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Předmluva 

 

   Dílo, především jazyk a literární styl, i osobnost vynikajícího  
 
spisovatele Ibuse Masudžiho mne fascinovaly od samého počátku  
 
mého studia japonské literatury. Japonsko za svou několika tisíciletou  
 
historii zrodilo nepřeberné množství fenomenálních literárních děl i  
 
spisovatelů. Počínaje pro Evropana velmi neobvyklým bájeslovím,  
 
úžasnou estetikou deníků dvorních dam, přes křehkou nádheru  
 
starodávných veršů, historické romány plné válečné vřavy,  
 
až k neo-tradičním i zcela evropanizovaným literárním formám. 
 
 
   Ibuse Masudži však má v japonské literatuře své specifické místo. 
 
Je sice autorem dvacátého století, nechává se fascinovat i inspirovat  
 
literaturou evropskou, ale nezapomíná na své kořeny. Sice  
 
experimentuje s kompozičními prvky nad rámec v japonské literatuře  
 
obvyklý, ale tématy a laděním zůstává zakořeněn v tradici své rodné  
 
země. 
 
   Narodil se roku 1898 v malé vesničce Kamo nedaleko města Fukujama  
 
v dnešní Hirošimské prefektuře. Své dětství prožil právě v této malé  
 
vísce, středoškolská léta v nedaleké Fukujamě a nějaký čas pobýval  
 
v přístavním městě Tomonocu na pobřeží Vnitřního moře, kam jej spolu  
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se sourozenci vzal jeho dědeček Minzaemon na jakýsi ozdravný pobyt.  
 
Ibuse celé dětství vstřebával venkovskou mluvu s jejím detailním  
 
vnímáním přírodních jevů a společenského zařazení. I takováto malá  
 
vesnička, čítající kolem šedesáti domů, se tehdy dokázala diferencovat  
 
„od prostého venkovana až po císařský palác“. Každý bezpečně znal  
 
svůj „mibun“ (společenské postavení) a dle toho hovořil, byl oslovován i  
 
oslovoval druhé. Provinění se v tomto ohledu trestalo velmi přísně.  
 
Sám Ibuse o tom hovoří v eseji První půlka mého života (Hanseiki): 
 
    
 
   Když nechám stranou archaická slova jako totosan a kakasan, 
 
která se používala u nás, oslovení rodičů se různila od rodiny k rodině, 
 
podle pocitu důležitosti její hlavy. Děti ze statkářských rodin říkaly  
 
ottosan a okkasan. Děti členů vesnické rady starších anebo  
 
zámožnějších hospodářů používaly slov otot´san a okakan. Ty z rodin  
 
svobodných sedláků oslovovaly rodiče otójan a okájan. Děti z rodin  
 
chudých nájemců půdy říkaly otot´sa a okaja.  
 
   Vím, je to šílené, ale je to fakt. Představme si na chvíli, že nájemce  
 
půdy vydělá spoustu peněz, koupí si vlastní pole a rozšíří svůj dům..    
 
Přestaly by ho děti v té chvíli oslovovat jak otot´sa a přešly by na  
 
otójan?... 
 
   V mé vesnici byly třídní rozdíly také spojeny se jmény. Děti se  
 
neoslovovaly rovnostářským čan (Hana čan, Jukio čan) jako v Tokiu. Ty,  
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co pocházely z nejlepších rodin, připojovaly ke svému jménu san, méně  
 
majetné byly can, další jan, na čtvrtém místě pak byly ca a na posledním  
 
sa.1 

 
Jak vidíme v ukázce z Ibuseho eseje sociální diferenciace  ovlivňovala  
 
nejen gramatiku, ale i lexikum i toho nejprostšího venkovana. Díky  
 
tomuto prostředí se stal Ibuse velmi sensitivní vůči vnímání, ale i 
 
jazykovému označování sociálních rozdílů, respektive interpersonálních  
 
vztahů, což mistrně využil ve svých dílech. Právě kohezivní prostředky  
 
označující vztahy mezi lidmi, lidmi a prostředími či mezi lidmi a  
 
situacemi, činí jeho díla velmi čtivá, v řeči lingvistově díla mistrně  
 
koherentní. 
   
 
I přes mnohé vlivy pozdější, sám autor připouští, že to byla zejména  
 
venkovská mluva jeho mládí, která nejvíce formovala jeho literární jazyk i  
 
styl. V jednom rozhovoru sám říká: 
 
    
“Největší mělo (mé rodiště) vliv na můj styl. Nejsou v mém stylu  
 
vyjadřování pořád stopy rodného nářečí? Styl mého psaní není ovlivněn  
 
tokijským dialektem ani vzory z ciziny. Spisovatelův styl je něco zcela  
 
přirozeného a podobá se způsobu jeho chůze – Nemohu se zbavit  
 
__________________________________________________________ 
1. Masudži Ibuse (1972) : Kawamori Jošizó, taidan, hito no hitokage. 
Tokio, Mainiči šinbunša, str. 313  
 
 



 8 

dojmu, že můj má kořeny v rytmu venkovské mluvy.“2 

 
 
   Později Ibuse odešel do Tokia a stal se studentem na Wasedské 
 
Univerzitě. Zpočátku si v hlavním městě připadal zcela ztracený a  
 
tokijské nářečí mu připadalo ve srovnání s mluvou svého rodiště  
 
obhroublé, necitlivé a v mnohém nedůsledné. Nicméně si uvědomoval,  
 
že má-li jako spisovatel uspět, musí tuto spisovnou řeč ovládnout. To se  
 
mu nejen podařilo, ale dalo mu to i jistý odstup od mluvy svého rodiště a  
 
zároveň nadhled nad tokijskou kulturou i mluvou, nadhled pro satirika tak  
 
důležitý.  
 
 
   Ač k nejznámějším z jeho děl bude náležet zejména román Černý  
 
déšť, líčící hrůzy hirošimské tragedie, jsou to zejména díla kratších  
 
forem, v nichž vynikala Ibuseho dovednost literárně kompoziční i  
 
jazyková. Přestože se sám vždy považoval za japonského tradicionalistu 
 
a staromilce, rukopis jeho děl nese nesmazatelné stopy vlivů literatury  
 
evropské, zejména francouzské. Ale jak Ibuse jako autor i člověk  
 
postupně dozrával, dozrávala logicky také jeho literární tvorba, ale   
 
vlivy francouzského symbolismu mají tendenci vyvstávat nečekaně  
 
v dílech psaných v Ibuseho různých životních periodách. U ranných děl  
 
jako Kapr, Mlok či Mravkolev jsou symbolistické vlivy patrné již ze  
__________________________________________________________ 
2, Ibuse Masudži (1952) : Tsut´sa to Kurót´san wa kenka shite, 
watakushi wa jógo ni hammon  suru koto, Ibuse Masudži šú, Šintó nihon 
bungaku 17, str.299.   
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samotných názvů, ale i v dílech pozdějších, zralejších mají své místo.  
 
Stejně jako vlivy domácí, vlivy japonské tradice, té nejstarší i té pro  
 
autora současné. Zejména značný vliv na něho měl jeho dědeček,  
 
vášnivý kaligraf, botanik a tradicionalista, který výrazně nasměroval  
 
Ibuseho pohled na svět. I to, že svá vnoučata odvezl na několik měsíců  
 
do malebného kraje Vnitřního moře hrálo významnou roli v Ibuseho  
 
životě. Zřejmě tamní krajina probudila Ibuseho malířské sklony, které  
 
také velmi výrazně ovlivnily i jeho tvorbu literární. Ve svých  
 
středoškolských letech  se do této oblasti vydal znovu a vytvořil řadu  
 
maleb a akvarelů. Některé z nich i zaslal významným malířům své doby  
 
v naději v ocenění a možnou kariéru profesionálního malíře. Byl však  
 
odmítnut, ne snad pro nedostatek talentu či dovednosti, ale zřejmě proto,  
 
že v tehdejší době byly všechny přírodní scenérie Japonska již někým  
 
namalovány a pro významné malíře té doby postrádaly Ibuseho malby  
 
patřičnou originalitu. A tak se malování stalo Ibusemu pouhým  
 
koníčkem,ale jeho „malířské oko“ výrazně ovlivnilo jeho vnímání detailů  
 
z běžného života (zvuků, vůní a barev), což se odrazilo i v jeho smyslu  
 
pro detail pozorovací i jazykový v jeho tvorbě literární. Právě tyto vizuelní  
 
vjemy a jejich jazykové označení jsou významnými  nositeli situačního  
 
významu narativních i deskriptivních pasáží jeho děl.     
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   Novela „Hondžicu kjúšin“ („Dnes se neordinuje“)  má své jedinečné  
 
místo v Ibuseho tvorbě. Patří ke kratším literárním formám, které popisují  
 
skutečný život tehdejšího Japonska, zejména Tokia. Autor zcela reálně a  
 
humorně líčí život obyčejných lidí tehdejší doby. Toto líčení však nese  
 
příchuť sociální kritiky, nebo alespoň sociálně laděné satiry. Ironie je  
 
lehká, nebere příběhům svěží vyprávěcí ráz, jen se s trochou nadhledu  
 
nebojí pousmát nad některými skutečnostmi doby i lidí tehdejšího  
 
hlavního města. Toto dílko napsal v roce 1950, ale inspirací se mu stal 
 
pobyt v městečku Micunošó na ostrově Innošima, kde jakožto  
 
vysokoškolský student odpočíval od ruchu velkoměsta. Tehdy bydlel u  
 
venkovského lékaře nesmírně dobrotivého doktora Doi, který se mu stal  
 
předlohou pro hlavní postavu Dr. Jaharua. Ač postavu přeložil do  
 
prostředí velkoměsta, zachoval její rysy laskavosti a lidumilnosti ač  
 
s jistou příchutí ironie.  
 
   Co se týče samotného textu díla, autor se nebojí, naopak velmi rád  
 
míchá stylisticky různé typy textů -  styl reklam a inzerátů, styl dopisový,  
 
styl osobního deníku, styl vyprávěcí, apod. Až filmově vizuální je užívání  
 
grafiky – text dopisu je otištěn přesně ve formátu dopisu, vývěsní  
 
reklamní nápis je otištěn přesně tak, jakoby na oné budově jistě visel  
 
včetně rámce, apod. Vedle výše zmíněných textů se v díle nachází velké  
 
množství dialogických pasáží, které zrychlují děj, propojují texty psané  
 
s reálnou skutečností příběhu. I mluva jednotlivých postav, užívání  
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dialektických forem či střídání různých typů zdvořilostí a oslovení – to  
 
vše spoluutváří dílo v jeho celistvosti. 
 
   Nejzajímavější je však ono nemalé množství postav. Lingvista by řekl  
 
činitelů děje a vzájemně se prolínajících epizod, tedy narativních  
 
textových úseků, které neustále vznikají zase zanikají. Vše v dokonalé  
 
harmonii a symbióze. To je Ibuseho umění, talent i dovednost dokonalé  
 
textové koherence, jejíž tajemství alespoň poodkrýt a charakterizovat je  
 
odvážným cílem i nadějí této disertační práce. 
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Úvod 
 
 
   Charakterizovat díla významných autorů světové literatury je vždy  
 
velmi obtížné. V případě Ibuse Masudžiho je to obtížné dvojnásob proto,  
 
že tento autor mistrně kombinuje prvky literatury evropské, zejména  
 
v oblasti kompoziční, s prvky rodné tradice a literatury domácí, tedy  
 
japonské, zvláště v oblasti jazykové. Sám  vystudoval obor francouzské  
 
literatury na Wasedské univerzitě, hodně četl díla autorů francouzských,  
 
ruských i anglosaských, též hojně překládala ze záliby i na zakázku. To  
 
na něm sice zanechalo touhu po experimentování s textem, ale jeho  
 
osobní i literární zrání ho přesto stále více vedlo zpět k jeho rodišti,  
 
rodné mluvě a jejich zvykům. 
 
 
   I literární genius má k dispozici pouze reálný jazyk, stejný jazyk, který  
 
mají k dispozici všichni ti, kdo jej používají jako mateřský či alespoň  
 
dorozumívací. Ibuseho vhled do možností jazyka a jeho forem je  
 
poněkud širší, bohatší a lépe využitelný. 
 
 
   Některá díla Ibuse Masudžiho, mezi než patří i dílo „Hondžicu kjúšin“  
 
(„Dnes se neordinuje“), jsou literárními vědci metaforicky přirovnávána 
 
k postupně se rozvíjejícímu svitku kaligraficky popsaného papíru či k za  
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sebou jdoucím výjevům na japonském paravánu3. Tyto metafory sice  
 
přesně vystihují základní formu kompozice tohoto díla, ač lingvista by  
 
hovořil spíše o neuvěřitelně koherentních kombinacích různých typů  
 
textů, o hře s intertextualitou i jazykovým a mimojazykovým kontextem.  
 
Novela „Hondžicu kjúšin“ („Dnes se neordinuje“), rozsahem čítajícím  
 
něco přes padesát stran, působí na první pohled trochu chaotickým  
 
dojmem. Hlavní dějovou linii tvoří rámec uvedený již v samotném názvu  
 
díla, tedy jeden den, kdy je uzavřena Mikumská nemocnice a „neordinuje  
 
se“. Přesto, jak už to v lékařském povolání chodí, zdravotnické zařízení  
 
není možné zavřít úplně, a tak někdo koná službu, zatímco ostatní mají  
 
volno.Tím někým je doktor Jaharu Mikumo, který se tak stává centrálním  
 
činitelem rámcového děje. Nicméně, právě zmíněný rámcový děj není  
 
jednolitá postupně se rozvíjející dějová linie, ale spíše řetězec krátkých  
 
episod, narativních textů, nesoucích události, ke kterým dochází  
 
v nemocnici za aktivní i pasivní asistence doktora Jaharua.  
 
Tyto události na sebe někdy vůbec nenavazují, naopak objevují se přímo  
 
jedna na druhou, jindy se vzájemně mísí. Tyto narativní texty nesoucí  
 
„reálné“ příběhy, tedy skutečně se odehrávající děje v rámci názvem  
 
vytčeného dne,  jsou přerušovány vzpomínkami, které v plnosti  
 
 
3. Volně převzato z doslovu k překladu souborného vydání dvou povídek  
Ibuse Masudžiho „Na vlnách“ překladatele Antonína Límana.  
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skutečného příběhu prožívá ve své mysli či ve vyprávění doktor Jaharu  
 
buď sám či spolu s jinými aktéry reálných episod.  
 
 
   Máme-li co do činění se složitou skládačkou příběhů a postav, je  
 
nabíledni otázka, jak jsou jednotlivé příběhy i postavy organizovány, 
 
aby jim nechybělo přesné zařazení, logická sounáležitost s jinými  
 
příběhy a postavami, a také aby dějové linie i postavy mohly doznat  
 
jistého vývoje.Když pomineme hlediska literárně-vědní,která by jistě stála  
 
též za úvahu i analýzu, pohled směrem lingvistickým jasně směřuje ke  
 
struktuře textu (textů) po stránce vnitřní (koherence) a vnější (koheze). 
 
může takto složitě propletené dílo být ještě koherentní? Ač nesnadno,  
 
ale, jak je vidět v případě „Hondžicu kjúšin“, tak může.  
 
 
   Analýza beroucí na zřetel celý text, s ohledem na jednotlivé části a  
 
jejich vnitřní strukturu, nezapomíná i na funkci jednotlivých částí v rámci  
 
celku – novely a její centrální dějové linie. Přestože text může být  
 
koherentní i bez použití explicitních kohezívních prostředků, tak složitá  
 
změť příběhů a postav se bez nich nemůže obejít. Otázkou však  
 
zůstává, jaké druhy kohezivních prostředků autor nejvíce a nejlépe  
 
využívá a zda převažují formy explicitního vyjádření, či vyjádření  
 
implicitní.To vše by měla podrobná analýza objevit. 
 
 
   V centru mé analytické metody je identifikace kohezivních prostředků 
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v předivu textu novely, analýza koherence s důrazem na  relace  
 
interpersonálních vztahů, které jsou z hlediska koherentní struktury  
 
Ibuseho textu maximálně signifikantní. Analýza každého dílčího textu  
 
uzavírá hodnocení povahy koherence a/nebo úzu kohezivních  
 
prostředků.  
 
 
   Pro účely konkrétní textové analýzy je třeba specifikovat úzus  
 
terminologický i strukturní. Koheze, jakožto formální spojení mezi  
 
textovými elementy, zajišťuje to, že text konkrétní (ale i obecně vzato) 
 
není nahodilou „snůškou“ textových elementů či segmentů, ale je přesně  
 
organizovaný navzájem propojený celek, který je dohromady více než  
 
součet jednotlivých částí. Profesor Quirk přirovnává smysluplné  
 
koherentní texty k lidskému tělu a ke struktuře jeho skeletárního  
 
systému4. Ten v lidském těle vykonává stejnou opěrnou funkci jako  
 
koheze v textu. Samozřejmě koheze může být vyjádřena explicitními,  
 
formálními jazykovými prostředky (koheze explicitní), ale také nemusí  
 
(koheze implicitní). Kohezivní vazby, jak uvádí Halliday a Hasan, jsou  
 
nutné tam, „kde interpretace nějakého větného či textového elementu je  
 
závislá na propojení s elementem druhým“ 5.  
 
