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V porovnání s největší 1. vlnou je 3. vlna ruské emigrace mnohem méně 
probádanou  kapitolou ruských  dějin. Existuje řada témat, osobností, které 
čekají na své zpracování. 

Diplomantka v úvodu své práce dává základní charakteristiku 
jednotlivých emigrantských vln. Pokouší se nalézt příčiny nástupu 3. vlny 
emigrace, sumarizovat je a poté ilustrovat na konkrétním příkladu dvou 
výrazných osobností - spisovatelů S. Dovlatova (1941-1990) a E. Limonova 
(1943). Oba autoři, které si diplomatka vybrala, jsou v českých podmínkách již 
známí, nechybějí některé jejich české překlady. Diplomantka si je ovšem 
právem vybrala jako dvě velmi kontrastní osobnosti jedné spisovatelské 
generace s možností představit jejich tvorbu, postoje a názory během jejich 
emigrace. 
       Při postižení charakteristiky jednotlivých emigračních vln vydatně čerpá 
především z české publikace M. Putny a M. Zadražilové Rusko mimo Rusko a 
ruské badatelky Čakšovové (v textu mylně uváděna jako Čašková) . Tato část 
diplomové práce má kompilativní charakter.

Samostatné části 2. kapitoly jsou věnovány životu a tvorbě Dovlatova a 
Limonova, 3. kapitola jejich komparaci. Posledně jmenovaná část je v porovnání 
a předchozími příliš zevrubná a působí poněkud tezovitě. Zvláště při porovnání 
vztahu k ruskému emigračnímu prostředí v USA bylo možné využít více 
uměleckou tvorbu obou autorů. U Dovlatova je, bohužel, v tomto ohledu zcela 
opomenuta významná novela Filial (1987), která ruskou enklávu v USA 
důkladně postihuje, autor má na ni velmi vyhraněný kritický a ironický pohled, 
popisuje malicherné spory, intriky i určitou povrchnost tohoto prostředí. 
Postrádám také větší vynalézavost při vyhledávání nejnovější odborné literatury 
(v loňském roce vyšla např. velká monografie o Dovlatov Valerije Popova).

Autorka správně konstatuje, že oba autoři měli kritický pohled na 
disidentství, toto konstatování však není dostatečně opřeno o konkrétní rozbor, 
příklady, úryvky z tvorby, rozhovory. Na druhé straně jsou v textu DP jen 
zmiňovány extremistické politické názory Limonova. Je dobře, že pozornost je 
věnována umělecké literatuře, nikoli této autorově kontroverzní publicistice.  
V práci i v ruském resumé nalezneme, bohužel,  některé neopravené chyby.
Otázka k obhajobě:  1) Jaké jsou ohlasy na tvorbu Dovlatova a Limonova u nás?  

V Praze 1.9. 2011                                            PaedDr. Antonín Hlaváček 




