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diplomové práce Jakuba Říhy Nový don Quijote Jiřího Koláře (FF UK, Praha 2008, vedoucí práce 

PhDr. Petr Šrámek, PhO.) 

"Nakolik staré příběhy snesou nový začátek?" Tuto otázku nacházíme v posledním souvětí 

úvodu k diplomové práci a pro autora je jedním z těchto starých příběhů "pl'-íběh Jiřího Koláře" a 

možným novým začátkem změněného vyprávění je do nedávné doby neznámý Kolářův text Nm~1í 

dOTl QII(jote, k jehož nalezení v pozůstalosti Vítězslava Nezvala vedlo upozornění Vladimíra 

Karfíka z roku 1996 a v následujícím roce také soupis Nezvalova osobního fondu v Památníku 

núrodního písemnictví, který sestavila Eva Bílková. 

Autorovou ctižádostí je vytvořit k Novému donu Quijotovi první sekundární literaturu; to 

pro něho v úvodních předsevzetích znamená především edičně připravit text, opatřit ho 

poznámkami a rozsáhlým komentářem. Jakub Říha chce také "krok za krokem" popisovat svou 

práci s textem, od jeho volby až po jeho jazykovou úpravu a tvorbu edičního aparátu. Uvědomuje 

si, že je nejprve nutná teoretická ret1exe struktury nového textu, který vstupuje do polemiky 

s Kolál"ovými texty již v literární vědě hodnotově zařazovanými. 

Vědecké zobecnění, poetika Nového dona Qll(jota, z kterého mají veškerá rozhodnutí o 

konečné podobě editovaného textu ajeho komentářích vycházet. je reprezentováno první částí 

diplomové prúce, druhá část je věnována metainformaci o ediční přípravě a třetí obsahuje edičně 

pf"ipravený text Nového clona Quijota, poznámky a komentáře. 

Už samotný poměr počtu stránek, které jsou věnovány jednotlivým oddílům, ukazuje 

autorovy odborné priority. Úvahám o poetice mladého Kolářova textu je věnováno 13 stran Říhova 

textu, popis ediční přípravy je na 22 stranách a editovaný text na zbývajících 86 stranách. I když je 

zcela zřejmé, že práce nachází své raison ď etre v druhém a zvláště třetím oddíle, může překvapit. 

že na zobecnění poetiky neznámého Kolářova textu stačí autorovi v první části diplomové práce 

rozsah 13 stran a z teoretické literatury jen několik položek. Při bližším pohledu zj išťujeme, že i 

v tomto oddílu dominuje hledání mezi textových souvislostí, které přímo souvisí s editačním cílem, 

nad hlubší analýzou literárního textu a kladením obecnějších literárněteoretických otázek. 

Celá vstupní úvaha je rozdělena na čtyři části, které jsou označeny pouze číslicemi (možná 

bylo vhodné zvolit pro snazší čtenářovu orientaci v teoretickém textu krátká, ale výstižná verbální 

pojmenování). První a ti'etí část můžeme chápat jako úvody k edičním komentářům: první je 

.věnována kompozici a mezitextovým souvislostem ústředních motivů Nového donu QlIijof({, třetí 

část se zabývá jeho intertextovostí. čtvrtá část je jen velmi stručným shrnutím výsledků 



pl-cdchozího zamýšlení. Zbývající a v pořadí druhá část (cca 4 strany) se snaží žánrově 

charakterizovat zkoumaný text a měla by být vrcholem literárněvědné abstrakce a analýzy textu. 

Základní otázka, kterou diplomant nad textovou strukturou Nového dona Quijola klade. je 

vztah poezie a prózy, otázka hranice, od které věta přestává být "jen" větou a stává se také veršem. 

Pokud bychom se na chvíli přenesli do myšlenkových souřadnic analytické filosofie. mohli bychom 

považovat verš za výrok. jehož smyslem je rytmus. A právě chápání rytmu, o které opírá autor své 

snahy o odlišení (často překvapivě užívá .,druhové odlišení") verše a prózy. je v textu velmi nejisté. 

Dokonce spojení ,.nejistý rytmus" (co je to a od kdy je to?) nacházíme i v textu (s.9). Podobné 

.. nejisté" texty zřejmě vyžadují odliterárněteoretického uvažovánÍ. aby přesáhlo hranice tradičního 

chápání rytmu jako "projevu slovesnosti pouze ve sféře zvukovéů (citace na s.9) a pomocí širšího tl 

lidskému vnímání adekvátnějšího hodnotového pojetí rytmu v soudobé vědě o rytmu změnilo 

popisné nejistoty . .tvarových stránek" prózy a verše v hodnotové a rytmotvorné pohyby nejen 

roviny zvukové. ale i sémantické. Proč bychom nemohli vedle větné predikace uvažovat také o 

souběžné .. veršové" predikaci, která temporální a modální aktualizaci větné predikace rozkolísává. 

když je zřejmé, že se aktuální subjekt temporální a modální aktualizace nachází v jiném než 

větném prostoru, v archaickém "předvětném" místě prostorové a emotivní orientace slov i jejich 

zvuků. Autor si všímá (s.8) členění, které je nezávislé na (větné) syntaxi, avšak úvahám zřetelnč 

chybí opora v pomocných disciplínách literární vědy (i v lingvistice) a v modernějších přístupech. 

pomohla by zřejmě i aplikace základních děl kognitivní lingvistiky a literární vědy (Metaf01y. 

kterými žijeme. Literární mysl). Co bychom zjistili, kdybychom dvojici verš-próza doplnili o 

skutečně literárně druhovou dvojici lyrika-epika? Co bychom řekli o konceptech lyrického subjektu· 

a subjektu díla v Novém donu Qu(jotovi? 

Jakjsem všakjiž několikrát napsal, chápu. že cílem této práce není analýza literárního textu. 

ale ediční zpracování textu. Zde diplomant projevuje schopnost nápaditého pohybu v možných 

textových souvislostech a v dostatečně široké literatuře, dobře je obeznámen i se zásadami ediční 

práce. Svého vytčeného cíle bezesporu dosáhl. V textu však přesto zarážejí některá opomenutí 

(např. neuvedení citované Kunderovy knihy ze strany 17 v literatuře). neopravená chybná psaní 

(dokonce na 12. řádku strany č.l). drobné stylistické neobratnosti. Navrhuji hodnotit diplomovou 

práci druhým klasifikačním stupněm. 

A na závěr se ještě neopomenu diplomanta zeptat: "Nakolik staré příběhy snesou nový 

začátek?" 
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