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Židovské téma v tvorbě narodnických spisovatelů

Bakalářská práce se věnuje židovském tématu u tří ruských spisovatelů narodnické 
tradice, Vladimira Korolenka, Gleba Uspenského a Grigorije Mačtěta. Tito spisovatelé v části 
svého díla odrazili problematiku židovského obyvatelstva ruské říše před rokem 1917 a jeho 
vztahy k majoritní společnosti. Téma je uvozeno kapitolami věnovanými otázce narodnictví a 
narodnické literatury, jádro práce spočívá v analýze vybraných děl. Práce je opatřena závěrem 
a dalšími náležitostmi absolventské práce na FFUK. 

Samotné téma práce bylo od počátku formulováno velmi široce. Během zadání práce i 
v průběhu bakalářského semináře jsem upozorňoval na obsáhlost tématu i obtížnost jeho 
zpracování v rámci bakalářské práce. Prvním problémem je otázka narodnictví a narodnické 
literatury. Narodnictví bylo hnutím mnohotvárným a vlivným, a proto také ne vždy snadno 
uchopitelným. Ideje narodniků měly velký vliv i mimo vlastní jádro hnutí. Ve své době se 
prolínaly s dalšími myšlenkovými proudy dobového Ruska – nihilismem, pozdním 
slavjanofilstvím, tolstojovstvím, anarchismem, raným marxismem, různými odnoženi 
socialistického a revolučního podzemí. Proto je potřeba věnovat definici narodnictví zvláštní 
pozornost. Vágní definice na s. 9 však tyto nároky nesplňuje – je společná pro většinu výše 
jmenovaných proudů. Postrádám zde zvláště specifické rysy narodnického programu týkající 
se selské reformy a role občiny. Schází zde práce s relevantní primární a sekundární 
literaturou o narodnictví; jediný příklad citování primárního narodnického programového 
textu I. I. Kablice pak postrádá potřebný kritický odstup: navzdory parafrázi tohoto autora na 
s. 11 je třeba konstatovat, že ruská inteligence se snažila sloužit lidu již před rokem 1861 
(děkabristé, slavjanofilové, západníci). 

Vágní pojetí narodnictví se záhy ukáže jako problém pro další části práce. Pro ni bylo 
třeba definovat okruh narodnické literatury, a to zejména v období po konci klasického 
narodnického hnutí, kdy působili tři spisovatelé bakalářské práce. Definice tohoto literární 
proudu na s. 12 však zahrnuje nejen nihilisty, ale dokonce i v roce 1871 zesnulého 
Rešetnikova. Do jedné skupiny jsou tak spolu se samotnými narodnickými autory zahrnováni 
i předchůdci a souputníci narodniků. Mnohé nezpřesní ani zvláštní kapitolka, v níž měl být 
vymezen vztah narodniků k židovskému tématu. Zde se poprvé setkáváme s 
vyjmenováním okruhu vlastních narodnických autorů (Naumov, Zlatovratskij, Zasodimskij 
atd.), zároveň však „nelze popřít napojení na narodnictví“ u Saltykova-Ščedrina, Někrasova, 
Garšina, Korolenka (s. 19-20). Další personálie zmíněny nejsou. Chronologické i prostorové 
hranice pojmu narodnická literatura se tak dále rozplývají. Narodnictví je definováno spíše 
svou poetikou, která je však popsána velmi obecně. 

Oba zmíněné problémy, vágní definice narodnictví a narodnické literatury, se vracejí i 
v hlavní části práce věnované jednotlivým spisovatelům. Zde jsem při psaní práce 
zdůrazňoval nutnost definovat postoj jednotlivých autorů k narodnictví a analýzu jejich díla 
s ohledem na židovské téma. Všichni tři autoři různým způsobem souvisejí s narodnictvím, 
avšak nejsou klasickými narodnickými autory a přinejmenším Uspenskij a Korolenko 
s narodnictvím polemizovali! Jejich vztah k tomuto hnutí se také měnil v průběhu života. 
Schází zde analýza tohoto vztahu, která je u každého z autorů rozdílná. Nepopírám jejich 
zjevnou souvislost s narodnictvím, je však potřeba ji precizovat. 

Čtvrtý problém práce spočívá v tom, že židovské téma je u autorů sledováno pouze na 
základě vybraných děl. U Korolenka je to publicistická črta Dům č. 13 a povídka Den smíření, 



u Uspenského soubor statí Síla země a povídky Malý Žid a V balaganě, u Mačtěta povídka 
Žid. V díle těchto autorů se však setkáváme s židovskou tematikou i na jiných místech. 
Uveďme příklad Korolenka: tento autor vzešlý z ukrajinského prostředí má ve svých prózách 
řadu postav židovského původu. Setkáváme se s nimi i v rozsáhlé novele Bez jazyka
z amerického prostředí. V jeho nebeletristickém díle (i to je autorkou práce zahrnováno – viz 
Uspenského Síla země) pak schází zejména soubor polemik Dělo Bejlisa, vztah k Židům i 
narodnictví by pak doplnilo autobiografické dílo Istorija mojego sovremennika. Totéž 
bychom mohli konstatovat u ostatních dvou autorů. Proč nebyla do analýzy, alespoň 
kontextuálně, zahrnuta další díla? 

Takto omezený a nedostatečně definovaný materiál podle mého názoru neumožňuje 
přistoupit k širokým sociologickým vývodům, jak jsou prezentovány v závěru. Práce sice míří 
správným směrem, není však dotažena a završena. Doporučoval bych i pečlivější práci 
s primární a sekundární literaturou a méně čerpat z různých přehledových příruček. 

Po shrnutí hlavních námitek zdůrazněme hlavní klady práce. Patří k nim vyvážená 
kompozice, dobrý stav jazyka a přehledná argumentace. Už v úvodu tušíme, kterým směrem 
se autorka chce ubírat, její analýza směřuje k závažnému problému Ruska 19. století. Více 
času při přípravě práce by jistě tyto cíle mohlo naplnit mnohem lépe. 

Práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a k obhajobě ji jednoznačně 
doporučuji. Přikláním se k hodnocení dobře. Konečné hodnocení je však prerogativou komise 
a záleží na obhajobě autorky. 

V Praze dne 9. června 2014
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