
Oponentský posudek na diplomovou práci Lajly Mashehové 

 

Jádrem diplomové práce je publikace korespondence Josefa Knapa a Jana Čarka uložené v 

Památníku národního písemnictví. Tato korespondence, vcelku pečlivě edičně připravená, 

je cenným příspěvkem k poznání tvůrčího profilu obou autorů i literární atmosféry v druhé 

polovině dvacátých let 20. století (odkud pochází naprostá většina dopisů). K této edici 

mám dílčí připomínky. V hlavičkách dopisů jsou asi zbytečné pomlčky (Jan Čarek – Josefu 

Knapovi – 7. 10. 1928; stačilo by prosté Jan Čarek Josefu Knapovi...), občas se pomlčka 

zaměňuje za tiret (ač v ediční poznámce se píše o sjednocení velikosti pomlček), např. na s. 

30 v poznámkách je několikerá datace (1914 – 1944, 1909-1914...), ale ani jedna není 

náležitá (má být 1914–1944). Názvy knih, sborníků, časopisů jsou psány někdy s 

uvozovkami, jindy bez nich, zřejmě podle toho, jak je psali autoři. Myslím, že uvozovky 

jsou zbytečné, protože velké písmeno je v tomto případě dostatečným signálem. Naproti 

tomu poznámky v dopisech pod čarou jsou velmi užitečné a funkční.  

Problematičtější než edice, která zahrnuje většinu práce (s. 24–62), jsou úvodní kapitolky. 

Je pravda, že i zde autorka práce shromáždila cenné informace v medailoncích Josefa 

Knapa a Jana Čarka. Nicméně mi některé formulace vadí věcně a jiné stylisticky. Takové 

je kupř. tvrzení, že básníci, jejichž poezie tematizovala prostředí dělníka a města, psali o 

zkušenosti zprostředkovaně z doslechu nebo z vlastních představ (s. 7). To je nepřípustná 

generalizace. Proč se překlady v časopisu Sever a Východ ocitly až na posledním místě (s. 

11), jestliže se revue programově orientovala na Skandinávii a Rusko? To by se mělo 

vysvětlit. Sám název píše autorka Sever a východ, Lexikon české literatury, v tomto směru 

patrně normotvorný, píše Sever a Východ (ostatně při srovnání hesla v Lexikonu a 

literatury v něm uvedené s literaturou v práci se mi zdá, že L. Mashenová zmíněné heslo 

dostatečně neprostudovala). Na s. 13 se píše o kriticismu ve skupině kolem časopisu, který 

v té době a v avantgardě neměl obdoby. Opět mi to připadá jako nevhodná generalizace, 

stačí připomenout tzv. generační diskusi. Samo zařazení Jiřího Wolkera a zvlášť A. M. Píši 

do avantgardy, dokonce do jejího hlavního proudu, je taky velmi sporné. V roce 1924 se 

sotva mohl Josef Knap habilitovat (s. 16), vždyť mu bylo 24 let. Některé formulace 

vybočují z odborného stylu a bezděčně připomínají hry Járy Cimrmana: "oběma se stal 

osudovým alkohol, v jehož spárech hledali řešení..."; "píseckého gymnázia..., v němž bujel 

vlastenecký duch". Na s. 17 se dvakrát píše Fisher, ač musí jít evidentně o Otokara 

Fischera, na s. 15 je Štrocha místo Štorcha apod. 



 

Vzhledem k pečlivě připravené edici korespondence Knapa a Čarka lze přihmouřit oko a 

doporučit diplomovou práci k obhajobě. Jako oponent navrhuji známku dobře. 

 

12. 1. 2012                                                                                                             Jiří Holý 

 


