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Lingvistický rozbor básnického· textu je téma velmi a.lctuáini, zvláště z dob analýz 

Jakobsonových. Básně mají mnoho aspektů: foneticko~fonologický, gramatický, 

prozodický, sémantický, atd. Autorka si z úrovně morfologické vybrala osobní zájmena, 

domina.11tni prostředek k ~yjád.ření personáiních vztahťL Lze litovat, že zaměřenost na 

;já"' nechala stranou ostatní kategorie; signali~jíd personální vztahy; jako jsou posesiva; 

reflexiva, demonstrativa aj. Majakovského ,já'' je obrovská metamorfóza a je 

samozřejme duležité zkoumat s kým nebo s čím (zivotnost~neživotnost)je identifikováno, 

z-vláště když identifík:ace se mění. (Tento úkol byí splněn jen částečně.) 

Cílem práce je zjistit, jakou roli ~i Z<ijmena ve výstavbě básnického textu, v čem 

jejich užití a funkce jsou specifické. Autorka zkoumá predevš"hu zájmeno osobní a jeho 

funkční oko li, !úavné sloveso z hlediska vidu. Lze namítnout, ze dulezitějsi než vid je 

pro futurist't.l Majakovského čas - otázka času a budoucnosti je pro neho kruciáíni 

(usiloval revoluční budoucnost přenést do přítomnosti.) Vid bylo treba zkoumat 

v souvislosti s časy a způsoby. Zájmeno ,Já"" vidí autorka hlavně jako prvek otevírající 

monolog nebo dialog. Tato perspektiva by byla vyžadovala prostudovat Bachtinovy 

práce o dialogu a monologu. Autorka mluví o textové analýze, ovšem tento proces vždy 

zkoumá ·vytváření textu jako celku (zkou.~.'llají se všechny textotvorné kategorie, tedy i čas. 

a modus), zat:L.'nco v práci se ~rplikl.ije na text jen omenyici vzorec: zájmena - vid~ 

mikrotéma. Textová lingvistika jde tedy za hranice věty nebo úseků a zahrnuje vždy 

neien sémantické relace. ale také celkové oorozumění textu ~ bvla bv se oro zkoumání 
..,. .; . .1 ..J .I Jo. • 

Ivlajakovskéh.o velice hodila . 

.Prvm část pnke (až do str. 51) je popisná, e\'Ídenční, jsou to reproduk.c.e, soupis toho, 

mzsa.h c.itad z růz.uých autoru někdy vede k tvrzením protwJadným a sporným, V?:híedem 

ke specifičnosti autorskýc~'1 ko:ntextú Jed .. 11otlivé postu1áty se stále op?JaijL :1\.Tesouhlasi:m 

se schematickým tvrzenim (str. 11), ze ústředním tématem M. poezie je lyrický hrdir>..a, 
. . 

kategorie "já.. je prostředek, kterým M. vyčleňuje sebe a vs,echno revolučni z 

dosavadního okolí, ze staw:hrdních přeti<>tav o čl-ověku a hod.'flotách, a zároveň tím ,.já'' 



kon-stituuje člověka nového typu, v kategoriích jeho doby demokratického, kolektivního 

(ovsem i nový typ bá"n!ka). Pnrozeně, že ,~1á'' fnr1gtýe i jako prostředek seheprezentace a 

seberekl-&1ly, ale je to předev-ším nástroj k dos-aZeni silné ape!ativnosti prorevo!uc!li. Ke 

grafické podobě M. versů aut<Jrka nezaujfl4a vlastni sta..lloviá:o (str. .25); dorrmiva.m se, 

že ta podoba je výz...na_motvomá, že to je zále7:itost nejen grafická, ale i zvu_KQVá. Na str, 

29 autorka konstatuje jasný protiklad v užíváni zájmenných · a jmenných forem ve 

prospěch zájmenných kde tQ ale analýza prokázala? Skutečnosti to neodpovídá ~lŽ 

proto, že typickým postupem lvt je zvědíováni, jeho svět je vyhraněně subsmnciá1ni, 

metafury i přimvnánJjsou kaloženy na předmětech, Vyjádření KS.Aksakova, kter-é cituje 