__________________________________________________________ 
4 Quirk R. (1987): Words at Work. Lectures on Textual Structure. 
London: Longmann. Str.193. 
První z nich, jsou tzv. reference (odkazování). Abychom byly schopni  
5. Halliday M.A.K. and Hasan R. (1976): Cohesion in English. London: 
Longmann. Str.305. 
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  Explicitní koheze na základě konkrétních jazykových prostředků, které  
 
využívá a kterými je realizována, může být rozčleněna do několika  
 
skupin. Primárně je možno použít prostředky gramatické či lexikální. 
 
 
   Koheze gramatická, jinými slovy koheze realizovaná prostředky  
 
gramatickými, je členitelná na tři nejčastěji se vyskytující formy.  
 
   První z nich, jsou tzv. reference (odkazování). Abychom byly schopni  
 
správně (či vůbec) interpretovat některé větné či textové elementy je  
 
třeba přihlédnout k dalším větným či textovým elementům, a to  buď vně  
 
textu (reference exoforická) nebo uvnitř textu (reference endoforická).  
 
 
Exoforická reference se vztahuje k elementům obsaženým v kontextu  
 
situačním, v pragmatické znalosti čtenáře či lingvistické kompetenci  
 
čtenáře. Zde hraje hlavní roli deixe6 (vyjádřená zejména zájmeny  
 
ukazovacími), ale v japonštině existují i četná a sémanticky bohatá  
 
zájmena osobní (např. pro 1.osobu jednotného čísla máme až 10  
 
různých zájmen vždy s odlišnou konotací a možnostmi kontextového  
 
zapojení). Jich Ibuse využívá k upřesnění i charakterizaci postav (např.  
 
dívka hojně užívající zájmeno „atai“ nebude jistě žádné „neviňátko“, ale  
 
__________________________________________________________ 
6.Japonština právě v oblasti deixe je jazykem velmi bohatým. Japonská 
ukazovací zájmena mají sice své hlavní sémantické těžiště v odkazování 
na určitou lokaci, ale díky své trojčlenné struktuře (ko,so.a) a díky svým 
pro japonštinu specifickým možnostem užití, dovedou i vymezovat 
prostor nejen pro osoby, ale i jejich myšlenkové postoje.  
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koketní dívka jistých zkušeností).  
 
 
Endoforická reference nutí čtenáře hledat k jistému větnému či  
 
textovému elementu (referenčně primárnímu) element jiný (referenčně  
 
sekundární). Referenčně sekundární element se může vyskytovat v textu  
 
referenci anaforické, která patří k nejhojnějšímu typu. Ibuse ji užívá jako  
 
prvek intertextové provázanosti. Pokud je referenčně sekundární  
 
element třeba hledat v textu teprve následujícím, jakoby nám autor část  
 
pro interpretaci důležité informace na chvíli odepřel, pak hovoříme o  
 
referenci kataforické. Té není využíváno až tak často jako reference  
 
anaforické, ale občas k ní autoři sahají pro dosažení většího dějového  
 
napětí či k udržení čtenáře ve stavu dychtivého očekávání.  
 
 
   Druhou skupinou slov, která zajišťují intertextové i intratextové  
 
propojení, jsou spojky a spojovací výrazy. Ty se podílejí na tzv.  
 
kohezivní konjunkci. Nejenže jsou schopné propojovat textové elementy  
 
či segmenty, ale navíc ony elementy či segmenty organizují, udávají  
 
jejich temporální posloupnost, kauzální následnost, adversativní vztahy  
 
či gradační vývoj. V japonštině konjunktivní funkci plní jak spojky jako  
 
takové, tak i široká škála spojovacích výrazů a výrazů se spojovací  
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funkcí7 
 
   V neposlední řadě, mluvíme-li o referenci gramatické, je třeba zmínit i  
 
jejich frekvence či multiplikativní repeticí – tedy různé gramatické  
 
morfémy primárně sloužící k vyjádření pouze své morfologické kategorie. 
 
Jedná se např. o vyšší frekvenci užití určitých časů (např.narativní  
 
prezens), aspektů (např.přechodníkové tvary) a modalit  
 
(např.pravděpodobnostní způsob či imperativ) či jejich časté formálně  
 
identické opakování. V tomto případě hovoříme o tzv. morfologické  
 
kontiguitě. 
 
 
   Lexikální koheze8 se zase vyskytuje ve formě lexikálních substitucí,  
 
lexikálních repeticí či lexikálních relací. Jde tedy o tzv.koreferenční  
 
řetězce, které udržují identitu určité postavy či věci v rámci textu (či děje) 
 
a dávají zejména podmětům a předmětům vět schopnost značné  
 
variability, aniž by došlo ke ztrátě identity entity, kterou zastupují či  
 
__________________________________________________________ 
7. Japonské spojovací výrazy zahrnují samostatné spojky (např. šikaši), nebo 
ustálená spojení zájmen, pomocných jmen a partikulí (soreni, tameni, apod.) či 
partikule se spojovací funkcí (např. ga, to).  
8. Lexikum japonštiny dává autorům ještě jednu možnost k jazykovým  
hrám a tou je existence slov různého původu – slov původu čistě  
japonského (ladně plynoucí jamatokotoba či wago), dále slova původu čínského 
(učeně znějící slova sinojaponská - kango či překladová slova waseikango) a jako 
třetí slova přejatá z cizích jazyků, převážně evropských, gairaigo – většinou se jedná 
o čisté kalky).Ibuse tyto elementy japonského lexika využívá i svým specifickým 
způsobem (např. pro větší spád narativní situace zvyšuje frekvenci užívání 
jamatokotoba, pro zpomalení a uklidnění narace přidává více sinojaponských výrazů, 
nebo v narativních textových úsecích dává přednost jamatokotoba, zatímco 
v deskriptivních a charakterizačních spíše slovům sinojaponským.) 
 



 19 

 
 označují.  
 
  Tyto koreferenční řetězce např. využívají nahrazování jména osoby  
 
např. její pohlavní příslušností (žena), věkově laděným označením (dítě),  
 
povoláním (rybář), apod, či je zachována kontinuita jedné a téže osoby  
 
(vlastního jména, titulu, apod.) Zde mluvíme o tzv. lexikální substituci. Ta  
 
je stejně možná, ba i nutná ve většině jazyků, stejně tak i v japonštině.  
 
 
   Dále jedna a tatáž entita může být označena v rámci koreferenčního  
 
řetězce tak, že je v identické formě opakována – pak se nacházíme  
 
v hájemství tzv. lexikální repetice, Toto opakování je možné realizovat 
 
buď zcela, pak mluvíme o - lexikální repetici totální (úplné), nebo zčásti –  
 
lexikální repetici partitivní (částečné), nebo zcela a mnohokrát – lexikální  
 
repetici multiplikativní (mnohonásobné). Tento druh lexikální koheze je  
 
sice velmi účinný, pro čtenáře snadno identifikovatelný, ale v uměleckých  
 
textech může působit i rušivě. To vše ale závisí na literárně-estetickém  
 
umu daného spisovatele. Neboť někdy je multiplikativní koheze nutná,  
 
jindy díky správnému zařazení a propojení zcela přirozeně zapadající  
 
do textu ryze uměleckého. Ibuse se nezdráhá pro důraz i z jiných  
 
stylistických důvodů použít téhož jména ři označení povolání (např.  
 
„porisu“ pro policistu Macukiho) i patnáctkrát na jedné stránce. 
 
 
   V rámci lexikální koheze je jistě nejzajímavější lexikální relace či  
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lexikální koheze relační. Ta propojuje odlišné entity, na rozdíl od lexikální  
 
repetice, a umožňuje i mnohdy explikuje jejich vzájemnou interakci.  
 
Tato interakční propojení mohou využívat celou škálu relačních  
 
možností. Odvozených z relací z běžného života (např. vztahy  
 
příbuzenské) či z možností jazykových – sémantických (např. vztahy  
 
synonymické, antonymické, kolokační, komparační, ale i metaforické  
 
apod.). Tento druh koheze je často velmi nosný ve vztahu k inherentní  
 
explikaci vztahů mezi entitami textu i textů. A nejen tento druh. Při  
 
bližším zkoumání je evidentní, že lexikální koheze jako taková vlivem  
 
své sémantické obsažnosti je blíže k vnitřní struktuře textu,  
 
k podpůrnému a konektivnímu podkladu textu – koherenci.  
 
 
   Je samozřejmé, že užití toho či onoho druhu koheze, záměrné  
 
nevyjadřování koheze pomocí explicitních prostředků či frekvence  
 
jednotlivých typů kohezivních prostředků závisí na mnoha faktorech –  
 
druhu textu, jeho stylu, textových či autorových záměrech či míře  
 
koherentnosti textu (ne každý text je totiž koherentní, neboť ne každé  
 
dílo je dobře a srozumitelně napsané, ne každý autor je stejně dovedný  
 
v této oblasti textové organizace a kompozice).   
 
 
 
   Novela „Hondžicu kjúšin“ („Dnes se neordinuje“) je velmi členitá,  
 
plynulá a čtivá, převedeno do jazyka lingvistiky dílo, i přes spletitost  
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dějového přediva a značné množství aktéru děje, je mistrně koherentní,  
 
využívá hojně různých typů kohezivních prostředků, v Ibuseho případě  
 
zejména těch, které označují dva stěžejní elementy koherence tohoto  
 
narativního textu – interpersonální vztahy a situační význam. Obojí  
 
sleduji v jednotlivých kapitolách9 mé práce, analyzuji konkrétní typy  
 
prostředků koheze autorem užité, jejich jazykové formy a hodnotím jejich  
 
účin na úrovni textové či intertextové koherence v rámci určitého textu,  
 
textového úseku i díla jako celku.  Na tomto základě se pokouším  
 
v závěru charakterizovat Ibuseho dílo z hlediska jeho autorské  
 
dovednosti udržet absolutní koherenci jednotlivých dílčích textů novely,  
 
stejně jako novely jakožto textového celku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Vzhledem ke spletitosti díla v oblasti dějových linií bylo nutné  
přistoupit k jisté organizaci. Každý narativní celek (příběh, jehož  
jednotícím činitelem je ucelená dějová linie) jsem označil číselně (v  
samostatné kapitole) i podtitulem (stručně shrnujícím děj příběhu) jako  
samostatný narativní úsek. Pokud ten byl přerušován jinými příběhy,   
vzpomínkami či jinými texty (dopisy, vývěskami, apod.), jednotlivé části 
jsem nazval sekvenční části a řadil je za sebou chronologicky, abych 
mohl sledovat intertextové a intratextové vazby v jejich koherentní   
celistvosti a temporální posloupnosti.      
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                     I.kapitola - Narativní úsek 0
 Nemocnice a lékaři                                               

                                         (str. 9, řádek 1. - str. 11, řádek 8.)

První narativní úsek, kterým novela začíná, je na rozdíl od ostatních, 

dále následujících, spíše úsekem deskriptivním než narativním (proto je 

ozvačen číslem 0, neboť se nejedná o příběh jako takový) .Jeho

hlavním úkolem je uvedení do prostředí, introdukce jednotlivých 

aktérů děje (postav) a jejich charakteristických rysů.

První odstavec první stránky začíná přetištěným nápisem stojícím 

u Mikumské nemocnice. Z něho se dozvídáme jméno nemocnice 

( ), tedy Mikumská nemocnice, a její lokaci - tři bloky na 

sever od zastávky ( ). Dále ve třech sloupcích jsou 

 
uvedena jména tří osob (lékařů nemocnice), jejich postavení 

a specializace (poradce , ředitel nemocnice  a 

porodník , internista ), tituly a zařazení (  a ), 

v posledním sloupci i jména (Jaharu Mikumo , Gosuke Mikumo

  a Uda Kjóhei ).Na konec je připojeno oznámení 

o možnosti příjmu nových pacientů ( ).
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  Grafické znázornění nemocničního nápisu, jakožto samostatného textu

ve funkčním stylu pouličních reklam, odkazuje mimojazykový kontext 

malé nemocnice, která to nemá v tak velkém městě jako je Tokio 

jednoduchou existenci. Tento text ve své formě odlišné od následujících

narativních pasáží velmi přispívá k reálnosti příběhu a čtenáře až 

"filmově" uvádí do děje novely. Zároveň naplňuje autorův záměr takto

nevtíravě označit jednotlivé aktéry budoucího děje.Na první

 
nevtíravě označit jednotlivé aktéry budoucího děje.Na první

pohled jde o arbitrárně řazený seznam několika osob spolu s jejich

profesními charakteristikami bez vzájemných vztahů.Při bližším 

seznámení s dalšími narativními texty novely zjistíme, že jednotlivá 

jména (aktéři děje/postavy) jsou řazena za sebou s jistou intencí a 

nikoliv v náhodném pořadí, ale v pořadí nejen od nejstaršího lékaře 

k nejmladšímu, ale spíše dle důležitosti pro následující narativní texty 

(příběhy). Dr.Jaharu Mikumo se vyskytuje v průběhu celé novely 

nejčastěji a hraje významnou narativně konektivní a intertextově 

unifikující roli. Dr.Gosuke Mikumo se účastní děje již méně, zatímco 

Dr.Uda Kjóhei jen velmi okrajově, pouze v prvním příběhu.

Jinými slovy, samotná posloupnost jmen (aktérů budoucího děje)
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na nápisu má introdukční i implicitně kohezivní funkci. Označuje 

hlavní body celé novely - lokaci Mikumské nemocnice a postavu

Dr.Jaharu Mikuma. Zde se zakládá báze první relace - Mikumo je 

jméno nemocnice i jméno jejich majitelů a hlavních lékařů.

 
Strohost této introdukční pasáže, obsahující pouze jména a sinoja-

ponské výrazy bez dalsích explicitních gramatických vazeb, svým 

způsobem i přeznamenává strohost a syrovost nejen tamějšího 

lékařského prostředí, ale i prostředí tehdejšího Tokia.  

    Souvislý text novely začíná krátkým úryvkem odkazujícím na 

nemocniční nápis jako takový ( ) a jeho umístění - na konci 

náměstí před zastávkou Kamata ( ). 

Je hodnocen jako velký a stojatý nápis ( ), zatímco

jeho předválečný předchůdce na stejném místě ( ) - malý 

a stojatý (  - výraz "stojatý nápis"opakován) byl textem 

mnohem kratším oznamující: "Mikumská gynekologická a interní klinika/

nemocnice - ředitel MUDr. Jaharu Mikumo" (  

). Ten ( ) byl zničen při náletech a někdo 

( ) si jej odnesl. Nemocnice sama ( ) zhořela. 

Pak byla nově nazvána  - jednoduše "Mikumská nemocnice" ( ) 
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- implik. i onen nápis nese (začíná) tento zjednodušený název. 

Ukotvením koherenčního rámce je zde místo - náměstí ve čtvrti 

Kamata, kde stojí nápis. Později je použita lexikální substituce - výraz 

"na stejném místě" ( ). Tím je rámcována lokace nápisu, který

 vlastně lokalizuje i samotnou nemocnici, svým obsahem (tři bloky od...) 

i svým konkrétním umístěním. Nápis má k nemocnici svůj vztah, je její

součástí (její částí), má tedy relačně lexikální vztah analogický k 

synekdoše.  

"Tento" ( ) odkazuje anaforicky na výše otištěný text nápisu

(obsah). Ten je pak dále, nebo přesněji řečeno jeho forma - reálná 

podoba (obsah je již přestaven) detailně popsána různými adjektivy 

(malý, velký), jednou je označen jako "nápis" ( ), později upřesněno 

na "stojící nápis" ( ). Toto upřesnění je ješte jednou zopakováno -

- jedná se o emfatickou lexikální repeticí (úplnou), nebo-li repeticí 

prodloužený koreferenční řetězec, který v tak krátkém textovém 

segmentu působí "rušivě", a tak má emfatický dopad. Neboť osud 

 
nápisu přesně předznamenává i kopíruje neblahý válkou stižený osud 

samotné nemocnice (opětné potvrzení synekdochální relace).   
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   Druhý odstavec se vrací k obsahu onoho nápisu. Odkazuje v počátku 

na nemocnici (  - "z té nemocnice"- ale  v přívlastkové vazbě 

ke jménu Dr.Gosukeho). Neboť zde pozornost z lokace je přesunuta 

zpět k aktérům budoucích naračních textů. Zde jsou charakterizovány 

(upřesněny) atributy jednotlivých aktérů narace (osob uvedených na 

nemocničním nápisu) - nejprve ředitel nemocnice Gosuke Mikumo 

( ), dále odkazovaný jen jako "ředitel nemocnice 

Gosuke" ( ) - svobodný ( ) mladík ( ), synovec ( ) 

poradce Dr.Jaharua Mikumo ( ), na kterého

 je ve zbytku novely odkazováno pouze jako na "Dr.Jaharu" ( ).

 
Ten ( ) je nejen lékařem v nemocnici, ale též forenzním lékařem

( ) pro místní oblast/obvod (odkaz na oblast Kamata). 

