
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Anastasia Safonova 

Значение литературного салона в России эпохи Александра I 

(Význam literárního salonu v Rusku epochy Alexandra I.) 

 

 

 

 

Diplomová práce Anastasie Safonovové si klade za cíl prozkoumat fenomén literárního salónu, 

v užším pohledu se chce zaměřit na tento jev za vlády Alexandra I. Ve svém výkladu sleduje obě linie: 

jak obecnější kontext (historické zázemí, zejména srovnání s francouzským prostředím), tak 

specifikum ruského salonu za Alexandra I., v době jehož vlády spatřuje vrchol salonní kultury v Rusku. 

V rámci druhého okruhu témat se dále, různě detailně, zabývá otázkami jako: rozdíl mezi 

Petrohradem a Moskvou, role ženy-hostitelky, okruh v salonech nejčastěji rozebíraných témat a 

otázek (podíl problematiky umělecké a jiné) ad.  

Safonova chápe zkoumaný jev na pomezí sociologie a studia kultury („социокультурное явление“). 

Autorka práce se seznámila se základní literaturou k tématu (jak odborného charakteru, tak ze sféry 

pamětí, vzpomínek a podobných textů), o daný předmět projevuje neskrývaný zájem. Mimo zmíněné 

otázky jsou dotčeny také rysy jako třídní (šlechtický) charakter salonů, odchylky od jiných projevů 

literárního života (které nastoupí vzápětí a přebírají „štafetu“ hlavního hybatele uměleckých aktivit: 

kroužky, zrod žurnalistiky), s předešlým bodem pak spojený zánik či úpadek salonní kultury (a krátká 

„renesance“ ve stříbrném věku). 

Přesto však po mém soudu zůstala tématu leccos dlužna. Své výhrady shrnuji do několika okruhů: 

1. Práce s pamětmi a vzpomínkami vyvolávalo očekávání, že vytvoří barvitější obraz tohoto kulturního 

jevu, vylíčí dobovou atmosféru, portréty konkrétních osobností, dějů, popř. afér – místo toho zůstává 

u prostého výčtu jmen osob, v jejichž salonech se setkávala vyšší společnost. Tato oblast pramenného 

materiálu pokládám za nedostatečně využitou. 

U čistě odborných titulů postrádám údaj o době vzniku – autorka uvádí jen rok vydání, z něhož 

čerpala. Tento typ práce by měl dávat i obraz o dějinách zkoumání příslušného tématu. 

Zdá se mi, že nevyužity jsou také podněty J. Lotmana, jehož texty sice v soupise literatury zaujímají 

značné místo, ale aniž by se jeho teorie v samotném výkladu posléze nějak projevily. Za matoucí 

pokládám také to, že se v seznamu objevují vedle sebe práce, kde je ruská šlechtická kultura hlavním 

předmětem zájmu, a texty, kde je zmiňována jen na okraj. 



2. Jako hlavní cíl si Safonova určuje podat definici studovaného jevu, kterou z jakýchsi důvodů 

pokládá v dosavadních pracích za nedostatečnou. Od původního náčrtu definice, od nějž se 

v podstatě distancuje se slibem, že v 2. části práce podá důkladnější definici, se však po mém soudu 

mnoho neposouvá (spíš jen původní vymezení přeformuluje). 

3. Kompozice práce je nejasná a chaotická – již názvy jednotlivých oddílů („Феномен литературного 

салона в России“; „Специфика литературного салона эпохи Александра I“; „Роль и значение 

литературного салона эпохи Александра I“) nevymezují výklad do jasných kroků. Patrně právě 

z těchto důvodů dochází rovněž k nepříjemnému opakování mnoha jednou již zmíněných faktů 

(mnohdy více než dvakrát), výkladu chybí „tah“, působí nekoncentrovaně, těkavě. 

4. Podle mého názoru zcela nedostatečně velká plocha je věnována literatuře jako takové a 

problematice, jak je s prostředím salonu spojen vývoj ruské literatury (zůstává se o obecně známých 

tvrzení: lyrika psaná do alb; následný nástup publicistiky.) Není to ilustrováno na žádných konkrétních 

případech. 

Odtud otázky pro obhajobu: 

1. Jaký pohled na salonní kulturu představuje J. Lotman? Přinesl v koncipování problematiky něco 

nového? 

2. Jak konkrétně se studovaný jev odrazil ve sféře literatury, ovlivnil konkrétní literární díla, literární 

produkci? Můžete uvést nějaký ilustrativní příklad? 

3. Mění výzkum salonu Váš pohled na ruskou literaturu jako takovou? 

 

Kromě některých velmi obecných a nicneříkajících tvrzení (1. odst. na s. 18) zaráží velké množství 

překlepů a přehlédnutí (což zahrnuje např. i vynechání data u úvodního signovaného prohlášení). 

Přes všechny zmíněné nedostatky však diplomová práce Anastasie Safonovové splňuje nároky 

kladené na tento typ práce, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím stupněm dobře. 

 

 

 

 

V Praze 20. 1. 2018      Mgr. Hana Kosáková, PhD. 

 

 

 


