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Diplomová práce Lajly Mashehové Josef Knap – spisovatel a redaktor představuje další ze série prací, 

jejichž prostřednictvím se prohlubuje užitečná a podnětná spolupráce mezi Ústavem české literatury 

a literární vědy FF UK a Literárním archivem Památníku národního písemnictví. Základem prací 

vznikajících v rámci této kooperace je vždy konvolut neutříděné pozůstalosti či její části, který 

diplomant zpracovává v souladu s instrukcemi pověřených pracovníků Literárního archivu a rozšiřuje 

o kontextové pasáže, jež zpracovávaný archivní materiál vsazují do širších historických souvislostí. 

 Toto je rámec vlastní rovněž práci Lajly Mashehové, která se opírá o edici korespondence 

mezi dvěma osobnostmi české literatury 20. století – Josefa Knapa a Jana Čarka. Korespondence, 

pocházející zejména z let, kdy Knap organizoval a vydával revue Sever a východ, k jejímž 

přispěvatelům patřil také básník Jan Čarek, nám přináší dobrou příležitost pohledu do Knapovy 

redakční dílny, viděné rovněž perspektivou spřízněného autora. Zachycuje jak způsoby Knapova 

redakčního postupu, tak dává nahlédnut do formování celoživotního přátelství mezi těmito dvěma 

autory. 

 Edice, jež je základem diplomové práce, je zpracována na základě standardních edičních 

postupů. Jednotlivé položky autorka průběžně čísluje, v zápatí textu doprovází výstižnou anotací 

včetně zachycení datace jednotky. Jednotlivé dopisy či pohlednice zároveň kontinuálně provází a 

komentuje podrobným poznámkovým aparátem, v němž rozkrývá a objasňuje osobní, profesní a 

dobové vazby. 

 Edici diplomantka doprovází jednak úvodní kapitolou, v níž v základních obrysech sleduje 

Knapovu redaktorskou aktivitu v souvislosti s vydávanou revue Sever a východ, a to na pozadí 

dobových literárních a uměleckých souvislostech. Vlastní edici korespondence pak uvádí medailony 



obou adresátů. Oba texty jsou založeny na základních životopisných datech a souvislostech 

vyplývajících z formování jejich literárního díla. 

 Diplomová práce Lajly Mashehové   Josef Knap – spisovatel a redaktor přináší pečlivě 

uspořádanou a podrobně komentovanou edici, která poodhaluje další ze souvislostí dosud stále ještě 

ne zcela známého kontextu formování alternativních generačních uměleckých postupů a uskupení 

působících paralelně s dominantní levicovou avantgardou dvacátých a třicátých let 20. století.  

Práci doporučuji k obhajobě.    

 

 

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 

     