Přenechal vedení nemocnice svému synovci ( ) - řediteli Dr.Gosukemu

 ( ), ale sám ( ) dohlíží na synovcovu práci.

Je-li nějaká operace pro ředitele Gosukeho ( ) obtížná, sám 

( ) ji převezme (- stane se hlavním lékařem - ). Někteří 

pacienti žádaji výlučně jeho ( ) o ošetření, popřípadě přebírá 

 
(on - ) závažné případy. Bývá často (on - podmět 

nevyjádřen) dvakrát tak vytížen než ředitel Dr.Gosuke ( ). 

Svobodný ( ) ředitel Gosuke ( ) zase často 
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přebírá noční službu. 

Tímto autor seznámil čtenáře (vedle nemocnice) i s hlavní aktérem 

narace a základním intertextovým prvkem prolínajícm předivo všech 

textů celé novely - s Dr.|Jaharuem - a jeho funkcí v nemocnici i jeho 

profesního i nterpersonálního (příbuzenského) vztahu ke kolegovi 

Dr.Gosukemu, jeho synovci. Při dalším (a hojném) odkazování na 

Dr.Jaharua je úplné repetice již  zkráceného tvaru tvaru jména 

(  - jméno s titulem), užito pro upřednostnění a zdůraznění

postavy tohoto lékaře, jakožto základní konektivní složky všech 

 
narativních textů i jejich částí. On je všeho buď přímo svědkem, nebo 

jeho mysl aktérem narativních reminiscencí. Tvar odkazu, užívající 

jméno této postavy s titulem, je též velmi důležitý. Autor takto uvádí 

inherentní relace Dr.Jaharua k postavám - jeho jméno (ne příjmení,

jak by se k titulu lépe hodilo) naznačuje přátelské vztahy s jednou sku-

pinou aktérů (postav) , zatímco titul je zase užíván v dialogických 

pasážích a klade důraz na jeho profesionálního vztah k druhé skupině 

 
aktérů (viz. analýzy následujících narativních úseků). 

Tento tvar jména - Dr.Jaharu - je autorem vybrán a vřetězen do 

"rámcového koreferenčního řetězce", který protkává tkanivo celé novely.

Zajímavé je, že Dr.Jaharu funguje jako prvek intertextuální vazby jen
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v textech narativních (v dialogických i deskriptivních pasážích), zatímco 

texty jiné, formálně texty psané, Dr.Jaharua jako prvek intertextuální 

nepoužívají.    

Shrneme-li introdukovanou kohezivní bázi, nositeli primárního rámce je 

lokace (Mikumská nemocnice ve čtvrti Kamata), temporální omezení 

(den, kdy se neordinuje - vyjma vzpomínkových narací a textů psaných) 

a postava Dr.Jaharu Mikuma.

   Dále je uvedená relace příbuzenská k Dr. Gosukemu (synovec),

 
ale i profesní (co kdo koná). Ve větách označujících aktivní účast Dr.

Jaharua na práci, ve které alternuje se svým synovcem, je označen

Dr.Jaharu ( ), působí-li samostatně - (jediný/hlavnídozor), či 

převezme-li celou práci/zodpovědnost) je odkazován užitím 

zvratného "džibun" ( ).

   Stručná komparační relace k synovci dodává důraz na jejich

profesní vztah i na to, že Dr.Gosuke sice formálně převzal vedení

 
nemocnice, ale Dr.Jaharu je v ní stále velmi aktivní, někdy i více

než Dr.Gosuke.

   Dr.Jaharu je též forenzní lékař - v přívlastku "pro tuto oblast/čtvrť"

( ) - referenční substituce k lokaci Kamata - tak se dostáváme
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k úplně první lokačně zaměřené informaci na začátku novely (v prvním

řádku nemocničního nápisu).

Shrneme-li analýzu narativního úseku 0, tento úsek předkládá dva 

texty, oba introdukující aktéry následujících narací, jejich lokační i 

relační ukotvení. První text, celý prakticky v kandži, obsahující jen jména

a sinojaponské výrazy profesně charakterizující aktéry novely. Pro 

Ibuseho, jak uvidíme i v dalších textech, je typické upřednostňování 

sinojaponských slov v deskriptivních částech textů. V dialogických, ale i 

 
narativních pasážích, kde nedochází k žádnému popisu ani charakteri-

zaci, převládají vždy slova japonská (jamatokotoba), neboť japonskému

uchu znějí libozvučněji a činí tok narativních textů plynulejší. Zatímco 

slova sinojaponská tento tok zpomalují. První text zakládá bázi pro 

intertextové vazby následjicích textů i textu novely jako celku. Činí tak 

formou úsečných informací introdukovaných beu dalších relací.

Koheze je zde implicitní, jednotícím rvkem spíše grafika textu než jeho 

 
jazyk. Druhý text odkazuje na ten první referenčním shrnutím vizuální 

formy textu - "tento nápis" (intertextové konektivum vyjádřené lexikálně

spolu se zájmenným odkazem na lokaci). Osobám stroze uvedeným v 

textu prvnim jsou přidány osobní charakterisitky a též jsou specifikovány

relace mezi postavami. I v druhém textu je hojně užíváno výrazů sinoja-
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ponských - jde totiž též o deskripci a charakterizaci a sinojaponské lexi-

kum funguje i intertextově - propojuje oba texty. Koherenčně dominantní

jsou signály rozvíjejících interpersonálních vztahů, jejich vazeb na 

lokace i profesní zařazení. V druhém textu převládají již prvky koheze 

explicitní - zejména zájmenné reference na obsah textu prvního i 

v rámci intratextovém v textu druhém. Hojná je též uplná repetice členů 

nových korerferenčních řetězců, zřejmě na podkladu autorovy intence 

uvézt a ukotvit ve čtenářově paměti aktéry budoucích narací a jejich 

 
charakterických atributů pro využití v atributivní relaci následujích textů. 
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        II.kapitola - Narativní úsek 1
                    Výlet a plánování
                               (str.11, řádek 9. - str.13, řádek 5.)

  Třetí odstavec je zčásti narativní, ale zčásti pokračuje v charakterizaci

prostředí a osazenstva Mikumské nemocnice.V den prvního výročí

otevření nemocnice byl vyvěšen nápis "Dnes se neordinuje"(  -

odkaz na názen díla i na již zmíněný časový rámec celé novely - den, 

 

kdy se neordinuje, je dnem, který z obou stran uzavírá hlavní dějovou 

linii, z lingvistického pohledu i celý text novely). V onen den Dr.Jaharu 

( - signál koherentního spojení s prvním textem narativního 

 
úseku 0) zůstává v nemocnici, zatímco všichni ostatní (

) jsou na výletě, jehož plánování je centrem prvního příběhu 

(narativního úseku), na který si Dr.Jaharu rozpomíná jako na včerejší 

událost.

   Odkaz "všichni ostatní" je ve vlastním vzpomínkovém vyprávění

rozveden na celé osazenstvo nemocnice v přímém výčtu - ředitel

 
Gosuke ( ), hlavní internista Dr.Uda Kjóhei (

), sestry paní Taki ( ) a paní Osuma (

) a uklízečka paní Okjó ( ).Tento výčet v apozicích

opět modifikuje jednotlivá jména (profesně zařazuje) a zdvořile je uvádí 
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připonou -san (vyjma již v přechozím narativním úseku charakterizova-

ných postav - Dr.Jaharua a ředitele Gosukeho).V následující větě je 

odkaz z předchozího "všichni ostatní" ( )  zkrácen a 

upřesněn (ve vztahu k předchozímu výčtu) na oněch (všech) pět (

).Oněch pět zaměstnanců nemocnice se ve vzpomince Dr.Jaharua 

před ním ( ) radilo nad průvodcem patřícím paní Taki (

) kam vyrazit na výlet. Ředitel Gosuke ( ) 

zmínil jistý návrh, ale nikdo (  - odkaz na předešlý výčet, logicky bez 

Dr.Gosukeho) nebyl nadšen. Další návrh na jinou, přijemnější aktivitu

 
podala uklízečka paní Okjó ( ). Ředitel Gosuke ( )

v přímé řeči zdůraznil svůj nezájem a že on ( ) absolutně nesouhlasí.

Ostatní ( ) s návrhem uklízečky paní Okjó ( )

souhlasili a všichni ( ) dali jí zvolené aktivitě přednost.

Dr.Jaharu ( ) se v přímé řeči pokusil o řešení sporu o výběr cíle 

zamýšlené trasy výletu (shrnující odkaz ) svou ( )zkušeností,

kterou podpořil návrh paní Okjó. 

 
Toho večera ( ) Dr.Jaharu ( ) zůstal v nemocnici.

Adverbium času zde kataforicky předjímá následující den, kdy dojde k 

dokončení narativního obsahu (odjezd účastníků výletu a tím začátku 

dne "dnes se neordinuje", stejně jako začátku řetězce příběhů - zážitků 
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Dr.Jaharua reálně probíhajících v onen den a též asociačně vyvolaných

příběhů vzpomínkových.

  Nejzajímavějším rysem tohoto textu je Ibuseho práce se skupinami 

účastníků příběhu. Nejdříve jsou uvedeny dva protějšky - Dr.Jaharu (

), který na výlet nejede (je jen poradním hlasem při plánování) 

a "ostatní"( ) - vágní výraz,který kataforicky předjímá

osoby, které tvoří zbylé osazenstvo nemocnice, stejně jako účástníky

výletu. Dále je výraz "ostatní" přesně vymezen podrobným výčtem

 
osob a jejich profesního zařazení. Tím jsou upřesněni aktéři výletu a 

jeho plánování, ale také je doplněno osazenstvo nemocnice, které bylo

v hlavních rysech (nejdůležitější osoby) uvedeno v obsahu 

nemocničního nápisu. Výčet tedy začíná opakováním osob lékařů a 

a jejich profesního zařazení. Nově se ale seznamujeme se zdravotními 

sestrami paní Taki a paní Osumou a s uklízečkou paní Okjó.Ty 

uzavírají onu skupinu dříve uvedenou výrazen " všichni ostatní". V tomto

 
případě je důležitá sledovat i partikule. Dr.Jaharu je hned v počátku

označen partikulí   (není hlavnímaktérem, tedy tématem příběhu),

zatímco již výraz "všichni ostatní" je tématizován partikuli . 

Tito " všichni ostatní" jsou dále ve vzpomínce Dr.Jaharua označeni jako

"těch pět" ( ). Tato číslovka je důležitá. Není pouhou alternační 
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variantou lexikální substituce, ale má i svou specifickou funkci jakožto  

indicie dalšího dělení. Dr. Gosuke má návrh, se kterým "nikdo"( ) - 

nikdo ze zbývajících čtyř aktérů skupiny "všichni ostatní" - nesouhlasí. 

Po té je ze skupiny "nikdo" ještě vyňata uklízečka paní Okjó s jejím 

vlastním návrhem. S ním sice Dr.Gosuke (  - v přímé řeči ) 

zásadně nesouhlasí, ale "ostatní" ( ) - tedy zbývající tři osoby 

- s návrhem uklízečky paní Okjó souhlasí a "všichni"( ) - všichni

z oněch třech včetně paní Okjó (tedy všichni čtyři) - mu dají evidentně 

 
přednost. Výraz "všichni" ( ) je užit, aby do výčtu byla zahrnuta i 

autorka výtaného návrhu uklízečka paní Okjó. Ve finále zasáhne 

Dr.Jaharu ( ), který na základě svých (v přímé řeči )

zkušeností spor (referenční shrnující ) rozřeší.Opravdu

mistrovská práce s partitivními výrazy.

   Časový rámec tohoto narativního úseku uzavírá výraz "toho večera"

 
( ), kdy Dr.Jaharu ( ) zůstává v nemocnici přes noc. Ona 

noc je právě spojnicí - počátkem nového dne (dne, kdy se neordinuje) -

tedy časového rámce celé novely.

   V tomto narativním úseku Ibuse rozehrává doslova šachovou partii 

 
aktérů narativního textu. Jednotliví aktéři fungují samostatně, s inter-
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textovými odkazy na předešlý introdukční text (narativní úsek 0), nebo

jsou spojováni do různých skupin po čtyřech či pěti. Jen Dr.Jaharu je

nezůčastněným pozorovatelem, který přispěje až nezávislou radou.

Mistrně je zde užito intratextové koheze, kdy aktéři postupně vytvářejí

krátkodobé relační sekce (skupiny) a na ty je pak odkazováno buď 

číslovkou s důrazovým demonstrativem, nebo je neurčitými zájmeny

(nikdo, všichni, ti ostatní, apod.). Koherentně dominantní jsou právě 

postupně se měnící relace mezi osobami a fluktuace jejich příslušnosti 

 
(zařazení do vznikajících a zanikajících názorových skupin).

Mimo zájmenných výrazů koherenci textu zajišťují zájmenně užívaná 

repetice vlastních jmen či relační demonstrativa připojovaná tak 

označení názorových skupin.  

   Text též obsahuje výčet dalšího (pomocného)nemocničního personálu

doplňující tak předchozí narativní úsek, přesněji obsahy jeho dvou textů.

 
    Ibuse užívá hojně za sebou jdoucích souřadných souvětí s hlavní 

větou v minulém čase důvěrném, který se tak stává doplňujícím 

prostředkem mezivětné koheze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

                III.kapitola - Narativní úsek 2
 Policista a dívka 

        (sekvenční část A)
                                    (str. 13, řádek 6. - str.15, řádek 21.)     

   V následujícím odstavci zcela bez jakýchkoliv introdukcí

začíná další narativní úsek, který rozdělen do šesti sekvenčních částí 

(samostatných narativních textů) tvoří jakýsi pomocný rámec několika 

vzpomínkovým příběhům textově plynule začleněnným. 

Sekvencování tohoto úseku, neustálé přerušování a následné 

 
navazování je pro analytickou observaci velmi zajímavé.

   Adverbium "příští/následující ráno" ( ) anaforicky odkazuje

na narativní usek 1, neboť ten je v jedné větě tématickým úvodem

a intertextovým článkem narativního úseku 1 a narativního úseku 2

společně s finalizací předchozí narační linie, kdy Dr.Jaharu ( )

vyprovází ředitele Gosukeho ( ) a paní Okjó zde odkazovanou

jen na její profesi ( ).Dr.Jaharu se dále těší, jak si odpočine, ale 

 
zvonek u dveří zvoní, i přes nápis na dveřích ("Dnes se neordinuje"-

- ).Dr.Jaharu ( ) vstává a tím prakticky začíná série 

narativních textů tvořících základ koherentní linie novely.

   Dr.Jaharu se ptá v přímé řeči, kdo to je (  - kataforický odkaz na
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postupně se odhalující aktéry následujícího příběhu).Vidí dveřmi

jen "postavu oblečenou v červeném svetru" ( )

a ptá se znovu ale zdvořileji ( ). Ozval se však mužský hlas (

) s oslovením Dr.Jaharua "doktore" ( ), který opět 

reagoval odkazem na nápis "Dnes se neordinuje" ( ) a otázkou

"Kdo ( ) to je ?".Ode dveří se ozvala již jasná odpověď:"Macuki.

Policista Macuki." ( ) a oslovení Dr.Jaharua

"doktore" ( ) - náznak bližší známosti obou. Dr.Jaharu otevřel dveře 

a tam stáli Macuki,pochůzkový policista z (místní)policejní stanice (

 
) a a mladá žena/dívka v červeném svetru (

). 

   Autor zpočátku pro onu ženskou postavu používá výraz  . Dalo

by se to přeložit jako "žena", ale tento výraz je sémanticky vyprázdněný

a funguje spíše jako referenční zájmeno "ona". Výraz "žena" by byl 

zavádějící i proto, že později se dozvídáme, že jde o mladou dívku. 

 
S touto specifikací autor ale posečkává až na pozdější okamžik, aby její

odhalování bylo postupné. 

   V textu specifikace aktérů děje pokračuje. Ona ( ) měla svěšenou 

hlavu a Dr.Jaharuovi (podmět nevyjádřen) bylo na první pohled jasné, 
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že ona - mladá dívka ( ) byla znásilněna. Zde je poprvé užito výše 

zmíněné lexikální substituce označení "mladá dívka" za předchozí 

méně specifické "ona" ("žena"). Ibuse této substituce užívá záměrně.

Vyjadřuje tím, že na pohled "mladá dívka" (výraz s inherentní konotací

nevinnosti), po znalosti faktu znásilnění se stává pro Dr.Jaharu spíše

"ženou" (s inherentní konotací jisté, tedy sexuální, zkušenosti. Zároveň

zde jde o anaforický odkaz na výraz "žena", kterým dívku označil autor

hned v počátku tohoto narativního textu.    

   Styl hovorového jazyka v dialogických úsecích se střídá se stylem 

 
narativním (minulý čas důvěrný) v pasážích narativních či 

deskriptivních. Text tak získává jisté členění, které slouží k navození

atmosféry, v níž Dr.Jaharu postupně získává informace o své budoucí

pacientce i o návštěvě svého známého (policisty Macukiho).
 

