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 Diplomant si ve své diplomové práci vytkl za cíl zhodnotit vědecký přínos 
A. D. Grigorjeva pro výzkum ruských dialektů Sibiře. Tento ruský slavista patřil ke generaci 
slavistů, která vstupovala do vědy na samém počátku 20. století, tj. za carského Ruska a po 
roce 1917 se zčásti uchýlila do emigrace. K emigrantům patřil také A. D. Grigorjev, kterému 
se v roce 1923 podařilo přesunout do Československa. Oproti svým kolegům z ruské 
emigrace (zejm. N. Durnovo, A. V. Pogorelov, R. Jakobson a další) však již neměl příležitost 
uplatnit své znalosti na vysokých školách v tehdejší ČSR a musel se spokojit s místem 
středoškolského profesora na ruských gymnáziích nejprve v Užhorodě, později v Prešově. I za 
těchto podmínek se snažil pokračovat ve vědeckém výzkumu, který se ubíral hned několika 
filologickými směry. 
 Vzhledem k tomu, že filologické dílo A. D. Grigorjeva je v ruské filologii v podstatě 
zapomenuto, považuji za účelné, že se diplomant rozhodl věnovat se zhodnocení jeho odkazu 
v dialektologii. Co se týče bio- a bibliografických údajů mohl již navázat na nedávno 
obhájenou doktorskou disertaci M. Lemeškinové „Život a dílo A. D. Grigorjeva“ (Praha 
2012), jež upozornila na neznámé archivní prameny i nevydané rukopisy Grigorjevových 
publikací. Některé nepřesné údaje z bibliografie A. D. Grigorjeva, které se vyskytly 
v disertaci M. Lemeškinové, se objevují také v diplomové práci M. Kipchatova. Např. článek 
К изучению русских старожильческих говоров Сибири (1928) je v bibliografii citován 
v podstatě jako kniha, přestože se jedná o otisk článku téhož názvu, který vyšel v časopisu 
Slavia (r. 7, 1928-1929, s. 272-283, 449-473). Při pokusu zhodnotit Grigorjevova 
dialektologická bádání Kipchatov v diplomové práci zmiňuje část jeho vědeckých textů o 
sibiřských dialektech ruštiny, ale nevyjadřuje k nim své, byť jen kratší hodnotící stanovisko, 
nehledě na to, že tyto práce nejsou uvedeny v závěrečném soupisu literatury a nejsou ani 
náležitě citovány v samotné diplomové práci (viz s. 51-52). To do jisté míry zbytečně snižuje 
výpovědní hodnotu diplomové práce, neboť je zřejmé, že minimálně tři práce (z toho jedna o 
rozsahu více než 100 tištěných stran) z let 1919-1921, zůstaly nevyužity pro celkové 
hodnocení, ačkoliv se přímo váží ke zvolenému tématu diplomové práce. 
 Diplomant rozvrhl diplomovou práci kromě úvodu a závěru v podstatě do dvou 
rozsáhlejších kapitol, první podává přehled o rozvoji zájmů o ruské dialekty Sibiře od prvních 
náznaků v 1. polovině 19. století v podstatě do současnosti. Ve druhé kapitole se 
M. Kipchatov pokusil zpracovat zvolené téma, tj. zhodnocení A. D. Grigorjeva a jeho 
dialektologického odkazu.  
 V úvodu by bylo možná vhodnější při řešení terminologických rozdílů mezi ruštinou a 
češtinou využít vedle starší knihy A. Kellnera (Úvod do dialektologie 1954), které se 
pokoušejí v rámci češtiny uchopit některé pojmy z dialektologie moderněji; srv. např. 
přehledná hesla v Encyklopedickém slovníku češtiny (hl. red. P. Karlík, M. Nekula, J. 
Pleskalová, Praha 2002), úvodní část Běličova Nástinu české dialektologie (Praha 1972), 
eventuálně některé další práce zahraniční. Nicméně diplomant využil Лингвистический 

энциклопедический словарь z roku 1990.  
 Jak už bylo výše naznačeno, přináší první kapitola (s. 12-46) přehled dosavadních 
výzkumů ruských dialektů na Sibiři, který je zpracován na základě uvedené odborné 
literatury. Z textu je patrné, že diplomant vycházel z novějších publikací. Ve dvou místech 
této kapitoly upozorňuje také na A. D. Grigorjeva (s. 26 a 42), ale kromě bibliografických 
údajů se k jeho metodě a závěrům nevyjadřuje. První kapitola přináší slušný a fundovaný 
přehled dané problematiky, ale v podstatě se zvoleným tématem nezabývá. V některých 



pasážích, zejm. pro období 19. století, diplomant uvádí na úkor novějších výzkumů řadu 
detailů a nadbytečných údajů, které nemají pro sledované téma podstatnější význam. 
Z diplomantova výkladu se mi jeví, že v této souvislosti příliš nevyužil v úplnosti výše 
uvedený Grigorjevův článek ze Slavie z let 1928-1929, zejména jeho druhou část Обзор 

изучения русских старожильческих говоров Сибири (449-473). Zde by se totiž přímo 
nabízelo srovnání těchto údajů s novějšími poznatky. Kdyby diplomant pracoval přímo 
s časopisem Slavia, objevil by kromě jiného v 7. ročníku časopisu, kde byla daná studie 
publikována, také několik dalších studií z oboru ruské dialektologie (Селищев, Критические 

замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов, 33-43, Богатырев, К 

вопросу об этнологической географии, s. 600-611, Геровский, Из северно-русской 

фонетики, s. 257-271, 483-515). Tyto práce se sice bezprostředně netýkají sibiřských 
dialektů, ale spíše by mohly diplomantovi pomoci při pochopení pojetí moskevské 
dialektologické kroužku (později školy), u jejíchž základů spolu s N. Durnovem stál právě 
Grigorjev. Obecně však lze konstatovat, že první kapitola o ruských dialektech Sibiře 
představuje srozumitelný, ucelený a přehledný výtah z dostupné literatury. Jistým problémem 
je sekundární přebírání názorů některých badatelů. Tato možnost je samozřejmě možná, ale 
vždy je třeba uvést i primární pramen, kde se dané tvrzení vyskytuje, a samozřejmě odkázat 
na zdroj, z něhož byla citace přejata. 
 Druhá kapitola (s. 47-110) představuje shrnutí života a vědeckého díla A. D. 
Grigorjeva (s. 47-52), pokus o rozbor Grigorjevovy rozsáhlé, nepublikované rukopisné práce 
Русские старожильческие говоры Сибири (s. 53-56) a prezentaci vybraných materiálů (s. 
56-110). V první části kapitoly diplomant ve stručném výtahu představil vědecké dílo, 
přičemž hojně využil disertaci M. Lemeškinové. Bohužel ani on si nedal práci se zjištěním 
přesných bibliografických údajů Grigorjevových prací. Pozitivně však hodnotím, že se 
pokusil některé údaje doplnit o odbornou literaturu, kterou Lemeškinová v práci neuvádí. 
Z knihy „Olšany, nekropole ruské emigrace“ (Praha 2013) však stačilo citovat jen samostatný 
třístránkový medailon o dotyčném slavistovi. Vzhledem ke zvolenému tématu bych očekával, 
že diplomant pečlivěji představí a zhodnotí všechny Grigorjevovy vědecké práce na zvolené 
téma (samozřejmě s přesnými bibliografickými údaji!), které byly publikovány v Rusku i 
ČSR a které se nacházejí v jeho pozůstalosti v Masarykově ústavu–Archivu AV ČR. Bohužel 
se tak nestalo a Kipchatov po stručném výčtu těchto textů věnuje pozornost Grigorjevovým 
pokusům vydat výše uvedený rukopis tiskem. Další problém diplomové práce představuje 
nedostatečné představení samotného rukopisného pramene, z něhož při zpracování diplomant 
vycházel. V tomto případě by stačil i jednodušší popis (přehled kapitol díla, přítomnost map 
v přílohách?, způsob zpracování jednotlivých jevů). K tomu mohl využít také jím citovaný 
Grigorjevův článek ze Slavie, kde je přehledně popsáno, kdo, kde a jak dialektologický 
materiál zpracovával. Části materiálů Grigorjev získal sám, část od svých studentů, část 
excerpoval z jiných pramenů (s. 463-467). Diplomant sice velice stručně popsal jednotlivé 
excerpční karty, ale z jeho údajů jednoznačně nevyplývá, jedná-li se o části již hotové práce 
nebo jen podklady pro shrnutí. Z práce není jasné, kolik z 1600 stran představuje odborný text 
a kolik rukopisné materiály. Vzhledem k tomu, že někdy je skutečně obtížné tyto věci popsat, 
mohl připojit alespoň obrazovou přílohu, což se bohužel nestalo. 
 Dalším problémem jeho pokusu o zhodnocení vědeckého díla A. D. Grigorjeva je 
skutečnost, že nepřinesl žádné údaje o Grigorjevově klasifikaci dialektů. Pokud tvrdí, že se 
mu jeho klasifikace nezdá průkaznou (s. 56), měl by své tvrzení alespoň nějakým způsobem 
zdůvodnit. Nesouhlasit s něčím názorem je samozřejmě ve vědě možné, ale toto stanovisko 
musí být dostatečně vysvětleno, což se v tomto případě nestalo. Nevím, zda je vhodné takto 
postupovat právě u rukopisného materiálu, který nelze v podstatě zcela jednoznačně ověřit. 
Uplatnění jiné klasifikace je samozřejmě možné, je však třeba si opět položit otázku o 
výpovědní hodnotě materiálu, který byl sebrán podle jiných kritérií. To by právě bylo patrné 



z detailnějšího popisu užitého pramene. Grigorjevem shromážděný dialektologický materiál 
Kipchatov nově zpracoval a seřadil podle klasifikace A. M. Koškarevové. Kipchatov ukazuje, 
že s materiálem v podstatě pracovat umí, ale je žádoucí, aby vysvětlil rozdíly mezi oběma 
pojetími a zdůraznil případné rozdíly ve sběru pramenů za Grigorjeva a v současnosti. Je jen 
velká škoda, že se dále diplomant nepokusil vysvětlit význam Grigorjeva pro studium ruských 
dialektů Sibiře a upozornit na odlišné pojetí novější ruské dialektologie. Při této příležitosti 
bych se rád zeptal, zda byl po více než sto letech vývoje ruských dialektů Sibiře zaznamenán 
nějaký větší rozdíl v těchto dialektech oproti stavu v současnosti vlivem médií atd.  
 Obecně mohu pochválit českou podobu diplomové práce M. Kipchatova, i když na 
některých místech je patrný vliv ruštiny (typu „Ščapov se dopouštěl i jiného vysvětlení“ /21/, 
„hlavní masa slov“ /s. 27/, „smíme se domnívat“ /s. 29/) apod. Tyto jednotlivosti (např. 
problémy se zvratnými zájmeny), případné překlepy v češtině („rektor“ místo „lektor“ /s. 49/) 
a chyby v psaní velkých písmen (např. slovo „kapitola“ vždy s velkým „K“) však u studenta, 
který se česky začal učit relativně nedávno, za prominutelné. S přihlédnutím všech okolností 
navrhuji diplomovou práci Mikchaila Kipchatova hodnotit známkou velmi dobře.  
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