
Mgr. Jana Kitzlerová, Funkce zájmen v básnickém textu (V. V. Majakovskij) 

Oponentský posudek 

Cílem doktorské disertace Mgr. Jany Kitzlerové je "lingvistický rozbor básnického textu 
s přihlédnutím ke skupině zájmen" (Teze s. 1). Lingvistickému rozboru podrobila poezii 
Vladimíra Majakovského a zaměřila se najá lyrického subjektu jeho básní a jeho konfrontaci 
s pozdějším my. Kitzlerová si klade si otázku, do níž se promítá rozlišení dorevoluční a 
porevoluční etapy jeho tvorby, zda je možné najít v jeho poezii "rozdíl mezi jeho ranýmjá a 
pozdním my, nebo se jedná o jednu a tutéž pozici" (s. 15). Další otázky jsou její reformulací 
("je toto my odlišné od staršího já?") či předpokladem ("v jaké pozici se já, ať už básníkovo 
či hrdinovo, nachází v rámci promluvy", "jak sám autor toto já uchopuje a reflektuje"). 
Oceňuji její záměr - "podpořit tezi o možnosti nazírat, dekódovat a hodnotit básnický text 
prizmatem lingvistického rozboru, případně otevřít další interpretační cesty pro analýzu 
básnického materiálu" (s. 6). Hned na začátku uvedu, že práce Mgr. Kitzlerové imponuje 
upřímnou snahou vyrovnat se s poměrně náročným úkolem a formulovat zjištění sice se 
znalostí vybrané literatury k danému tématu, ale samostatně. Autorka se seznámila jednak 
s pracemi literárněvědnými, jednak lingvistickými. O literárněvědných pracích referuje 
stručně v 3. kapitole nazvané Nástin poetiky Majakovského- žáru, verš, rytmus, slovo (s. 19-
31 ), o lingvistických přístupech ke kategorii zájmen v 4. kapitole nazvané Zájmena (s. 32-51 ). 

Těžiště práce spočívá v 5. kapitole nazvané Analýza vybraných veršů V. V. Majakovského, 
v níž autorka rozebírá 18 básní, jež vybrala tak, aby představily různé sbírky a různá období 
básníkovy tvorby. Společné je jim to, že dominantou jejich výstavby je zájmenný subjekt já, 
resp. my. Analyzované básně či výňatky z nich tvoří přílohu práce a čtenář má možnost 
konfrontovat autorčin výklad se zněním básní. 

Pokud by šlo o práci z oboru literární teorie nebo poetiky, bylo by jistě potřebné věnovat se 
tomu, jak autorka pracuje s koncepty autor, básník, hrdina, lyrický subjekt, subjekt. Protože se 
autorka hodlá pohybovat na poli lingvistiky, budu práci hodnotit z hlediska lingvistického a 
pokusím se odhlédnout od této problematiky, jíž si je autorka ostatně rámcově vědoma (jak 
uvádí např. v autoreferátu na s. 1); má nicméně občas přirozenou tendenci směšovat píšícího 
autora a lyrický subjekt jeho básní, danou již tím, že tento subjekt mívá jméno Vladimír 
Majakovskij ("Majakovského hodnocení subjektu, ve kterém lze jistě spatřovat samotného 
autora, hraničí téměř s narcismem", s. 1 02). Autorčin přístup k analýze básní je s druhé strany 
poznamenán tím, že blíže nespecifikuje protilehlý koncept, totiž koncept adresát. To se 
projevuje, když klasifikuje vybrané básně "na monologické (bez adresáta a s adresátem) a 
dialogické" (s. 53). I zde si však uvědomuje "nepřesnost" svého řešení. Její řešení je zřejmě 
motivováno tím, že odděluje básně, v nichž zaznívá jen hlas lyrického subjektu (jeho já nebo 
my), a tudíž se jeví jako monologické, jakkoli je tento hlas adresný, a básně, v nichž zaznívají 
dva hlasy, tj. v jejichž půdorysu je dialog lyrického subjektu s nějakým jiným textovým 
subjektem (ten by bylo možné pojmenovat např. dialogický protějšek subjektu básně- v básni 
Neobyčajnoje priključenije (XVII) je to slunce, v básni Ptička božija (XVIII) je to básníkovo 
alter ego apod.). Jako monologická je pak analyzována např. báseň A vy mogli by (V), resp. 
báseň začínající veršem Kto vy? (VI) aj. 

Je zajímavé, že autorka nepracuje s pojmem oslovení; dalším námětem k analýze by bylo 
rozlišení plurálového vy a zdvořilostního vy, a také zřetel k rodu oslovovaného I oslovované 
(srov. v Oblako v štanach (XV) Prichodite učiť sja- iz gostinnoj batistovaja). Čtenář by uvítal 
jasnější zřetel k tykání a vykání a rozlišení jeho funkcí (autorka povazuje tykání za 
"standardní", jinde mluví o dehonestující funkci tykání) nebo reflexi proměn textových 
subjektů, jimž jsou sdělení adresována. 