   Dr.Jaharu mluvil opatrně,jak mu zkušenost praxe forenzního lékaře 

 
( )velela, aby ji (  - adresáta hovoru či pacienta - tedy 

onu dívku) ještě více nevystrašil. Zde je krátce užito substičního . 

Sématický obsah tohoto výrazu přidává dálší, odlišnou, specifikaci, 

nebo spíše náznak. Ona dívka se totiž opravdu stává jakýmsi partnerem

Dr.Jaharuovi v jeho snaze ji vyšetrit - on jako lékař, ona jako odmítavý 

 
 



 39 

pacient. Veškeré další dívčiny aktivity, postoje jsou v podmětech i 

přívlastcích odkazovány výrazem "dívka" ( ). Ten je tedy pro tuto

postavu v této formě etablován a svůj koreferenční řetězec dále udržuje 

úplnou repeticí. Za zmínku stojí i nahlédnutí do sémantického obsahu

výrazu . Zde je sice jeho obsah spíše zůžen na "mladou dívku" a má

spíše zájmennou referenční funkci. Vlastní úplný význam výrazu , 

tedy "dcera", hraje též roli. Ta dívka zřejmě Dr.Jaharuovi, jehož očima 

 
všechny příběhy i celý děj vidime, zřejmě jeho dceru připomíná. Nebo

si vzhledem k jejich věkovému rozdílu připadá jako její otec. 

   Postava Macukiho v rámci jeho koreferenčního řetězce také prochází 

jistými změnami. Nejdříve se dozvídáme jen jméno - Macuki ( ), pak 

je přidána specifikace - policista Macuki ( ), později - 

- pochůzkový policista z (místní) stanice ( ). Dále je 

etablováno označení zkrácené hovorovější , později i fami-

liárnější , kde přípona  naznačuje bližší známost Dr.Jaharua a 

 
Macukiho. Také substituce výrazem , přidává sémantickou 

indicii policisty "z ulice" zkušeného a životem protřelého. V dalších 

pasážích tohoto narativního úseku je policistův koreferenční řetěz 

tvořen partitivní repeticí často z důvodů spíše stylistických střídající se

s lexikální substitucí, která má za cíl přivézt zpět do centra pozornosti 
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určitý aspekt policistovy charatkeristiky, a tak jí dodat důraz s ohledem

na zasazení do konrétní akce/situace (viz. následující sekvenční úseky).

 Ve výběru substitučních výrazů je vidět Ibuseho přesná práce nejen s  

jednotlivými výrazy označujícími osoby příběhů, ale i přesné zasazení 

toho či onoho sémantického rysu do konkrétního dialogu či aktivity dané

postavy. A to neplatí pouze o postavě policisty Macukiho, jak uvidíme

v dalších částech analýzy. 

 
   
   Tento narativní úsek, nebo spíše jeho první část,  je zakončen 

referenčním shrnutím nových aktérů děje - výrazem "oba", neboť

dívka (Júko) a policista (Macuki) jsou hlavními nostieli situačního

významu - případu znásilnění. Oba jsou i dominantním příznakem 

koherence celé sekvence tohoto narativního úseku. 

Děj v ordinaci (stejně jako narativní text) je přerušen policistovým 

vyprávěním o trestném činu, jehož obětí se mladá dívka stala 

(viz.narativní úsek 3., kapitola IV.) 

 

         (sekvenční část B)
                            (str.19, řádek 1. - str.21, řádek 16.)

   Po policistově ( ) líčení trestného činu, kterého se dívka 

stala obětí (narativní úsek 3),se Macuki (  - zdůrazněn jeho vztah 

k Dr.Jaharuovi) tázal dívky, zda vše řekl správně.Dívku ( ) vždy 
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oslovoval "ty" ( ) a stěžoval si Dr.Jaharuovi, že dívka ( ) není 

vůbec sdílná, (ona - ) nechce ani sdělit jméno domu, kde měla 

bydlet ( ), ani jméno jejího přítele ( ).

"My (  - míněno "policie") bysme ho neobtěžovali (otázkami)."

pokračuje Macuki. Dr.Jaharu ( ) reaguje, že nechce slyšet žádné 

další Macukiho spekulace, neboť mu ve snaze přimět dívku ke 

spolupráci s ním (mé vyšetření - ) nejsou příliš ku pomoci. 

Policista se hájí, že ty dva pachatele (muže a ženu - ) jistě 

dopadnou vlivem jasných indicií. Dr.Jaharu ( ) dává vzdychající

 
stydící se dívce ( ) možnost odpovědi napsat, avšak policista Matsuki

( ) odpovídá za ni ( ) a sděluje fakta z její výpovědi na policii

zapsaná do notesu - jméno: Júko Cuwano ( ), domovskou 

adresu, apod.. Následně dokončuje líčení druhého trestného činu 

spáchaného na dívce ( ) - narativní úsek 3 část B.

   V této sekvenci je zaznamenáníhodné pouze užití výrazu , 

 
které dodává nádech stylu policejního spisu či přeneseně 

nespecifického policejního žargonu (podrobněji viz. níže v analýze

narativního úseku 3.). Také na konci je uvedeno plné jméno 

znásilněné dívky -  Júko Cuwano. Tím je dokončena koreferenční 
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specifikace dívčiny identity. Ve zbylé části tohoto narativního úseku

je dívka dále označována výrazem . Její vlastní jméno je užíváno v 

koreferenčním řetězci narativního úseku 16, zřejmě pro koherentní

spojení téže aktérky děje obou příběhů, ale zároveň z důvodů odlišení

obou příběhů (narativních textů) i specificity funkcí, které tato aktérka

v obou textech (naracích)vykonává - jednou pasivní oběť, podruhé 

aktivní spolutvůrce děje. Ibuse užívá jeden koreferenční řetězec

jakožto kohezivní propojení narativních úsekú 2 a 16 (s využitím úplné

lexikální repetice), zatímco substituce slouží k odlišení funkce téže 

 
aktérky děje (dějů). Obě označení aktérky (dívka i Júko) slouží

jako příznaky koherence, ale uvnitř dvou různých textů, přesto

identita aktérky (jde o tutéž dívku) slouží jako prvek intertextový

(vyjádřen tedy pouze implicitně).

   Též zaznamenáváme narážku na narativní úsek 3 shrnujícím

označením pachatelů prvního trestného činu  (doslova:

muž a žena - oba).   

 

                          (sekvenční část C)
                         (str. 23, řádek 14. - str. 25, řádek 1.)

   Dění do ordinace vrací postava Dr.Jaharu ( ), jeho

snahy přimět dívku ke svolení s forenzním vyšetřením a úvahy o 
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pochopitelnosti odmítavých reakcí žen ( ) a dívek ( ) 

v podobných situacích.

   V této sekvenci nejsou žádné koreferenční řetězce uvedeny,

ani nové ani pokračující. Dr.Jaharu uvažuje obecně o ženách

a dívkách - vždy v generalizujícím plurálu. Ty jsou zde koherentně

 

dominantní a vykazují jistou intertextovost vlivem výrazům "dívka(y)"

a "žena(y)" v obecném slova smyslu. Dá se tedy říci, že koheze

zde působí spíše v rovině sémantické (sémantický rys ženského 

pohlaví).

 

                                      (sekvenční část D)
                      (str. 25, řádek 9. - str. 31, řádek 16.)

   Po krátké vzpomínce na jednu obtížnou pacientku - středoškolskou 

učitelku (narativní úsek 4), Dr.Jaharu ( ) se obléká do 

vyšetřovacího úboru připravený na ošetření pacientky.Policista

 
Macuki ( ) ji ( ) popostrčí do operačního sálu, jako starý 

zběhlý policista ( ) pokývne na Dr.Jaharua

( ) a odejde do vedlejší místnosti. Dr.Jaharu ( ) se ji 

( ) dále snažil přesvědčit o nutnosti onoho vyšetření oslovujíce ji 

(v přímé řeči) - "ty" ( ), s pochopením, že (ona - ) byla zřejmě panna 

( ).
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Pak navrhne, aby ona (ty - ) sama ( ) se ošetřila/aplikovala

lék/desinfekci, a doplní instrukce, jak jej/ji ( ) použít. A až bude 

hotová,ať přijde za panem policistou ( ) do čekárny.

   Dr.Jaharu odešel za policistou Macukim ( )do čekárny,

kde s ním hovořil oslovujíce jej důvěrně Macuki ( )

či ty( ) a on při rozhovoru užívá pro sebe výrazů já/mně ( ) a můj 

( ). Následně Macuki. uvažuje o extrémech, jakými se 

vyznačují ósacké ženy, a připomíná Dr.Jaharuovi zážitek s jednou

ženou, zcela opačným případem než jakým byla Júko (narativní

úsek 5).

  Tato sekvence je spíše zaměřená na vztah lékař - dívka a lékař -

  Tato sekvence je spíše zaměřená na vztah lékař - dívka a lékař -

policista. Tyto vztahy působí v tomto textu jako dominantní prvky 

intratextové koherence a jsou specifikovány situačně (dívčína zdráha-

vost a nevole) i jazykovými (prostředky koheze relační). Dívka ( ) oslo-

vuje Dr.Jaharua zdvořile "pane doktore Jaharu" ( ) (znak jejího 

ostychu a toho, že lékař i přes svém přátelské chování je pro ni cizí/ne-

známý člověk a také muž). Dr.Jaharu, k ní však přistupuje opravdu jako 

k dceři (oslovuje ji výrazem  - příznak "otcovského" vztahu), zatímco 
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policistu Macukiho označuje výrazem  - příznak vztahu dvou 

známých, ale spíš profesně než přátelsky.

   Gramatickou kohezi tohoto textu vytváří vyšší frekvence užívání pře-

chodníků (-te).Tento druh koheze je spíše doplňkový ke kohezi lexikální

relační výše zmíněné.

Když situaci vyřeší kompromisem odchází za policistou Macukim 

a vede s ním rozhovor ve stylu dlouholetých známých. Dr.Jaharu 

odkazuje na Matsukiho pouze familierními výrazy či .

                                     (sekvenční část E)
                          (str. 35, řádek 3. - str. 35, řádek 21.)

   Po vzpomínce na společný zážitek, Dr.Jaharu ( ) a policista 

 
Macuki ( ) hovořili o tom, jak těžké to taková mladá dívka 

( ) má. Macuki byl trochu netrpělivý, neboť dívčin ostych brzdil 

jeho práci a bránil v úspěšné policejní práci ( ).

Dr.Jaharu (oslovován policistou "doktore"- ) pokračoval v rozhovoru 

s Macukim (oslovován Dr.Jaharuem "ty"- ), nabídl mu čaj a hovořili

o dívce, která (ona - podmět nevyjádřen) začala plakat (Macuki nakoukl

do operačního sálu). V tom se ozval zvonek u dveří a začíná šestý 
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příběh (narativní úsek 6).

   V sekvenci E pokračuje přátelský rozhovor Macukiho s Dr.Jaharuem.

Macuki je opět oslovován a Dr.Jaharua oslovuje zase  - pro 

důraz na důvěrný/přátelský vztah obou mužů (implicitní intertextový 

signál propojujícín tento text s texty předchozích sekvenčních částí). 

Úvahy o oné oběti trestného činu jsou zobecněny na úvahy o obtížnosti 

života všech žen či žen jako takových - proto generalizující výraz 

(intertextový signál odkazující na text narativního úseku 5). 

         

                                   (sekvenční část F)
                         (str. 41, řádek 8. - str. 41, řádek 16.)

   Dr.Jaharu ( ) odvádí do ošetřovny matku Harumiho (- aktéra

narativního úseku 6, který je jen letmo přerušen touto sekvenční částí 

druhého příběhu.), při čemž koutkem oka sleduje mladou dívku ( ),

 
jak klečí a čte instrukce na léku. Po té se opět věnuje matce Harumiho, 

a tak pokračuje příběh 6 (sekvence B). 

   Zde koherentní souvislost udržuje jen člen centrálního koreferenčního 

 
řetězce novely - Dr.Jaharu - ve formě  (koherentně diominantní

prvek). Je zde též odkaz na v nemocnici právě přítomnou aktérku 
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narativního úseku 6.- označovanou jako Harumiho matka ( ) -

- vedlejší intertextový prvek. 

                               (sekvenční část G)
                      (str. 49, řádek 22. - str. 51, řádek 3.)    

   Policista Macuki ( ) se ptá (je-li vše v pořádku) dívky 

( ), která se objevila ve dveřích a přerušila tak na krátko šestý 

narativní úsek, (ona - ) pokývla. Dr.Jaharu ( ) zdůraznil, 

 
aby dívka ( ) sdělila, pokud je něco v nepořádku. Pak se ozývá 

Harumiho matka a pokračuje narativní úsek šestý (sekvence E).

   V této sekvenci pokračují pouze koreferenční řetězce Dr.Jaharua,

policisty Macukiho a též Harumiho matky, jejíž příběh přerušuje

tento narativní úsek. Všechny tři osoby jsou koherentně dominantní

 
a členové jejich koreferenčních řetězců tvoří jádro koheze tohoto 

krátkého textu a působí i intertextuálně ve vztahu k textům předešlých 

sekvenčních částí tohoto narativního úseku.

       

                               (sekvenční část H)
                     (str. 51, řádek 8. - str. 51, řádek 12.)

 
   Policista Macuki ( ) se táže opět dívky, jestli zkončila 
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své ošetřování, postrčí ji ( ) kupředu. Ona ( ) obrácena 

k Dr.Jaharuovi ( ) výrazem ve tváři ukazuje otrávenost nad 

policistovými ( ) otázkami. (Ona - ) poděkuje Dr.Jaharuovi 

( ) a odchází z místnosti, zanechává policistu ( ) za sebou. 

On ( ) za ní křičí, aby počkala (oslovením "ty"- ).

 
   Zde za zmínku stojí jen několik detailů koreferenčního řetězce

policisty Macukiho. Zajímavé je užití výrazu  v sekvenční 

části A a výrazu  v této sekvenční části. Oba výrazy obsahující 

komponent označující profesionalitu a rutinnost policejní práce, v prvním

případě je evidentní kladné hodnocení - "zkušený policista"(proto 

přídomek ), v druhém případě spíše záporné - "policajt/polda"

(ve smyslu "otravný"). Na policistu je vypravěčem nakonec odkázáno 

neutrálním výrazem .

 
                              
                               (sekvenční část I)
                     (str. 51, řádek 13. - str. 51, řádek 22.)

    Druhý narativní úsek zajímavě končí spolu s úsekem sedmým, 

kdy finální sekvence narativního úseku 2 (sekvenční část I, ve sku-

tečnosti pokračování části H) i úseku 6 (sekvenční část D) se sbíhají 
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do jedné - mladá dívka (  - hlavní aktérka narativního úseku 2 

a Harumiho matka (  - hlavní aktérka narativního úseku 6) se 

společně obouvají. Dr.Jaharu ( ) je ( ) doprovodí ke dveřím. 

Pak policista (  - postava mající roli v textech obou narativních 

úseků), mladá dívka ( ) a Harumiho matka ( ), tedy všichni 

tři ( ) odcházejí. 

 
   V této sekvenční části, která souběžně finalizuje dva příběhy, se

též souhrně setkávají aktéři obou reálných příběhů (příběhů ne 

vzpomínkových) a výrazem "tito tři (lidé)" ( ) je finalizována i 

jejich narativní funkce a existence (po osobu Harumiho matky však 

jen dočasně, neboť se s ní setkáváme ještě jednou v narativním 

úseku 16). Dochází tak i k ukončení koreferenčních řetězců všech tří 

zmíněných osob sloučením do výrazu numerálního, který tak vytváří 

 
finalizujcí článek jakožto tzv.kohezivně terminální substituent. 
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                  IV.kapitola - Narativní úsek 3
                        Trestné činy
                                          (sekvenční část A)
                                      (str. 15, řádek 22. - str. 17, řádek 20.)

   V této části sledujeme vyprávění policisty Macukiho ( )

 o tom, co se oné dívce stalo (v přímé řeči).Dle slov policisty, ta dívka

( ) přijela večer předchozího dne ( ) z Ósaky a

měla bydlet u nějakého nájemníka ( ).Ztratila se, a tak se ptala

kolemjdoucí ženy ( ) a ta spolu s mladíkem, který ji doprovázel

( ), ji doprovodila ( )

správným směrem. Mladík ( ) jí říkal, kde měla vystoupit. Žena ( )

 

jí pomohla s kufrem a bundou. Oba její "průvodci"( ) šli 

napřed a ona ( ) je ztratila z dohledu.Oba najednou nikde nebyli

( ) - ani ona žena (  - postava v dohledu), ani její (

 - té dívky) věci.

Když (ona - dívka - ) šla vykonat potřebu, došlo ještě k jedné 

události - objevil se tam ( ) nějaký muž ( ) a  ten ( ) ji přepadl a 

znásilnil.

 

   Policista Macuki je hned zkraje sekvenčního úseku označen sice 

zkráceně , ale sémantický rys "policista" je uveden,neboť 
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text naznačuje, že jde o profesionální rekonstrukci trestného činu 

(trestných činů) zkušeným policistou. Proto i familierní se v tomto 

narativním úseku nevyskytuje ani jednou. Dívka, oběť, je označena 

formalizovaným obecným  s dodáním referenční deixe . 