Vinogradov, v textě autorky (str, 46) bylo zkresleno, IvL.'lohá kategorická tvrzeni 

(převzatá) bv vyžadovala vlastní anaiýzu konkrétního materiálu Jako d.!Ji.;l'lz, Jinak ty 

eY.plikace v:yzn1vaj1 svevolně a leckdy z..~Uáteně. éit!tt z V inogradova (siova 

je neúpiný5 takže nedá"\·á smysl (zřejmě převzato z nějakého 

čl~nku} Není vhodné, a někdy je nebe~ečné, neustále citovat citáty. Sporné Je 

interpretovat věty typu ,,Přišel on!iJi mimo kontext a situaci~ Skoda~ že autorl(a 

nevěnov~ia vetši _pozornost p!1..padl'11n, kd_y vjeiine věteje počitecni ,já'" změněno na 

"on•• (str.45)- to je nesrnimě důležitá 7lněna perspektivy, iroPická autoreflexe, pohled 

z boku. Střídaní ,já'"- "on'' rozvinula moderní 1iteratura, kdyz staré "on" nai:l..radila ,já''. 

Pro vlastni analýzu básni {str.52-H5) si auwrka vytvořiia typoiogii, FJasifikad na 

mmmlQgickě - atiresat promluvy se nevyskytuje, nebo jeho přítomnost je 

diskutabil11i (možná by se dalo fici ;,monologicko-egoce:mrické<<)" dále monologické, 

v nicb7: je adresa! potenciálně přítomen; a básně dialogické (adresát přítomen, dia1ogu se 

účastnfJ Lze namítnout, že u Ivt nejde o komunikaci ve smyslu předávání informaci od 

miuvciho k adresátovi a že všech..ny jeho básnické texty jsou dramatické, vyzvové 

vyz_;'vvaji jménem revoluce k a.kci, v jistém smyslu všechny jsou dialogické - jsou o 

něčem a miři k někomR Už prvni rozebíraná básen Je dialogická v tom smyslu; že 

osiov•.1ie sh.LtJCe a čas. Už tadv ie :zfeteinv zásacl..tri moment. kterÝ si autorka neuvědomila: 
.J . ,.1 .J J "' ""-

se tvrrut, _ze i jeho ,já<'jako preii1Tiět \_ry:povéii1 je materiálizovano a bez hranic, proto 

m1we být ztoto~ilováno s ce!ym svétemo s kosmem, ve smysiu prostorovém 1 časovém, 

proto se míHe identi!!lmvat .s osobnostmi w..ytologickými i historie~! (Můh, K.risttls, 

anostoL Nanoieon. VHl Zvěciíování a 77ivotnovl'l11i se !Vká všech noimú (duše. vzduch, 
.lii.. __. .L ~ oj""' • ""' .li. .... - ... • 

cas, smu~ek:, půlnoc, v ramm deb.onestace _ _posvátných ved: · c1lram, kopule cnrfnnu, 



í 

Kristus, Lkona, kříž, zvonice; modlitebna). Závěr: On je jediný vidoucí, zcela osamělý, 

ostatnijsou slepci- nepřáte1ské okoli, které ho nevnímá, nerozumi mu. uokonavost a 

nedokonavost bych vnimala ne jen jako rezultativnost a nezavTšenost, ale spíše jako 

využiti dramatickél1o potencialu kategorie vidu _pro zvýrazněni _protikladu :tnezi ,ljá" a 

ostatním světem. III. Imemacional je revoluční pochod, nedokonavý imperativ má 
..,; ....... ... .;: 1 r' ~ ... ~ ~-'; "\ 9 ~ ~ .; .. '- "" -" "" ..'"-" ~ ~ .. "; ; ~ ·~ ;.~ ... ... ",.". 

revomcm oosan \VIZ intemacwnamj. v uásm My 1aem vJmycnj oyw treua s1 vsmmou.t 

neobyčejně výz.11anmého Íenoménu: grjasti, grjadet, grjaduščíj ( csl. rétorismus, 

poetismus, ostře vyznačuje, ze budoucnost směřuje k současnosti, že revoluční 

budoucnost lze vidět v přitom.t'1osti). Diskutabilní je tvTZeni n:a str. 68, že "já" uvozuje 

velice intimní výpovědi, a to už proto, že lvi. svoje ,já" usiimmě materializuje, a ,já'' a 