Je ovšem třeba uznat, že alespoň v básních, jež označuje jako dialogické, autorka uvažuje o 
tom, že zájmeno vy plní funkci slovního gesta (Vot vy, mužčina, u vas v usach kapusta, vot 
vy, ženščina, na vas belila gusto): " .. v některých případech má zájmeno vy, tak jak je užito 
(Vot vy), charakter spíše ukazovacího zájmena a v tom případě by se významem spíše blížilo 
zájmenu oni" (s. 98). Byla bych ráda, kdyby autorka tuto úvahu o významové blízkosti 
k osobnímu zájmenu oni vysvětlila, domnívám se totiž, že jde o oslovení, jež může být 
spojeno s ukazovacím gestem (spolu s postojem, pohledem) a zdůrazněno intonací apod., ale 
ukazovací zájmeno to není. 

Otázky vztahující se k adresnosti může autorka považovat za méně závažné, neboť v centru 
její pozornosti nestojí obraz adresáta, nýbrž já lyrického hrdiny. Oceňuji, že detailně rozebrala 
básně a stanovila, v jakých kontextech se já lyrického subjektu objevuje. Její analýzy jsou 
vybudovány především na zřeteli k vztahu já a času a vidu sloves označujících jemu 
predikované děje a stavy. Hned na s. 28, když konstatuje, jak často a s jakou vytrvalostí autor 
užívá zájmeno já, klade zajímavou otázku. "Může být hlavním slovem básně zájmeno?". 
Otázku je samozřejmě třeba chápat obrazně, zájmeno já je v básních frekventované, ale 
důležitější jsou obrazy, k nimž odkazuje. Nejzajímavější autorčiny postřehy se proto týkají 
těch metafor, jež se opírají o jmenné vyjádření predikátů (Inogda mne kažetsja, lja petuch 
gollandskij I ili ja korol' pskovskij. I I inogda mne bol'še vsegol nravitsja! moja sobstvennaja 
familija,/ Vladimír Majakovskij"). Autorka tak vypočítává různé charakteristiky, podoby, 
identity lyrického subjektu a jeho vztahy k dalším subjektům I adresátům básně. Její analýza 
je citlivá, vytknout jí lze pouze to, že se pohybuje příliš často pouze na ose hodnocení 
pozitivní a negativní a v případě pozitivního hodnocení neuvažuje o ironizaci I sebeironizaci. 
Pokud se při studiu literárněvědných přístupů k poetice Majakovského seznámila s tím, že na 
konstrukci lyrického subjektu se podílejí gesta provokativnosti, nihilismu, vzpurnosti, 
proklínání, drzosti, vyzývavosti a rouhačství, stejně tak jako lásky, něhy, sociální stylizace, 
vizionářství, vykupitelství a mesiášství, mohla tyto inspirace více zúročit a shrnout, jakými 
metaforickými převtěleními lyrický subjekt prochází. Autorka si je vědoma toho (citován je 
v tomto ohledu Deleuze aj.), že identita konstruovaného já závisí na vztahu k druhé osobě, tj. 
osobě adresáta, a na vztahu k třetím osobám, že tu dochází k vzájemnému vymezování polí, 
identit, pozic a rolí (užitečné je využít např. teorii tzv. positioning). 

Autorčinu analýzu zájmenného subjektu mohl podstatně více obohatit fakt, že opakovaným 
postupem využívaným při konstrukci lyrického subjektu se jménem Vladimír Majakovskij je 
postup v podstatě epický, při němž se "básník se na sebe dívá ze strany" (autorka v jednom 
mottu na s. 70 uvádí citaci Kotikova tvrzeni "he observes each action ofhis own and each part 
of his own body as if from outside"); nebo jak uvádí Jakobson, jehož autorka cituje na s. 97 v 
pozn. 210, "dívá se na své předsmrtné řádky očima diváka z pozítří". Tento moment v 
konstrukci já, při níž se básník obírá tím, jak jeho dílo bude v budoucnu hodnoceno a 
vykládáno, mohla autorka dobře sledovat i ve svých analýzách, protože básně, které vybrala, 
tento jev dokumentují (např. Deševaja rasprodaža). Autorka uvádí v pozn. 128 na s. 45 
dokonce pěkný příklad přepnutí z perspektivy já na on: Jal v žízni surovoju školu prošel. Ja I 
raznym uslovnostjam vrag I i žil on, I po mojemu lnechorošo, I i umer I kak durak. Autorka to 
komentuje slovy: "Pozice, ve kterých se může nalézat třetí osoba, jsou tak různorodé, že je 
možné se se zájmenem třetí osoby dokonce setkat na místě já" (s. 45). Přestože bych 
interpretovala tento postup opačně ("Pozice, ve kterých se může nalézat první osoba ... "- viz 
výše o pohledu na já jako na objekt výpovědi), autorce nelze upřít, že se snaží proniknout 
k strategiím pojmenování subjektu v básni a klade si relevantní otázky směřující k postižení 
subjektového já. 