Opět navození stylu monologicky podaného policejního spisu.
 
Proto by v překladu pro výraz  hodilo označení jako "oběť 

trestného činu" s přidáním vhodného demonstrativa.

   Poté jsou identifikováni pachatelé prvního trestného činu i pachatel

druhého trestného činu - hlavní nositelé situačního významu mající 

dominantní roli v intratextové koherenci textu tohoto narativního úseku. 

 

V prním případě (trestém činu) to jsou pachatelka středního 

věku  (specifikace přidána adkjektivy) a mladík - její doprovod

( ) -  ten je dále generalizován a označen výrazem

"on" - muž/pachatel ( ). Oba pachatelé (shrnuto v "oba její průvodci"-

 ) zmizeli a dívce ( ) odcizili její ( ) věci. 

 

Druhý trestný čin byl již stručnější - "(neznámý) muž" ( ) ji přepadl, 

okradl a znásilnil. Onen muž je označován pouze výrazem  v úplné

repetici, neboť oběť ve výpovědi si toho s oné překvapivé události 

mnoho napamatovala. Alespoň zpočátku ne.
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Kohezivně působí i začleňování vět s výrazy "de aru" a "koto mo aru" do
 
dialogickcýh pasáží textu, což navíc dodává důraz na strohost 

policistova líčení případu, jakoby šlo spíše o text psaný než mluvený.

Avšak z hlediska kohezivních prostředků je v tomto textu zřetelně 

dominantní úplná repetice etablovaných označení aktérů děje 

(např. "mladá dívka" a dalších) prokládaná častým užitím zvratného

zájmene "džibun" (či v atributiním vztahu "džibun no").Toto zájmeno

přispívá nejen k intratextuální kohezi, ale i jakožto přííznak koherence

přispívá  k důrazu na nositele situačního významu - pachatele na jedné 

straně a oběti na straně druhé. 

 

   Též se zde s jistou frekvencí objevuje zájmeno "kimi" (v dialogu při 

oslovování dívky policistou Macukim) dotvářející koreferenční řetězec 

oběti znásilněšní (mladé dívky).

                                          (sekvenční část B)
                             (str. 21, řádek 17. - str.23, řádek 13.)

   Po krátkém návratu do ordinace, policista Macuki ( ) čte ze 

 

zápisníku a detailněji popisuje průběh druhého trestného činu, jehož

hlavním motivem bylo znásilnění.Dívka ( ) sama odhodila její ( ) 

hodinky, o které měl násilník ( ) zájem, (ona - ) snažila se utéct, 
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násilník ( ) ji ( )však svou silou strhl na zem a znásilnil ji ( ). 

Byla jako v mrákotách, ani neslyšela, kdy a kam násilník odešel.Když se

probrala, (ona - ) vydala se opačným směrem, než kterým se 

objevil násilník.Tím končí policistova rekonstrukce tretných činů,jak mu

je na stanici před tím podala sama oběť (příběh 3).

   V tomto detailním doplnění již dříve zmíněného druhého trestného 

činu, je onen "neznámý muž" již označen za "násilníka" ( ) a 

znásilněná dívka je označena nejprve (před znásilněním) etablovaným  

výrazem "mladá dívka" ( ), po znásilnění už jen neosobním pravým 

zájmenem  . Tato substituce není náhodná. Před znásilněním

 

byla dívka sice okradena a zmatena, ale její osobní integrita nebyla 

porušena. Byla pouze bezradná. Akt znásilnění ji však připravil o osobní

integritu, při povalení na zem zřejmě ztratila nakrátko i vědomí či nastala

psychická reakce na násilí na ní spáchané. Byla jako v mrákotách,

nebyla vůbec sama sebou, byla jako tělo bez duše.A to vše vystihuje

ona vyprázněná reference zájmena  v kontrastu k výrazu  (mladá 

dívka), jinými slovy osoba s plným vědomím a psychickou integritou. 
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                V.kapitola - Narativní úsek 4
                Středoškolská učitelka
                          (str. 25, řádek 1. - str. 25, řádek 8.)
                                
   Krátkým textem - vzpomínkou, která přerušuje úvahy Dr.Jaharua 

o negativních reakcích některých pacientek vlivem jejich obtížných 

životních situací (v druhém příběhu), je vzpomínka na jednu 

dávnou pacientku - středoškolskou učitelku ( ). 

Tato žena/pacientka ( ) se zdráhala položit na operační stůl, 

když ji sestra (  - kataforické uvedení) chtěla pomoci.

Pacientka ( )tvrdila, že takové procedury/instrumenty

ženy urážejí, takže se ona toho zdráhá.Sestra paní Taki (

) si s ní "zažila své".

   V tomto narativním úseku je ve vzpomínkovém příběhu Dr.Jaharua

uvedena na krátko nová aktérka děje - středoškolská učitelka. Ta je dále

odkazována zájmenným modifikátorem  a substitučním označením  

pacientka ( ), které je ještě jednou opakováno (úplná repetice).

Užití přívlastkového tvaru ukazovacího zájmena  je čistý odkaz na

osobu již zmíněnou s jistou mírou specificity (profesní zařazení) a 
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zřejmě známou mluvčímu (Dr.Jaharuovi) i posluchači (policistovi 

Macukimu). Koreferenční řetězec dále pokračuje substitucemi

 

s nižší mírou specificity a větším důrazem na úlohu postavy v příběhu

a zároveň jejího vztahu k Dr.Jaharuovi - (ona) pacientka (on - lékař).

V tomto případě se pohybujeme na rozmezí lexikální substituce a 

lexikální relace, která je funkčně upřednostněna. Pro Dr.Jaharua

 

byla ona učitelka "pouhou" pacientkou, jednou z mnoha. Tím je 

i důležitost tohoto příběhu pro centrální dějovou linii trochu devalvována.

Jde o pouhou asociaci Dr.Jaharua.

   Co se týče postavy zdravotní sestry paní Taki, ta je nedjříve uvedena 

pouze profesním označením, které ale působí trochu nejednoznačně. A 

to proto, že z narativního úvodu (narativní úsek 0) víme, že v nemocnici

 

pracují dvě zdravotní sestry. V počátku tohoto příběhu je konkretizace

zdravotní sestry upozadněna ve prospěch centrální aktérky tohoto 

příběhu, později dojde k partitivní repetici s upřesněním uvedením

vlastního jména zmíněné zdravotní sestry, která je též zapojena do děje,

nejprve vztahem sestra - pacient (výraz pacient je tedy dvojrelační a 

užití profesního označení získává druhé opodstatnění) a po té i jako 

objekt přímo zasažený dějem (stížnostmi pacientky) - proto následně
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konkretizován. Z hlediska situačního významu i z hlediska textové 

koherence v tomto textu dominantní introdukovaná aktérka děje - 

- ona středoškolská učitelka. 
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                VI.kapitola - Narativní úsek 5
                     Žena z Ósaky
                           (str. 31, řádek 17. - str. 35, řádek 2.)
                         

   Policista Macuki připomíná Dr.Jaharuovi, kterého oslovuje přátelsky 

"doktore" ( ), jejich společný zážitek s jednou starší ženou (

), ženou z Ósaky ( ), kterou on (já - ) přivedl, 

neboť konala "noční obchody" ( ). Dr.Jaharu (

 

) se usmál a na příhodu zavzpomínal. Ta žena ( ) přistižena

při "nočním obchodu" se lživě hájila tím, že ona ( ) je pacientkou 

Mikumské nemocnice.Když ji ( ) tam policista Macuki (

) přivedl, (ona - ) klidně do nemocnice přišla a předstírala být

starou známou pacientkou přátelským oslovením Dr.Jaharua "doktore" 

( ). Dr.Jaharua (zkráceně ) to překvapilo, policistu Macukiho 

 

( ) šokovalo. 

   Zde máme další text vzpomínkového příběhu tentokrát nevyvolaný 

pouhou asociací, ale přímou zmínkou policisty Macukiho na společný 

zážitek, v němž oba dva (Dr.Jaharu i policista Macuki) byli aktéři děje. 

 

Nově introdukovanou aktérkou byla jedna žena, evidentně prostitutka, 

která svou bezostyšností tvořila jakýsi kontrast k většině stydlivých 
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žen a dívek z Ósaky, včetně oběti znásilnění z druhého narativního 

úseku, který je textem tohoto vzpomínkovho příběhu přerušen. 

Prostitutka je označována pouhým  se specifikační modifikací 

(žena středního věku, žena pocházející z Ósaky). Následně je na ni 

odkazováno pouze pravými zájmeny ( ) a , které autor užívá 

k vyprázdnění důstojnosti odkazované postavy (jako v případě mladé 

dívky po znásilnění). Starší žena, postrádá ostych a tím i důstojnost 

 

od samého počátku (narozdíl od znásilněné mladé dívky). 

   Použití zájmene  při první zmínce o oné prostitutce je čisté užití

introdukční, kdy policista má již celý příběh na mysli, ale Dr.Jaharuovi

jej musí ještě přiblížit. Později žena je modifikována demonstrativy řady 

"so-", neboť ta žena patřila více do zkušenosti Dr.Jaharua, který ji oše-

třoval, než policisty Macukiho, který ji jen doprovázel. Demonstrativa 

 

řady "so-" jsou intratextovým prostředkem gramatické koheze v tomto 

textu (spolu s kohezivně doplňujícím zvratným zájmenem "džibun", zde 

s emfatickou funkcí).

   Vlivem větší míry potřeby charakterizace, užívá Ibuse v tomto textu 

více sinojaponských výrazů než v textech předešlých (zejména v 

sekvenčních částech narativního úseku 2 převažují jamatokotoba pro
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důraz na naraci a její spád i vlivem větší frekvence dialogických pasáží).

Pro charakterizaci aktérů děje Ibuse rád užívá právě pomocí kandži 

psaných výrazů sinojaponských, 
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                VII.kapitola - Narativní úsek 6
                   Nezaplacený účet
                               (sekvenční část A)
                       (str. 37, řádek 1. - str. 41, řádek 7.)

   V tomto narativním úseku se dostáváme do textu druhého reálně 

probíhajícho děje v "den, kdy se neordinuje".

   Zvoní zvonek a policista Macuki ( ) jde otevřít. Ode dveří

je slyšet (  - implik.Dr.Jaharuem) ženský hlas 

( ) žádající návštěvu u doktora a odborného poradce (

 
).Policista ( ) odporuje a říká (on -  ), že se neordinuje,

ale ona ( ) trvá na svém. že (ona - ) tento den zvolila úmyslně. 

Policista ( ) se chystá jít se zeptat Dr.Jaharua, zda se 

mu ( ) to hodí. V tom se Dr.Jaharu ( ) objevuje na 

chodbě a vidí onu ženu (dlouhý popis jejího oblečení, bot i vlasů -

- ), která jej oslovuje "pane doktore" ( ). Představuje se

 
jako žena pana Jukawy/Jukawova žena ( ). Dr.Jaharu 

( ) si na ni ( ) vzpomíná, vybavuje si i její jméno - 

- Mičijo ( ), vzpomíná i na to, že byla prvním pacientem (

) po otevření Mikumské gynekologické a interní kliniky/

 
nemocnice ( ) a též že nezaplatila účet.
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Ona ( )se v přímé řeči omlouvá, přináší obálku s penězi a Dr.Jaharu 

( ) vzpomíná na její těžký porod a ekonomicky i lidsky obtížnou 

situaci paní Jukawové ( ) a jejího umírajícího, posléze 

zesnulého manžela ( ).Ona vysvětluje, že její syn ( ) 

pracuje na úřadě a tehdy (při operaci - ) byl oním dítětem 

( ), kterého Dr.Jaharu ( ) přivedl na svět a také (v přímé řeči

on - ) ho ( ) i pojmenoval. Ty peníze ( ) vydělal tedy on 

(její syn- ), který ( ) "mně ( )", jak sama říká, přiměl je 

přijít odevzdat. Dr.Jaharu se ptá na jejího syna ( ), na jeho jméno 

 
( ), ona (paní Jukawowá - ) sděluje, že se jmenuje

Harumi ( ). Dr.Jaharu ( ) ji odvádí do ošetřovny a sleduje 

mladou dívku ( ),jak klečí a čte instrukce na léku (kohezivní spojnice s 

narativním úsekem 2 - sekvenční část F, jakési křátké intermezzo v 

šestém příběhu).Po té Dr.Jaharu ( ) vypisuje pro Harumiho 

 
matku ( ) účtenku a následně čte dopis od Harumiho (

).

   Hlavním prvkem intertextovým (spojnicí s textem předchozího 

příběhu) je přímo policista Macuki. Ten, sám čekající na Dr.Jaharua 

 
reaguje na zvonek a jde otevřít. Dále již máme perspektivu Dr.Jaharua, 
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který se dostává do centra koherenčního scénáře. Ten totiž slyší 

z druhé místnosti dění na chodbě.

Začíná zde pomalá graduální introdukce nové aktérky děje, významné 

jak pro tento narativní úsek, tak i pro několik následujících, Možná právě

proto si Ibuse s introdukcí tak pohrává a cizeluje její formu. Dr.Jaharu

tedy nejdříve slyší hlasy - jeden je Macukiho, ale druhý je neznámý.

Jedná se o ženský hlas. Aktérkou děje zde introdukovanou je tedy žena.
 

 
Zajímavé je využití této sémanticky vyprázdněné náznakové substituce,

kterou začíná koreferenční řetězec designující aktérku později 

etablovanou jako "Jukawova žena". Pro větší efekt nejistoty a pasivity

je zde užito i pasivního "kikoeru" (kooperace mezi gramatickou a 

lexikální kohezí), aby v centru pozornosti byl opravdu pouze onen 

ženský hlas, v tuto chvíli by se dalo říci "neznámý ženský hlas". 

   Ona žena, jejíž identita je zatím skryta, hledá odborného poradce,

 
tedy Dr.Jaharua. Žena uvádí titul místo jména nejen z důvodů 

zdvořilostních, ale Ibuse vkládá toto oslovení do jejích úst i z jiných

důvodů - jde o anaforický odkaz na vývěsku před nemocnicí zmíněnou

a podrobně graficky i obsahově ztvárněnou na začátku novely. Zároveň

však výraz  kataforicky odkazuje na fakt, že právě ona vý-
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věska bude hrát významnou roli v tomto příběhu. Až později se dozví-

dáme, že náhodné setkání s touto vývěskou přimělo paní Jukawovou si 

nejen vzpomenout na Dr.Jaharua a porod, který za jeho lékařského 

dohledu před lety absolvovala, ale i na jemu nezaplacený účet.     

   Policista Macuki jen stroze s ženou diskutuje a připomíná jí, že

v tento den se neordinuje, a tak její žádost o návštěvu Dr.Jaharua není

vhodná. Evidentní strohost Macukiho reakcí se odráží i v Ibuseho

výběru substitučního lexika - strohý výraz  (lexikálně gairaigo). 

 
   Jukawova žena se však nevzdává a stává se rovnoprávným 

partnerem/oponentem -  - v "rozepři" mezi ní a policistou.

O její identitě se stále dozvídáme málo, pro naslouchajícího Dr.Jaharua

je pouhý "ženský hlas" rozšířen na "někoho dohadujícího se" 

s Macukim.

   Poté, co se Macuki vzdává a po vysvětlení, že žena přišla právě 

proto, že je v nemocnici den volna, Macuki se rozhodne zeptat Dr.

 
Jaharua, zda se mu to hodí. V tom se však Dr.Jaharu objevuje na 

chodbě a sám vidí ženu na vlastní oči. Proto následuje detailní

popis oné ženy, nebo spíše jejího zevnějšku, avšak její koreferenční
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řetězec nese pouze substituované a později několikrát repetované 

"žena" - , které by se dalo označit spíše za alespoň zčásti

zájmenný výraz (ona - aktérka) s diferenčním sémem "ženského po-

hlaví". Poté se ona ale představí - jako Jukawova žena ( )

a Dr.Jaharu si vybavuje nejen ji, ale i vše co je v jeho mysli s ní spojeno

- její jméno Mičijo, její těžký porod, první den po otevření nemocnice i 

nezaplacený účet. Jinými slovy, upřesnění identity nové aktérky

uvedením jejího jména a společenského zařazení i upamatování

Dr.Jaharua na její první jméno předznamenává i přesnost asociací,

 
které jsou v mysli Dr.Jaharua pevně vryty. Ona se omlouvá (užito

tentokrát již čistě zájmenného ) za tehdejší nezaplacení účtu.

Dr.Jaharu dále vzpomíná na ni ("tuto Jukawovu ženu"), na jejího

manžela ("manžela Jukawu") a její tehdy těžkou životní situaci.

Zde je nezbytné zastavit se u právě zmíněného výrazu .

Ukazovací zájmeno v přívlastkovém tvaru zdůrazňuje fakt, že Dr.Jaharu

 
si na ženu dobře pamatuje, je mu dobře známa. Substituce dvou výrazů

znamenajících "manželku"  -  za  - nejen oživuje koreferenční 

řetězec její postavy, ale i jednotlivé výrazy Ibuse užívá záměrně, aby 
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odlišil právě přítomnou paní Jukawovou (užit výraz ) a paní 

Jukawovou ve vzpomínkách Dr.Jaharua (užit výraz ). Upřesňující

a koreferenční řetězec protkávájící přívlastek   udržuje jasnost

při výměně výrazů   za  a znemožňuje záměnu identity.

