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Autorka si klade za cíl komplexní stylistickou analýzu románu Corinne aneb o Itálii z pera 

autorky Mme de Staël. Tento záměr je třeba ocenit, zejména zohledníme-li, že studentka 

analýzu předkládá jako závěrečnou práci svého bakalářského studia francouzské filologie, 

tedy ve chvíli, kdy ještě od studentů neočekáváme zevrubnou znalost textové lingvistiky a 

stylistiky a jejich složitého metodologického a pojmoslovného podloží.  

 

Hned v úvodu adeptka tvrdí, že se metodologicky opírá o stylistické studie Leo Spitzera (zde 

poukazuje zejména na analytické postupy spočívající ve vzájemně provázaném užití indukce, 

dedukce a rovněž intuice, a též pověstný Spitzerův „hermeneutický“ kruh) a práce lingvisty 

Emila Benvenista. Pro charakterizaci zmnoženého situačního zakotvení románového narativu 

si od Benvenista vypůjčuje opozici „discours versus récit“ a snaží se rozborem několika 

záměrně vybraných úryvků dokázat, že specifické užití některých jazykových prvků (např. 

nejednoznačnost referentu v románu užité ich-formy, soustava slovesných časů, modalita, 

zprostředkovanost a situovanost promluvy, užití citací) poukazuje na obtížnost žánrového 

zařazení tohoto vskutku hybridního románu. Zatímco ich-forma aktualizačně vztažená 

k momentu výpovědi svědčí  podle autorky o tom, že spisovatelka tíhne k autobiografii 

(„autobiografičnosti“) a že referentem onoho „já“ je tudíž Madame de Staël coby 

psychofyzický subjekt (odkaz za hranice fikce k aktuálnímu světu), jiná užití je třeba chápat 

coby jednoznačnou referenci k fikčnímu světu, jejž narativ vytváří (postrádám ovšem odkaz 

na práce teoretika Philippa Lejeuna, který se ve francouzském prostředí problematikou 

autobiografie/autofikce zabývá nejsoustředěněji a dlouhodobě; Lejeunovy postoje sice dostály 

jistých proměn, jeho kniha Le Pacte autobiographique má však dnes téměř kanonický 

charakter). K podobným překryvům a sémantickým nejednoznačnostem dochází rovněž, 

pokud se – jak autorka činí – zaměříme na rozbor modality, emočních postojů a pochopitelně i 

na jednotlivé typy a druhy zprostředkovanosti promluv (přímá / nepřímá / polopřímá řeč) a 



jejich situovanost. V této souvislosti si Maryia Pautava – podle mého názoru velmi zdařile – 

vypůjčuje pojem „monodie“ (Éric Bordas), jímž charakterizuje románové splývání pásma 

vypravěče s pásmem postav. 

 

Struktura práce je vyvážená. Kromě konkrétních stylistických analýz obsahuje též stručný 

literárněhistorický úvod a krátké pojednání o postavení Madame de Staël, jejích politických 

postojích a názorech na literaturu. Jednotlivé kapitoly práce však měly být lépe provázány, 

souvislosti nejsou vždy zřetelné. 

 

Maryina práce se sekundární literaturou je účelná a dostatečná, lituji ovšem toho, že se 

neopřela o kvalitnější a modernější edicí románu (je k mání dokonce i v levném kapesním 

vydání, ed. Simone Balayé, Gallimard, „Folio classique“). V práci se bohužel místy vyskytují 

formulační nedostatky, ale nikoliv v míře neobvyklé. 

 

Maryia Pautava napsala velmi ambiciózní text, jehož přesvědčivost a heuristická podloženost 

by ovšem vzrostla, pokud by vzala v potaz též některou z teorií fikčních světů, které 

s kategoriemi jako „situovanost“, „aktuální/fikční svět“, „reference“ pracují zákonitě daleko 

prohloubeněji. Jsem však na druhé straně přesvědčen o tom, že text splňuje všechny 

požadavky kladené na tento typ závěrečných kompendií, a podle průběhu obhajoby, při jejímž 

konání by adeptka mohla názorně předestřít, nakolik obtížným metodologickým a 

interpretačním problémům čelila (geneze práce byla trnitá), navrhují hodnocení mezi stupněm 

výborně a velmi dobře. 
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