"my'' u ne.ho velíce často splývá: ,já'" je hypostáze všech revoiučních změn, zosobněni 

revoiučni energie. A vy mogií by! \str. fl) - to je oslava poezie, Íantazie, ima~ginace, tu 

óstróu opozici tady nevidím, vždyť poezie ivl. _ vychází právě z těch nejobyčejnějších 

věd, ktéré ozvlásttmjé. 

i~~d str. 74. M. samoiřejme narusuje jak tradiční komunikativní vzorce, tak. i tradiční 

syntax: obvjik.lé vzorce tady nefungl!Ji, protoze obvyklé předstary o korntUiikaci a 

vztazích ve světe jsou porušeny. (To je moje kritická poznámka k principům analýzy 

celkově.) Amorka neustále užívá term:in ,jmenná věta" ve vztahu k predikač:nim. 

struk-rurám s nulovou sponou a nazírá je jako rerúltativni (str. 92). Dokonce je zcela 

nesprávně hodnotí jako "_pomocnou složk-u autorskě výstavby textu'" (sn·. 127)Domnívam 

se, že v souvislosti s nulovou sponou by mělo smysl zk:oumat fenomén ztotožnění, 

identiÍíkace, kterou vidím také ve všech přirov11ánich a ve většině metafor. Nepřesné je 

t"vTzení na str.90, že fonetické orchestrace se u Ivl. nacházejí pouze v někqlika básních. 

Neni zřejmé, čím se iiši báseň Nate (stL 97) jako "dialogickt1."". od předchozid.1 

"monologickýdl'\ v nichž je apel na adresáta. Nechápu, proč pnmi strofa básně Oblak o 

v štanach I. (str. 102) je hodnocena jako statická, když jsou tam vedle pěti participiálnkh 

tvaru dve slovesa, analytické futurum a presens pro futuro. 

Substantiva a a<ljektiva jsou charakterizována jen zbeZn.ě~ vedle uváděné lexiky 

hovorové a vulgarismů jsou ovsem biblismy, s1ova ésl., archaismy rétorismy: protiklad 

vysoké poesie duchovni a _poezie niz"ké skutečnosti a ob&ans"kého života je odstraněn- to 

je nové chápáni poezie a pozice básníka. cas a prostor jsou sice na str. 129 uznány za 

dill.ežité, ale ona zásadni p·-řestavba kate_gorie času a prostotu (ch:ronoto-p) prozkoumána ·- ~ - . 

stib]ek-ru u lvi. ne vždy n1á status osobnosti, obsah jeho ,~iá" je nekonečný- ty obsahy 



měly být podrobně ukázány. "Já" je rozebíránu poněkud schematíckya formálně; když je 

zminěn jeho metaforický a metonymický charni{tet, neni tento prouK.lad ry~wět1en, 

analyzován. Leckdy se fiLllohosiovně popisují věci elementární, každému zřejmé, ale 

originruni prostředky a postupy n~jsou komentovány. 

Předloženou disertační práci jako příspěvek k teorii básnického jazyka asi brát nelze. 

!sou v ní ovšem ukázány zájmenné vazby, které jsou vlastni bas:rúckému jazyktJ.1VI. a 

zdůrazněna důležitá úloha, k-terou ve struk-tuře básně n1á gramatika, t.j. gramatická 

organizace textu a samotné ;;jáv. jako dominarrtDi subjek::t. Autorka svou vyhraněnou 

koncepci aplikuje s velkou vynalézavostí a citem pro sémantiku originálních textu. 

(Zv1!itště v prvni části souboru analyzovaných básr1() Práce Je vzomě vybavena 

(jazykově, sez."la..'Uem Iiteratr...uy a rozebíraných básni v ruštině). Dorrnúvám se proto, že 

disertační práci Jany ~~itzlero~té ize doporučit k obhť!)obě. 
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V Praze dne 28. května 2009 doc.dr. Kamila C::hlupáčová, CSc. 