Navíc tento přívlastek i determinuje odkazem na vlastní jméno paní

Jukawové a jejího manžela ( ), který je asocičním nositelem

charakteristiky životní situace paní Jukawové (ve vzpomínkách

Dr.Jaharua).

   Paní Jukawová do příběhu vkládá dalšího aktéra pozdějšího děje, 

relačně vázanou - jejího syna. O něm se nejdříve zmiňuje jako o onom 

 
dítěti ( ), kterého za lékařské pomoci Dr.Jaharua porodila. 

Dr.Jaharu si vzpomíná, že jej (to dítě - )i pojmenoval. 

Paní Jukawová připomíná jméno jejího syna - Harumi ( ) a dále 

o něm hovoří. 

Na svého syna ona vždy odkazuje výrazem . Tedy zčásti 

 
lexikální a zčásti zájmenné "dítě" ( ) je koreferenčně substituo-

váno relačním "syn" - . Tento výraz je dále několikrát za sebou 

opakován cílenou úplnou repeticí, aby se zdůraznila role jejího syna

 
pro koherenci textu i pro děj samotný, přesněji pro konkrétní událost 
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návštěvy Dr.Jaharua paní Jukawovou a zaplacení dluhu.

Byl to právě její syn, který vydělal potřebné peníze ( ), právě její

syn ji přiměl, aby beze studu šla dluh zplatit, právě její syn vděčně 

smýšlel o tom, že díky Dr.Jaharu se narodil živý. 

Lexikální repetice, zejména úplná a je-li užita v takto blízkém sledu 

působí velmi silně a emfaticky na čtenáře a zde je její užití více než 

výmluvné a vhodné.

   Deskriptivní a charakterizační textové úseky obsahují značné 

množství sinojaponských výrazů, úseky dialogické vykazují vysokou 

frekvenci jamatokotoba, jejichž přítomnost v dialozích, zejména v 

 
hovorovém stylu, je příznačná.
 

   Poté, paní Jukawová jde s Dr.Jaharuem dovnitř do ordinace, kde

Dr.Jaharu zahlédne mladou dívku ( ) - část koreferenčního řetězce 

aktérky druhého narativního úseku - pouhá narážka na simultánně 

probíhající, nebo přesněji řečeno "dobíhající" děj dříve započatého 

reálného příběhu.

 
   Dr.Jaharu čte dopis od Harumiho, syna paní Jukawové (viz. narativní

úsek 7, kapitola VIII.) 
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                                   (sekvenční část B)
                         (str. 45, řádek 14. - str. 47, řádek 1.)

   Po přečtení Harumiho dopisu (narativní úsek 7), Dr.Jaharu ( )

uvažuje o tom, jak asi Harumi ( ) teď vypadá, je-li 

podobný matce ( ) či nikoliv, a proč asi poslal matku ( ) a 

nepřišel on sám ( ). Dr.Jaharu (v celé této sekvenci odkazován 

výrazem  "doktor" - ) napsal datum platby na 27.březen před 

šestnácti lety, aby se nemusela před synem stydět. Na datum si 

Dr.Jaharu dobře pamatoval, neboť to byl tehdy (  )první den, 

co otevřel ( ) svou vlastní nemocnici po té, co odešel z nemocnice

univerzitní. 

 
   Pak následuje krátká reminiscence na onen den a bouřlivý 

příchod jeho první pacientky, Jukawowy ženy ( ). Tato 

vzpomínka na počasí onoho dne, interiér nemocnice s květinami

- to vše je kataforický odkaz na později podrobně se rozvíjející příběh

porodu paní Jukawové (narativní úsek 8).Byla přinesena několika muži 

za velkého hluku. 

 
   Po krátkém vzpomínkovém intermezzu předjímajícím budoucí 

vzpomínkový příběh 8, se Dr.Jaharu ( ) vrací do čekárny, kde vidí 

spát Macukiho  a podává účtenku děkující matce Harumiho 
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( ). Sděluje jí, že četl dopis od jejího syna (  )a vzkazuje

mu, že si nemusí dělat starosti se svým příchodem na svět. Při otázce

na kompozici dopisu, Harumiho matka (podmět nevyjádřen) říká, že 

Harumi ( ) píše dopisy příliš často a příliš mnoho dopisů a ona ( )

se obává, co peněz ho to stojí. Probudivší se policista Macuki (

) reaguje, že tomu ( ) se říká dopisová posedlost.Když matka 

dodává, že Harumi vkládá do dopisů i básně, policista si potvrzuje, že 

to ( ) je pro tuto posedlost typické.

 

   Harumi je v tomto úseku označen nejdříve výrazem "to dítě jménem 

Harumi" ( ), to dítě, jehož dopis Dr.Jaharu četl, 

to dítě, o kterém mluvila paní Jukawová, to dítě, které přivedl na svět. 

Zajímavé je, že výše zmíněný výraz ( ) zahajuje celou sérii

výrazů relační koheze. Harumi je odkazován jako "dítě" ( ), 

paní Jukawová jako (jeho) "maminka" ( ). V úvahách Dr.Jaharua

 
proč asi Harumi nepřišel sám a proč poslal svou matku je na 

Harumiho odkazováno zájmenným ( ) pro důraz, asi ve 

smyslu "právě Harumi" (a ne někdo jiný - míněno např. jeho matka).
  
   Dále v rozhovoru Dr.Jaharua s paní Jukawovou (označena poprvé 

 
opět relačně jako Harumiho matka - ) o Harumim je užito 

výrazu  - rodinného oslovení pro zachování relačního typu 
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lexikální koheze. Relační koheze takto vytváří kompaktnost sekvence B

tohoto narativního úseku. Vykresluje fakt, že Dr.Jaharu smýšlí o 

Jukawových jako o rodinné jednotce, matce, otci, a synovi.

Rodině, do jejíhož osudu zasáhl tím, že zachránil Harumiho, syna

nemocného a brzy po té zemřelého otce. Proto relační vztahy dominují

koreferenčním řetězcům, ne pro designaci vztahů mezi postavami,

to bylo již provedeno dříve, ale pro portrétizaci rodiny jako celku.

   Policista Macuki se náhle probouzí, zasahuje do děje jen narážkou na

Harumiho posedlost v psaní dopisů  (odkaz na skutečnost již

 
zmíněnou matkou Harumiho v rozhovoru s Dr.Jaharuem - příznak

intertextovosti) pomocí tématického ukazovacího zájmene  v 

úplné repetici s emfaticky zvýšenou frekvencí výskytu krátce za sebou. 

Repetice tématu nese jádro koherence a explikuje explicitněji to, co se 

v narážkách mihne v rozhovoru Dr.Jaharua s Harumiho matkou.  

 
                      

                                   (sekvenční část C)
                   (str. 47, řádek 15. - str. 49, řádek 21.)

   Po krátkém rozhovoru s mladou dívkou z příběhu 2, se Harumiho

matka ( ) zvedla, řekla, že (ona -  ) by měla již jít, 

(ona - ) poděkovala Dr.Jaharuovi ( ) a úklonou se rozloučila 

 
s policistou Macukim ( ).
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   Zde pouze vidíme, jak postava Harumiho matky je posléze označena

pravým zájmenem "ona" ( ), tím Ibuse ubírá na významu aktérky

pro koherenční vztahy textu této sekvence, neboť ona se chystá odejít, 

a tak postupně kataforicky vyprazdňuje prostor pro další aktéry 

následných textů (dějů). Z hlediska intertextové i intratextové koherence 

významnou roli hraje osoby - policista Macuki a Dr.Jaharu - vyjádřené 

etablovanými členy jejich koreferenčních řetězců z předchozích textů.

 
 

                                   (sekvenční část D)
                     (str. 51, řádek 13. - str. 51, řádek 22.)

   Poté, co se nakrátko pozornost děje opět obrátila na mladou dívku 

z úseku 2 ( ), finální sekvence úseku 2 (sekvenční část I) 

i úseku 6 (tato sekvenční část D) se sbíhají do jedné - policista

Macuki ( ) srdečně děkuje Dr.Jaharuovi ( ), 

 
zatímco se Harumiho matka ( ) i mladá dívka ( ) obouvají.

Dr.Jaharu ( ) je ( ) nakonec doprovodí ke dveřím. Pak policista 

( ), mladá dívka ( ) a Harumiho matka ( ), tedy všichni 

tři ( ) odcházejí. 

 

   Děj obou reálných příběhů, prvního i druhého, se dovršuje výčtem

jednotlivých postav obou příběhů a finálním shrnutím výrazem "oni

tři" ( ). Zájmeno  jasně vyzdvihuje, že jde o všem postavám 
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i čtenáři  známé osoby (podrobnější analýza viz. narativní úsek 2 

sekvenční část I).
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                 VIII.kapitola - Narativní úsek 7
                     Harumiho dopis
                      (str. 41, řádek 17. - str. 45, řádek 13.)

   Dopis je samostatným textovým celkem, svou šíří i obsahem velmi 

narativní, mající grafickou strukturu dopisu s oslovením Dr. Jaharu 

Mikuma ( )vlevo v záhlaví a svým celým jménem níže 

vpravo v záhlaví (Harumi Jukawa - ). Co se týče obsahu, 

Harumi líčí své až pohádkově zázračné zrození (

), těžký úděl své matky (stěhování, smrt manžela),jak 

 
zahlédla stojatý nápis Mikumská nemocnice ( ) a jak

si vzpomněla  na svůj ostudný dluh. 

  Harumi odkazuje na Dr.Jaharua oslovením "pane doktore" ( ), 

kterým začíná text samotného dopisu. Na svou matku odkazuje 

familierním "maminka" ( ), na otce "tatínek" ( ) a na sebe "já-watashi"

( ), popř. v přívlastku "můj - džibun no"( ).Také je tu dvakrát 

zmíněno místo/čtvrť Kamata ( ).

 
   Dopis končí oslovením Dr.Jaharua a krátkou omluvou (

).

   Uvedení osob Dr.Jaharua, Harumiho (v záhlaví) i lokace (nemocni-
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ce a městské čtvrti) vlastními celými jmény poukazuje na fakt, ze obě 

postavy i lokace nesjou nijak zpřízněni. Jde o osudem náhodně svedené

osoby i místo, bez jakéhokoliv jiného vztahu. Přestože jména osob již 

známe, zdejší uvedení jejich celých jmen se podobá strohému stylu 

vývěsky u Mikumské nemocnice. Dopisový styl zde sice má svůj 

formalizující vliv, ale halvní úloha jmen je vytvořit kontrast mezi relací 

incidentní (osob a lokaci se vztahem daným konektivní událostí - 

- porodem) a skutečných rodinných vztahů Jukawových. Tedy i 

absence explicitní relace má svůj zero efekt a využívá funkčního stylu 

 
k dovršení svého cíle. O své rodině již Harumi hovoří důvěrnými odkazy 

"maminka" ( ), "tatínek" ( ) a "já (sám) ( ). Jedná se o čistě relační

výrazy, tedy čistě relační kohezi, která pak pokračuje i sekvenci B 

šestého narativního úseku. Tedy zde i typ koheze má konektivní funkci

nadvětného propojení narativních úseků (viz. zmíněná sekvence). 

 
   Pro koherenci tohoto textu je v oblasti koheze gramatické dominantní 

užívání osobního zájmene "já" ("wataši"). (občas v substituci se 

zvratným zájmenem "džibun"). Toto zájmeno v úplné repetici se

značně vysokou frekvencí tvoří hlavní osu textové koherence. 

Protože "wataši" je zájmeno uižívané typicky ženami, vidíme 

 
zde projev autorva záměru naznačit charakterový rys Harumiho - 
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- jeho změkčilost spojenou s jeho estetickou obsesí v psaní dopisů. 

   V rovině lexikální jsou výrazné relace vyjádřené prostředky koheze 

lexikální relační (zejména výrazy z rodinného prostředí), ale až v druhé 

polovině textu dopisu,.
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                IX.kapitola - Narativní úsek 8
                  Komplikovaný porod
                                     (sekvenční část A)
                       (str. 47, řádek 2. - str. 47, řádek 14.)

   Text sám začíná jako náhlá asociativní krátká reminiscence na 

první den otevření nemocnice, kdy došlo k onomu bouřlivému příchodu

první pacientky Dr.Jaharua, Jukawowy ženy ( ). Tato 

vzpomínka na počasí onoho dne, interiér nemocnice s květinami

krátce přerušuje příběh šestý, jako kataforický odkaz na později 

 
podrobně se rozvíjející příběh porodu paní Jukawové (narativní úsek 8, 

sekvence B). Pacientka byla přinesena několika muži za velkého hluku.

   Tato sekvence není s hlediska koheze nijak významná. Potvrzuje výše

uvedenou hypotézu o tom, že Ibuse rozlišuje při označení paní 

Jukawové v užívání výrazů  a , kdy výraz  je uživán pro 

paní Jukawovou v ordinaci reálně přítomnou a výraz  pro paní 

Jukawovou ve vzpomínkách Dr.Jaharua. Tento rozdíl by mohl být 

 
pominut a přenechán na implicitním výjádření podpořeném kontextem, 

ale Ibuse jej považuje za důležitý pro jasnou koherenci tohoto textu. 

Musíme si uvědomit, že Dr. Jaharu se setkává s paní Jukawovou 

 
po mnoha letech, tedy i ona jistě vypadá velmi odlišně, mnohé se 
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od té doby změnilo. A to považuje Ibuse za důležité - odlišit paní 

Jukawovou i Dr.Jaharua takové, jací byli před mnoha lety, a paní 

Jukawovou i Dr.Jaharua v současnosti. Tedy koreferenční řetězec téže 

osoby (aktérky děje) funguje v rovině intratextové kohezivně (spojuje),

ale v rovině situačního významu naopak má funkci distinktivní (odlišuje).

  

                                   (sekvenční část B)
                     (str. 51, řádek 23. - str. 61, řádek 7.)

   Po zkončení obou reálných příběhů (2 a 6) a odchodu všech jejich 

aktérů, Dr.Jaharu ( ) odešel sám do čekárny a nalil si 

 
skleničku.Když mu vypadl z kapsy dopis od Harumiho ( ), 

znovu do jeho ( ) dopisu začetl a vlivem 

výrazu "narození"( ) začal vzpomínat na již dříve krátce 

uvedený příběh komplikovaného porodu Harumiho matky ("onoho 

narození" - ). Dr.Jaharu se rozpomíná na 

podrobnosti.

 
  Tehdy ( ) byla Harumiho matka ( ) přinesena jako

pohotovostní případ k Dr.Jaharuovi (v oslovení doprovodem pacientky -

- ). Tato pacientka ( ) s velkými porodními bolestmi byla 

ve velmi špatném stavu.Dr.Jaharu ihned začal operovat a císařským 
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řezem vyjmul plod ( ), který se tak rázem stal dítětem/kojencem 

( ). Hlavní sestra ( ) ho ( ) zabalila do teplého ručníku, 

on ( ) přesto silně plakal hlasem právě narozeného ( ).

(Veškeré věty s nevyjádřeným podmětem patří tématicky i logicky 

Dr.Jaharuovi.) Tehdejší hlavní sestra ( ) z univerzitní 

nemocnice, která děti ( ) milovala, ta ( ) se o ono 

děťátko ( ) postarala, zatímco Jukawova žena ( ) 

opakovaně získávala a ztrácela vědomí.Vždy se ptala na své dítě

( ) a říkala, že i ona ( ) je v pořádku.Jednou navrhla, aby

 
jejímu dítěti ( ) dal jméno pan doktor ( ), tedy 

Dr.Jaharu.Na radu hlavní sestry bylo vymyšleno jméno Harumi

( ) ze znaků pocházejících ze jména a příjmení Dr.Jaharua.

Druhý týden po operaci ( ) matka dítěte ( ) i dítě 

( ) odešly z nemocnice. Dr.Jaharu se snažil dát svému prvnímu 

pacientovi to nejlepší, stejně přistupovaly i sestry( ).

 
Hlavní sestra ( ), která má velmi ráda děti ( ), ta ( ) mu

nakoupila za svého detské ( ) oblečení oblékla jej( ),

neboť co se týče rodiny dítěte ( ), otec ( ) upoutaný 

na lůžko neposlal nic, něco poslali sousedé ( ).

Když hlavní sestra ( ) měla odevzdat dítě ( ), sama ( ) 
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propadla do hluboké deprese.Ale, ač sama ( ) bezdětná žena ( ),

adoptovat jej ( ) nechtěla. A pro něho - Harumiho - ( )

je ono zrození pohádkové.

   Dr.Jaharu ( ) zapíjí nostalgickou vzpomínku, vidí v mysli 

detaily porodu - plod ( ) se mění v dítě ( ) a nostalgická slova 

Harumiho,který ( ) smýšlí o svém ( ) zrození (životě) 

jako o pohádce. 

