznámen s carskou katorgou.

Začátkem podkapitoly 1.4 Historie deportací v rámci SSSR autorka uvádí 
pravděpodobně menšinový historiografický koncept, podle kterého vznik takzvané „železné 
opony“ spadá již do r. 1920, aniž by uvedla jeho zdroj. Ale běžně vznik tohoto pojmu v dnes 
obvyklém významu pojíme s Fultonským projevem Winstona Churchilla, a dáváme do 
souvislosti s dobou studené války. Aplikace na třicátá léta je sice možná, ale vyžaduje 
vysvětlení. Tím větší argumentaci vyžaduje tvrzení, že železná opona (větší izolace) 
„vyvolala ve Stalinově politice přísnější opatření, která vyústila v sérii dalších masových 
deportací“. Stejné upřesnění, podle mne, vyžaduje tvrzení rovněž na s. 17, že „konec třicátých 
let byl poměrně klidný, ale toto období bylo jen tichem před bouří v podobě vypuknutí druhé 
světové války“. Klidným bylo pro koho, pro jaký stát? V Sovětském svazu v té době právě 
probíhají vykonstruované procesy, represe. Naprosto nepřípustné je znění další věty: „První 
vlna masových deportací v rámci Sovětského svazu se dotkla obyvatel nově anektovaného
Polska a podařilo se jí v podstatě vyhubit veškerou polskou inteligenci, armádu a byrokracii.“ 



Užití slovesa vyhubit bych možná přešel mlčením, ale slovo byrokracii jistě vyžaduje změnu 
na slovní spojení statní úřednický aparát nebo úřednictvo.

Na s. 19 jsem se setkal s pro mne zcela novým výrazem pant, ve významu (snad 
„článek, odstavec, paragraf“) o kterém můžu jen hádat, neboť tento lexém jsem neobjevil ani 
v Akademickém slovníku cizích slov ani jinde.

Jeden den Ivana Děnisoviče je co do žánrové povahy novela, povídka, která pro 
zesílení dojmu byla v časopise Новый мир prezentovaná jako pověst. V žádném případě se 
nejedna o román (s. 21).  

K formálním nesrovnalostem lze přičíst drobné překlepy (třeba pricip s. 22), 
nedodržení formátu (s. 9), zanechání prázdného řádku, jehož funkce není úplně jasná (s. 
10,12,13,23, 30, 35, 37 aj.).

I přes zmíněné dílčí nedostatky hodnotím odvedenou srovnávací a heuristickou práci, 
bakalářský spis doporučuji k obhajobě a hodnotím jí známkou velmi dobře. 
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