Na s. 131 v pozn. 265 c1tu3e autorka Lotmanův výrok, že ,J·á se pokaždé rovna Jme 
sémantické struktuře, dostává nový obsah. Odhalení složité dialektiky naplnění tohoto já je 
jedním ze základních rysů básně". Nemyslí si autorka- ve světle této citace- že dělá příliš 
krátké spojení mezi sémantickou strukturou konkrétně konstruovaného a variujícího 
básnického subjektu a sémantikou osobních zájmen fungujících v podstatě jen jako indexy (i 
když uznáme i jejich symbolickou podstatu), v Jakobsonově terminologii shiftery, které 
mohou odkazovat k velmi odlišným a proměnlivým identitám? Autorka s těmito pojmy sice 
nepracuje, přesto bych uvítala, kdyby své uvažování s tímto lingvistickým hlediskem 
usouvztažnila. Lze se dohadovat, že autorka má na mysli právě toto variování já, když tvrdí, 
že "čím širší je zájmenný kontext, tím nesnadnější je určit konkrétní roli zájmena ve 
výpovědi" (s. 117). 

Autorka se vyjadřuje často ne dost jasně. Pokud má čtenář oporu v jejích analýzách básní a 
může konfrontovat její zjištění se zněním básní v příloze, zpravidla chápe nebo odhaduje, kam 
autorku vede její intuice a co se snaží nocionalizovat. Čtenář ovšem tápe tam, kde autorka 
generalizuje (zejména v závěru práce a autoreferátu). Autorka totiž zachází s termíny 
vztahujícími se k problematice zájmen volně, střídavě mluví všeobecně o zájmenech jako 
slovním druhu a střídavě o textových funkcích zájmen, resp. jejich roli v komunikaci. Čtenář 
práce si není jist, o jakých zájmenech autorka hovoří, jaký druh zájmen má na mysli (patrně 
ve většině případů jen zájmena osobní), resp. si čtenář klade otázku, zda to, co autorka tvrdí, 
se vztahuje na všechna ostatní zájmena (přivlastňovací, ukazovací aj.). Autorčino vyjadřování 
je v tomto ohledu metonymické a zároveň metaforické: někde tvrdí, že zájmena zastupují 
substantiva, jinde, že zastupují jména, a jinde zase, že zastupují vlastní jména. 

Byla bych proto ráda, kdyby autorka mohla vysvětlit např. toto tvrzení: "Jestliže připustíme, 
že je skutečně možné pomocí zájmen hodnotit své okolí, a to jak kladně, tak záporně, musíme 
připustit i fakt, že zájmena mohou zprostředkovávat novou, odlišnou charakteristiku subjektu 
/adresáta I objektu výpovědi, než by tomu bylo v případě užití jmen. Zájmena formulují něco, 
co o subjektu I adresátovi nesdělilo jméno. Docházíme tedy k závěru, že zájmena nemohou 
být pouhými substituty substantiv". (Proč si autorka myslí, že by já mluvčího nebo adresáta 
mělo být substitutem substantiva? Případně o jakých substantivech uvažuje? Má výrazem 
jméno na mysli pojmenování, nebo vlastní jméno, nebo něco jiného?) 

Mám-li zhodnotit, zda převažují v předkládané práci její pozitiva, nebo zda je tu příliš mnoho 
nejasností, musím konstatovat, že převažují pozitiva. Řada nejasností je spjata s obtížností 
úkolu, který si autorka před sebou vytýčila. Je jisté, že přistoupila kjeho zvládnutí 
zodpovědně, poctivě a především s velkým nasazením (formulaci generalizujících výkladů by 
však prospělo trochu více skromnosti). Oceňuji, že si Mgr. Kitzlerová vybrala obtížné téma, 
inspirující k textovělingvistickým úvahám o exoforických a endoforických funkcích zájmena 
já i dalších osobních zájmen v básnickém textu. Práce je dobře organizována a technicky 
dobře zvládnuta (uvádění dokladového materiálu je užitečné); je vybavena přílohou a 
zajímavým poznámkovým aparátem, který by mohl být někdy součástí textu. Text je pečlivě 
vykorigován (našla jsem jen asi desítku chyb, většinou jde o přehlédnutí v délce samohlásek 
nebo jiná písmenková nedopatření). Navrhuji, aby byl Mgr. Kitzlerové v případě úspěšné 
obhajoby udělen titul PhD. 
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