   Nakonec (Dr.Jaharu) konstatuje o sobě, že je ("já"- ) opilý.

 

   V této sekvenci opět nalézáme precizní výběr lexikálních substituentů,

při čemž každý má vedle rozvíjení koreferenčního řetězce dané postavy 

ještě sekundární, ale ne méně významnou funkci. Tak např. sekvence 

začíná opětným uvedením hlavní postavy této sekvence, s níž jsme se 

 
už v novele setkali. První označení je "Harumiho matka". Důvody pro 

výběr právě tohoto označení jsou dva. Zaprvé iniciátorem této 

vzpomínky je Harumiho dopis, který vypadl Dr.Jaharuovi z kapsy

(výraz  je přesně převzat z dopisu). Dopis je protkán relační 

kohezí rodinných vztahů. Zadruhé tato sekvence líčí porod Harumiho 

 
jeho matkou, tedy výběr obou slov - "Harumi(ho)" i "matka" je jistě 

vhodnější jako tématická introdukce příběhu a též eufemističtější než 
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např."rodička". Tím je vytvořena návaznost na předchozí příběh (nebo

příběhy - setkání s paní Jukawovou i dopis od Harumiho). Dále již

autor pokračuje výrazem " ta pacientka" ( ) -  odkazuje

na Harumiho matku a její již dřívější introdukci, zároveň výraz 

 je sémanticky vyprázdněn (vůči předchozímu substituentovi - 

Harumiho matka), neboť zde začíná vzpomínkový příběh - v den

otevření nemocnice byla přivezena "nějaká pacientka" s velkými 

bolestmi. Při operaci byl chirurgicky vyjmut z těla matky "plod"( )

 
(zde z chronologického hlediska začíná koreferenční řetězec Harumiho),

tak se narodilo "kojenec" ( ), o kterého ( ) se sestra starala, 

jehož hlas ( ) zněl sálem.Tedy čistá pronominální reference 

pomocí různých tvarů ukazovacího zájmene  . Dále je etablován 

výraz "kojenec" ( ), který je posléze opakován v úplné repetici 

(v líčení sestry, její přílišné starostlivosti a oblibě o malého  Harumiho). 

Jen jednou dojde k substituci výrazem "(ono) dítě" ( ) - kdy sestra 

 
hypoteticky zvažuje nebo nezvažuje adopci malého oblíbence. Zde 

výraz "dítě" ( ) totiž relačně propojuje malého Harumiho (dítě - ) se 

sestrou (jako hypotetickou "matkou" - jen v implikatuře). Výraz "dítě" (

tedy vytváří samostatný relační úsek pro hypotetickou možnost a tu 
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odlišuje od reálného vztahu malého Harumiho (a jeho vlastní matky - 

) označeného výrazem věkově přesnějším "kojenec" 

( ). 

   Zmíněná sestra je označena profesním "vrchní sestra" ( ) - 

- jde o novou postavu, která přišla z předchozí nemocnice s Dr.

Jaharuem (jméno se nedozvídáme) a měla velmi ráda děti (i malého 

Harumiho), ale sama byla bezdětná. Zajímavé je, že její koreferenční 

řetězec je tvořen střídáním repetice profesního , s občasným 

 

zájmenným odkazem , popř. substitucí  (ta má též 

význam, neboť zdůrazňuje, že to byla vrchní sestra, ale o děti se starala 

jako obyčejná sestra, tedy aby jim byla blíže konala i to, co jako vrchní 

sestra neměla za povinnost). Jen jednou je užit substituent "žena" ( ).

Opět zdánlivě vyprázdněné zájménné užití tohoto lexikálního výrazu,ale

při bližším náhledu je výrazu ponechána lexikální platnost, neboť

je užit tehdy, když příběh hovoří o faktu, že sestra je "bezdětná", tedy

žena, která nemůže mít dítě, žena, která nemůže být úplnou ženou.

A kompenzuje to starostí o děti cizí.

   Líčení dalšího osudu Harumiho matky již pro její designaci užívá 

"Jukawova žena" ( ) - dochází tak k propojení s narativním
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úsekem šestým, neboť v popředí postavy není už její porod a vztah

k Harumimu, ale stává se onou pacientkou (zopakován výraz ),

která po zkončení hospitalizace nezaplatila účet a přišla dluh v šestém

narativném úseku. Pouze při odchodu Harumiho matky s dítětem z 

nemocnice je opět užito výrazu "Harumiho matka" ( ) jakožto 

krátký návrat k reminiscenci tehdejšího porodu a vhodnějšího relačního 

doplnění výrazu  "s dítětem" ( ). 

 

   V mysli Dr.Jaharua, jemně opojeného, vyvstávají dále slova z dopisu 

Harumiho i ze vzpomínkového příběhu -  a . Při čemž

Dr.Jaharu (jinak v příběhu odkazovaný jeho titulárním oslovením - 

konstatuje, že je (já - ) opilý a tím je završen příběh vzpomínkový, 

úvahy o Harumiho dopise (postreference na narativní úsek 8) i na 

reálné opětovné setkání s paní Jukawovou (postreference k narativní-

mu úseku 6).
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                 X.kapitola - Narativní úsek 9
                    Zranění a dopadení
                          (str. 61, řádek 8 - str. 67, řádek 13.)

   V devět hodin večer ( ) když se  Dr.Jaharu ( )  

vrátil z návštěv do nemocnice, potkal na chodbě sestru paníTaki (

) a ona ( ) mu sdělila, že na něho čeká policista 

Macuki ( ). V čekárně sedí Macuki ( ) se zraněním 

( ) a neobratně obvázanou rukou a (on - ) říká, že byl pokousán 

ženou ( ). Ne však "manželkou" ( ), ale tou ( ), která 

doprovázela onoho pachatele ( - z nar.úseku 3, co 

přepadl onu stydlivou dívku z nar.úseku 2), když se sám (

 

) pokusil je zatknout.Dle jeho ( ) vyprávění, 

onen muž - hlavní pachatel ( ) byl klidný, ale ta 

žena ( ) se pokusila otéct a při nezdaru kousla policistu 

do paže ( ). Pořádná to žena ( ), konstatuje policista. Dále

sděluje Dr.Jaharuovi ( ), jak moc to (  - později opět ) bolí a 

hovoří o tom, jak mu ruku obvázal kolega Kató ( ). Pak

Dr.Jaharu ( ) odvede Macukiho ( ) na sál a dá

 

sestře paní Taki ( ) instrukce, jak jej ošetřit a ona 

 

 

 



 83 

(- paní Taki - ) tak učiní. Dr.Jaharu ( ) konstatuje, že 

rána bude brzy zahojena a Macuki ( ) vzrušen líčí průběh 

zatčení - u kamatského trhu ( ) zahlédl podezřelý pár 

( ). Ten muž ( ) měl nosit klobouk, který popsala obět 

znásilnění Júko Cuwano ( ). Takový klobouk 

(  - - ) měl přesně pachatel ( ), jak Júko ( ) 

 

svědčila. Ta žena v doprovodu ( ) byla zase dle slov Júko 

( ) stejné výšky jako ona (- Júko - ). Policista Macuki (

) oba  ( ) sledoval, muž ( ) se prohlížel ve výloze, žena ( ) jej 

sledovala. Pak oba ( ) vyšli z trhu, policista Macuki ( ) 

je ( ) požádal, aby šli s ním. Byl to ten klobouk ( ) a můj ( ) 

šestý smysl, co mně pomohlo, řekl Macuki ( ). Dr.Jaharu reaguje,

že nerad slyší o tom ( ) taková slova ( ) - odkaz na zmíněný 

šestý smysl. Macuki reaguje, že on ( ) také. 

 

   Text tohoto reálného příběhu začíná po implicitně vyjádřeném 

přerušení událostí v Mikumské nemocnici. Počátkem i intratextovou 

spojnicí tohoto příběhu se stává Dr.Jaharu ( ), který se vrací z 

návštěvy u pacienta do nemocnice, a sestra paní Taki - ,

 

později jen "paní Taki"- , mu sděluje, že na něho čeká policista 
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Macuki ( /  ) se zraněním a říká ( ), že zranění 

( ) velmi bolí. Zranění je zde nositelem situačního významu.

Tím máme přestaveny všechny aktéry tohoto nar.úseku. Policista je 

střídavě odkazován výrazy  ("Macuki pochůzkář" - tak jej 

označuje zejména sestra) či  ("policista Macuki"). Jednou je 

dokonce  užit výraz  ("Macuki") v oslovení Dr.Jaharu (narážka

na jejich dlouholeté přátelství, nebo alespoň spolupráci). V prvním

 

užití tento výraz ještě dokresluje situaci, kdy ostřílený policista a dospělý

muž naříká trochu jako dítě nad na pohled nevelkým zraněním. Vztah

přítel - přítel či kolega/kolega ještě doplňuje vztah "dospělý - dítě". 

V případě druhého vztahu se jedná samozřejmě o ironii. Jinými slovy, 

relační koheze je zde sice implicitní, ale kontextově zřejmá. 

   Policista vypravuje, že byl pokousán ženou/nějakou ženou ( ), 

 

ne však manželkou ( ), ženou doprovázející pachatele ( 

 - specifikace entity). Po té je sestra paní Taki instruována, jak

Macukiho ošetřit a on (  - užit výraz zvtahující se kladně

i záporně k profesi policisty - zde ve významu "opravdoý/zkušený 

policista) se chystá pochlubit svou brilantní detektivní dovedností.

Následuje líčení jeho sledování a zatýkání pachatelů trestného činu, 

jehož se stala obětí mladá dívka z narativního úseku 2. 
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Její celé jméno je uvedeno (Júko Cuwano - ), 

neboť její svědecký popis pomohl Macukimu při hledání pachatelů, 

nebo spíše jejich identifikaci, když se s nimi náhodně setkal. Dva 

pachatelé - muž (označován jako "hlavní pachatel" - )  a 

žena, která jej doprovázela (označena jako , s větným přívlastkem

 v introdukční pasáži spojující tak příběh ošetření

zranění po ženině kousnoutí a příběh zatčení), později zdvořileji 

 

označena ). Muž/pachatel byl odkazován pomocí výrazu 

(hlavní pachatel),  (násilník) či  (muž/zájmenné "on"). Neboť je 

Macuki sledoval společně, i páchali zločiny společně, nejčastěji je na ně

odkazováno pomocí výrazu    ("pár") mnohokrát a v úplné repetici či

výrazem   ("muž a žena") s důrazem na fakt, že se jednalo o 

muže a ženu jej doprovázející ( ). Tyto výrazy jsou uživány

 

v přesně stejné formě jako v příběhu druhém, aby bylo jasně expliko-

váno, že policista přesně následoval svědeckou výpověď poškozené

Júko a že se jedná o stejné pachatele. 

   Významnou úlohu při identifikaci sehrál pachatelův klobouk (s 

vlastním koreferenčním řetězcem -  - - - ). 

Taková to délka koreferenčního řetězce náležející věci ( u osob by 

nebyla nijak neobvyklá) poukazuje na její důležitost pro koherenci i  
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důraz, který na tuto indicii policista (  - výraz kladoucí důraz 

na profesionalitu) v dialogu jistě neverbálně kladl. 

Dále je policista označen familierním  (explicitace jeho vztahu 

k lékaři Dr.Jaharuovi - ten označen též důvěrněji znějícím ) a 

v dialogu sám na sebe odkazuje zájmenem "já" ( ) při zmínce 

o svém ( ) šestém smyslu. 

 

   Tím končí nejen tento narativní úsek, ale i hlavní dějová linie

velkého temporálního rámce (dne, kdy se neordinuje) je krátce 

přerušena (následující nar.úsek tedy navazuje bez explicitního 

signálu - prostě v nemocnici je klid, až se tam objeví další pacient -

- viz.narativní úsek následující).
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                 XI.kapitola - Narativní úsek 10
                         Muž a prst
                         (str. 67, řádek 14. - str. 69, řádek 3.)

   Text tohoto nar.úseku zcela odděleně od předchozího. Sestra (nevyjá-

dřeno explicitně) říká, že čeká (skromně - tedy na lékaře - Dr.Jaharua), 

neboť tu čeká divné věci drmolící pacient ( ) a ten pa-

cient ( ) chce od internisty Dr.Udy Kjóheie ( )

 

injekci. Na otázku Dr.Jaharua, zda jde o drogově závislého, sestra 

reaguje,že to on ( ) jistě není, je to dobře oblečený mladík (

). Žádá lokální anestézii do malíčku na levé ruce. Na to Dr.Jaharu 

konstatuje: "Je to hazardní hráč, ten muž." ( ). "Asi se 

dostal do potíží a musí si uříznout část malíčku své ruky ( )".

A dodává, že se o záležitost tohoto pacienta/pacienta "tohoto druhu" 

 

( ) postará, instruuje sestru, aby se o tom před 

ostatními/jinými pacienty ( ) nezmiňovala.Nakonec 

se ujišťuje, zda ředitel nemocnice Uda ( ) je stále pryč.

 

   Tento nar.úsek reálně se odehrávající v Mikumské nemocnici v

onen "den, kdy se neordinuje" (třetí příběh v pořadí) je pouhou krátkou 

epizodou, která však iniciuje následný rozsáhlejší úsek vzpomínkový
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(narativní úsek 9). Dr.Jaharu se od sestry dozvídá, že na  Dr.Udu

Kóheie čeká "divný pacient" ( ) - nová postava desátého 

příběhu. Neboť postava je pro Dr.Jaharua pouze jedním z mnoha 

pacientů, je na něho nejdříve odkázáno jako na  se specifikujícím 

přívlastkem"divný" ( ), při repetici  - ukazovací  

odkazuje na předchozí uvedení postavy sestrou, která dále reaguje na 

 

dotaz Dr.Jaharua slovy, že takový -  - (drogově závislý) on (pa-

cient) není, nebo alespoň nevypadá. Je to dobře oblečený "mladík"  (

). Po specifikaci pacientova přání,Dr.Jaharu ze zkušenosti konstatuje,

že to je "hazardní hráč" ( ). A že se o jeho záležitost (

) postará sám. Důvody, proč tak činí,uvádí následující vzpomínkový

narativní úsek (narativní úsek 11). 

 

  Jinými slovy, ona osoba mladíka je nejdříve uvedená jako "pacient" s

deskriptivním přívlatkem, později s ukazovacím zájmenem pro udržení

ještě neetablované entity v rámci jednoho koreferenčního řetězce. Dále

sestra na něho, nebo přesněji řečeno pouze na jeho charakteristiku, 

poukáže výrazem "takový", po té "mladík" a Dr.Jaharu dodá "hráč" s

důrazovou těsnou anaforickou referencí "ten" ( , ). Pak

mladík opět získá identitu pouhého "pacienta". Tento proces postupné

specifikace aktéra děje je běžný a narativně nosný v dílech Ibuse
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Masudžiho. Zvláštní je však náhlá despecifikace, generalizace, na 

funkční označení "pacient". Tato despecifikace velmi trefně podtrhuje

samotný děj, kdy Dr.Jaharu se spolu se sestrou snaží přesněji určit

nového pacienta a jeho motivy pro žádaný zákrok, po té co dojdou

k jednoznačnému závěru, mladíka opět zařadí do kategorie "pacient"

ne proto, že by Dr.Jaharu měl k němu rutinní vztah, ale proto, aby

pacientova identita zůstala tajnou jak mezi ostatními pacienty

 

(uvedenou explicitně), ale i před Dr.Udou Kjóheiem, který by 

mladíka potrápil více, než mu Dr.Jaharu přál, a tak převzal kolegův

případ. Zdánlivě jednoduché, ale mistrnné a citlivé provedení 

rozvíjejícího se koreferenčního řetězce, kde vedle identity aktéra děje

je podtržena i dějová linie. Text je koherentní právě díky propracované 

struktuře i postupné výstavbě koreferenčních řetězců hlavních aktérů 

 

děje. 
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               XII.kapitola - Narativní úsek 11
                           Další hráč
                             (str. 69, řádek 4. - str. 73, řádek 6.)

   Jako asociativní reakce na záležitost, se kterou přišel pacient v 

předchozím nar.úseku (10), Dr. Jaharu krátce zavzpomíná na záležitost 
 
podobnou ( ), se kterou již jednou přišel jeden pacient, což 

byl hazardní hráč ( ). Tehdy se zrovna chystal jít do ordinace 

Dr.Udy (ordinace internisty -  ), ale vyhnul se tomu, neboť 

nechtěl onoho muže  ( ) přivézt do trapné situace, a jemu 

samotnému ( ) se do toho (zbytečné aplikace anestetik) 

 

nechtělo. Byl slyšet rozhovor - hlasy ( ) 

dvou mužů ( ). Hlas Dr.Udy  říkal, že i staří lékaři (

) jako on dávají přednost skutečnému aktu zadostiučinění a oslovu-

je pacienta: "Rozumíš, že, chlapče ("ty" - ).". Byl slyšet i hlas mladého 

muže (  - hlas jeho "oponenta/adresáta rozhovoru"). 

Pan Uda ( ) věděl, jak najít zranitelné místo mladého hráče (

) - popisoval jehlu stříkačky ( ), jak ta 

 

( ) proniká kůží, až se ( ) zastaví a tázal se mladíka ("chlapče" - 

) na jeho pocity s tím spojené ( ). Dr.Jaharuovi ( ) při 

tom pomyšlení šel mráz po těle a v duchu se podivoval, jak najednou 
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může ten starý dobrý internista ( ) říkat něco takového. 

Vzpomínání náhle přeruší zazvoněním na sestru Osumu - začátek 

narativního úseku 12.

   Tento vzpomínkový nar.úsek je shrnut výrazem "taková

záležitost" ( ). Deixe v tomto případě působí dvojmo - 

anaforicky odkazuje na iniciátora této vzpomínky (pacienta právě 

čekajícího se stejným problémem) a kataforicky předjímá děj 

vzpomínkového příběhu.

 

   Aktér tohoto nar.úseku je identifikován jako "hazardní hráč"

(  v úplné repetici) - jde o charakteristiku základní, o kterou

se opírá i identifikační charakteristika reálného aktéra děje desátého

narativního úseku.Tento muž/mladík přišel stejně jako reálný pacient

(v den, kdy se neordinuje) za Dr.Udou Kjóheiem (označeným 

"Pan Uda" -  či profesně jako "internista" - ). Ten 

promlouvá k mladíkovy velmi důvěrně, jakoby otec k synovi

 

(důvěrné "ty" -  důrazně opakované v přímé řeči), a jeho záměr 

mu hrůzostrašně rozmlouvá (zmiňuje jehlu injekční stříkačky, jak proniká

kůží a na onu jehlu ( ) neustále a opakovaně odkazuje nepříjmenou 

a častou repeticí zájmene  ). 
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   Pro vyšší dynamičnost naratvního textu Ibuse opět nechává Dr.Jaharu
 
( ) jen slyšet hlasy rozhovoru ( ) dvou mužů ( ), 

posléze (pro upřesnění) Dr.Udu ( ) a adresáta/oponenta  ( ) 

jejich rozhovoru.

   Text vzpomínkového nar.úseku je velmi explikativní - na jedné straně 

vysvětluje to, jak Dr.Jaharu věděl, že jeho nový pacient je hazardní hráč,

a na druhé podává vysvětlení toho, proč onoho pacienta přebírá sám 

místo kolegy Dr.Udy. Obojí mistrně zvládnuto v jednom narativním 

úseku, kdy koherence textu je zajištěna pomocí situační explikace. 
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             XIII.kapitola - Narativní úsek 12
                     Slečna s tetováním
                                          (sekvenční část A)
                        (str. 73, řádek 7. - str. 77, řádek 17.)

   Vzpomínání (nar.úsek 11) přeruší  Dr.Jaharu ( ) zazvoněním 

na paní Osumu ( ) sestru, která mu přinesla košili na 

převlečení a zprávu, že na něho (  - oslovení) čeká pacient/ka (

) žádající odstranění tetování. Dr.Jaharu se táže, zda ten pacient 

( ) má velké tetování, v tom případě má být odmítnut.

Sestra dodává, že jde pouze o iniciály. Při koupeli Dr.Jaharu ( ) 

krátce přemýšlí o tom, jak v poslední době řada mladých mužů ( ) 

i několik dívek ( ) si přišlo nechat odstranit tetování. Tetování 

 

u mužů ( ) u žen ( ) měla svá specifika co do tvaru i 

umístění, a tak Dr.Jaharu ( ) mohl mezi nimi ( ) snadno 

rozlišovat. Při otázce, proč si nechali tetování vůbec udělat, častá 

odpověď  byla, že měli takový pocit ( ), a tak bylo jasné, 

že toho ( ) museli brzy litovat. 

 

   Když se Dr.Jaharu ( ) vykoupal, vešel do ordinace a tam paní 

Osuma ( ) přiváděla mladou slečnu ( ). Dr. Jaharu (

) ji oslovil "slečno" ( ) a polichotil, ona ( ) na lichotky 
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příliš neragovala. Dr.Jaharu ( ) se rozhodl ji ( ) nadále pro 

usnadnění oslovovat "slečno" ( ). Dr.Jaharu se zeptal, kde ona 

bydlí (slečno, váš byt? - ), vzal (on - ) 

kartičku a napsal její ( ) adresu. Dívka byla podobného 

věku jako  Harumiho Júko (  - anaforický odkaz 

na příběh 2 a zároveň kataforický na příběh 16), ale v něčem se od 

 

Júko ( ) velmi lišila. V rozhovoru mu ( ) sděluje, že pracuje v 

malé restauraci zvanou Hisagotei ( / ) v

ve čtvrti Šibuja ( ) a že její paní ( ) si u Dr.Jaharua (

) nechala též odstranit tetování. Byly to malé iniciály "TN" (

), iniciály pana Nagaty Tanzana ( ), který (

) ono tetování neměl rád, paní ( ) si ho nechala udělat bez 

jeho vědomí.Dr.Jaharu se rozpomíná a dívka mu sděluje, že její (moje) 

 

tetování ( ) je větší než to, které má její paní ( ). 

Pak (ona - ) ukázala své tetování - květinové iniciály ( ) "MS"

( ) s prosbou Dr.Jaharua ( ), aby je odstranil. 

Ptal se, zda to pan MS ( ) ví, ona reagovala, že o něm (

) nechce hovořit, Dr.Jaharu opanoval, že musel být důvod, 

 

proč se dala tetovat, třeba po vzájemné dohodě s panem MS (
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). Ona na to, že nejsou už spolu a ona ( ) šla stejně do 

tetovacího salonu, aby doprovodila paní ( ). Dr. Jaharu ( ) se 

rozhodl pro odstranění, ale v takových případech žádal od pacientů 

( ) sepsat prohlášení ( ), kde napsali své  ( ) důvody a 

potvrdili otiskem palce.Dr.Jaharu ( ) jí ( ) podal papír a pero. 

Ona ( ) je vzala a řekla, že (ona/já -  ) sice nenapíše nic s 

 

perfektní gramatikou, ale že to napíše. Kdyby takové porhlášení (

) nebylo, mohly by nastat problémy ( ) - začátek vzpomínkového 

děje v textu narativního úseku13.

   Tento narativní úsek začíná malým intermezzem, které vytváří situační

návaznost na předchozí reálně děj narativního úseku 10). Dr.Jaharu (

)se koupe a hovoří s paní Osumou ( ) o novém pa-

 

cientovi ( , ). Zajímavé je neuvedení profese paní

Osumy (jde o generalizaci substituenta vycházející z častého výskytu

této postavy v předchozích příbězích). Paní Osuma hovoří o nové

postavě příběhu (i novely) zdvořile (vřdy užito - ). Tím i začíná

koreferenční řetězec této postavy. Dále pokračuje výrazem "dívka"

 

( ) - v mluvě autorově/vypravěčově a "slečna" ( ) - 

- v mluvě Dr.Jaharua. Tyto dva výrazy se etablují a nadále používají

 

 



 96 

v úplné repetici (jen výraz  je jednou nahrazen zájmenným ).    

Proč tento výběr? Podívejme se blíže na text a jeho propojení

s fextem v narativním úseku 2. V obou případech se jedná

o reálné příběhy probíhající v nemocnici v den, kdy se neordinuje.

Obě aktérky jsou mladé dívky, i Dr.Jaharu přiznává, že dívka s

tetováním se podobá Júko (dívce z narativního úseku 2), ale v

 

něčem se liší. Jinými slovy, Júko byla pro Dr.Jaharua spíše jako

dcerou (proto užíval výraz  ), o níž cítil povinnost se dobře postarat. 

Ale dívka s tetováním byla již mnohem méně nevinná a stydlivá, právě

naopak - protřelá světem. Proto se k ní hodí spíše oslovení s menší

mírou důvěrnosti a také větším odstupem. Vedle toho, autor tímto

způsobem propojuje aktéry narativních úseků 2 a 12 (vzhledem k 

jejich věkové a fyzické podobnosti), zároveň aktéry obou příběhů 

 

odlišuje oslovením užívaným Dr.Jaharuem, které naznačuje právě

onu vnitřní, charakterovou odlišnost dívek vedoucí též k odlišnému 

přístupu Dr.Jaharua k oběma z nich.

   Dívka s tetováním dále poskytuje detaily o její práci, její nadřízené

zvané  a jejím tetování (iniciály MS pana Murakamiho Šóičiho, 

 

který je dále označován pejorativním "pan MS" -  ). Sama

v dialogických textových segmentech užívá odkazu (na sebe) pravého 
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(ženského a hovorového) osobního zájmene  "já" ( ).

   Nakonec dívka musí napsat prohlášení ( ), v kterém ( ) 

uvede důvody odstranění tetování a ochrání tím nemocnici i lékaře 

před možnými ze zákroku vyplývajícími spory. Výraz "prohlášení" ( )

se stává asociačním iniciátorem a tak kohezivně spojným článkem 

s narativním úsekem 14, kde ve formě prohlášení dívka líčí své důvody.

Výraz "problémy" ( ) je zase asociativním iniciátorem a kohezivně 

spojovacím výrazem s textem vzpomínkového děje v narativním úseku 

13.

 

                                          (sekvenční část B)
                        (str. 81, řádek 15. - str. 81, řádek 17.)

   Po vzpomínce Dr. Jaharua na jedno problematické tetování, mladá 

žena z Hisagotei ( ) sepsala prohlášení ( ) a 

otiskla palec. (Následuje text vlastního prohlášení ( ) - narativní 

úsek 14.)

 

                                         (sekvenční část C)
                        (str. 85, řádek 11. - str. 85, řádek 20.)

   Po sepsání prohlášení Dr.Jaharu ( ) ji ( ) odvedl a za 

asistence paní Taki ( ) zahájil operaci (odstranění tetování).
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Operace ( ) byla snadná.Dívka ( ) během 

celé operace ( ) se dívala stranou a převážně mlčela. Po 

skončení operace ( ), se podívala před sebe až, když paní 

Taki ( ) ji doobvázala ruku. Jakožto operovaná pacientka (

) byla klidná (bezproblémová).

   Tato sekvence není nijak významná, jen dokončuje děj i text,

přidává asistující paní Taki ( ) - sestru, bez uvedení profesní 

specifikace (jako u paní Osumy na začátku tohoto příběhu). Důvody

proč autor/vypravěč již nadále neuvádí výraz  je zřejmě založen

 

na faktu, že obě sestry byly i se jmény uvedeny až v příběhu v 

narativním úseku 1, ne v introdukční části úseku 0 (jako lékaři), autor/

vypravěč v části novely ještě udržuje specifikační prívlastek jejich

profesního zařazení (v úplné repetici, někdy posléze simplifikovaně 

substituovanou), až později (zřejmě po stabilizaci jejich role ve

čtenářově povědomí) již je užíváno poze vlastního jména. Kontext

navíc dostatečně funkce obou zdravotních sester specifikuje tím, že

 

vykonávají asistenční služby).

   Koreferenční řetězec dívky s tetováním končí obecným výrazem 

"pacientka", stejným jakým začínal, neboť se ona dívka stává opět
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jedním z pacientů, které Dr.Jaharu kdy ošetřil. Tedy míra specifikace,

nízká samozřejmě na začátku (kdy je aktérka v introdukční pasáži ještě 

neznámá či ne moc známá) se nakonec opět stává jakoby " ne moc 

známou", pomalu zapomínanou, splývající opět s davem ošetřených 

pacientů, z něhož na krátko v textu narace vystoupila.
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            XIV.kapitola - Narativní úsek 13
                       Univerzitní student
                           (str. 77, řádek 18. - str. 81, řádek 14.)

   Před dvěma či třema měsíci nastaly problémy ( ) s tetováním 

jednoho mladíka ( ), univerzitního studenta ( ).

Od té doby se Dr.Jaharu ( ) rozhodl, vždy si nechat sepsat 

prohlášení ( ). Ten mladík ( ) měl na obou pažích 

vytetováno jméno "Kikujo" ( ). Na pohled byl spíše jemnějších, 

bledších rysů, žádný dobrodruh ( ). Dr.Jaharu ( ) jej od 

 

operace/odstranění ( ) odrazoval, že on ( ) s tím ( ) 

nemá velké zkušenosti, ale mladík tvrdil, že v ženském časopisu psali,

že Dr.Jaharu ( ) (takové) operace ( ) dělá. On ( ) se jinak 

nemůže vrátit domů, jeho otec ( ) by jej vyhuboval, otec ( ) je velmi 

přísný. K tomu tetování ho přiměla zralá žena ( ), nemohl jinak. 

Čtyři, pět dní po té, co Dr.Jaharu ( ) operaci/odstranění ( ) 

provedl, se přihnala ona zralá žena jménem Kikujo (

 

). nevhodně když ( ) ošetřoval pacienta ( ) a pustila se 

do doktora ( ). Ten ( ) přerušil ošetřování onoho pacienta (

) a žena jménem Kikujo ( ) mu ( ) začala 

vyčítat, že se neměl plést do vztahových záležitostí/sporů a nazvala 
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ho "mastičkářem" ( ). Zlobila se, proč odstranil její ( ) 

jméno z paží pana Šúzóa ( ). Dr.Jaharu ( ) se bránil, že byl o

to ( ) od něho ( ) požádán, plnil jen jeho ( ) vůli, nebyl 

v tom od něho/mně( ) špatný ůmysl. Sestra paní Taki (

) se snažila vysvětlit, že jde o nedorozumnění a odvézt ji do 

 

čekárny.Ona sestru však okřikla, ať je zticha ( ). 

Onen (vyšetřovaný) pacient ( ) utekl. Když internista Dr. Uda 

( ) slyšel hluk, vstoupil a řekl, že ji chce o něco 

požádat. Ona s otázkou "Co?" následovala pana (Dr).Udu ( ) a 

ten ( ) ji odvedl do čekárny.Po krátkém tichém rozhovoru, ona 

( ) odešla. Paní Taki ( ) obdivovala, jak to Dr.Uda ( ) se 

 

ženami ( ) umí.On ( ) na to reagoval, že je jen zvyklý na 

hysterické ženy ( ). Ten starý lékař ( ) byl v tom opravdu 

úžasný. Dr.Jaharu ( ) také obdivoval pana Udu ( ). 

Ten ( ) navrhl, aby při odstraňování tetování bylo od pacientů

( ), mužů i žen ( ) získáno prohlášení ( / ).

 

   Text vzpomínkového nar.úseku má koherentně asociační východisko 

ve výrazu "tetování" (jádro koherence a hlavní nositel situačního 

význam) a prvkem intratextové kontiguity je pouze situační podobnost 
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některých okolností s reálným dějem právě probíhajícím v ordinaci 

(dívka žádající odstranění vytetovaných iniciálů nějakého muže).  

   Centrání figurou, s níž nás autor/vypravěč nejprve obšírně seznamuje 

je "jeden mladík" ( ), pak odkázán deiktickým "ten mladík" (

). Později je užit i substituent "dotyčný" v přívlastku ( ) . 

 

Velmi zajímavé je však to, jak autor rozdělí dva sémantické obsahy, 

aby je posléze spojil. Mladík si nechá odstranit vytetované jméno - 

- "Kikujo", k jehož vytetování jej přiměla jedna "zralá /starší žena" (

). Později , jak se dozvídáme, do ordinace "vletí" rozlícená paní, 

přesněji vyjádřeno, "žena ve zralém věku jmenující se Kikuyo (

). Analýza tohoto spojení ukazuje, jak precizní výběr slov

 

byl užit. Do ordinace tedy přiběhla "dotyčná žena/člověk" ( ), která 

byla "žena zralého věku" ( ) - jak ji jako autorku tetováni 

nazval při operaci mladík a jejíž vytetováné jméno - "Kikujo" ( ) - 

bylo odstraněno, později užit substituent opět zdůrazňující jméno

 

Kikujo, jakožto referent k tetování, centrálnímu bodu sporu, "žena

jménem Kikujo" ( ). Nakonec, když po neúspěšném

zásahu sestry Taki, se do situace vloží Dr.Gosuke, je na ženu 

odkazováno pouhým "žena" ( ). Nejedná se o pouhé zájmenné užití
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odkazu , ale užití je účelové, důraz je kladen na "pohlaví" (žena). 

Neboť Dr.Gosuke situaci zvládne díky své zkušenosti právě se ženami 

( ), zejména se ženami hysterickými.

   Vybroušená je i práce s koreferenčním řetězcem postavy

Dr.Gosukeho - nejprve explikované "internista Dr.Gosuke" (

 

), pak v multiplikativní repetici "pan (Dr.) Uda" ( ) a 

nakonec substitucí "ten starý lékař" ( ). Sémantické 

distinkce jednotlivých substituentů v rámci jednoho koreferenčního 

řetězce brilantně podtrhují rozvoj dějové linie a zajišťují koherenci textu -

- nejprve Dr.Gosuke přichází jako cizí člověk a je jistě představen 

rozlícené ženě jménem s plným profesním označením, pak autor 

etabluje zkrácenou referenci (nepochybně jej tak ta žena oslovovavala), 

 

nakonec je užito charakterizační substituce pro důraz na jeho erudici, 

díky níž zvládl situaci tak bravurně, jak ji zvládl.  
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            XV.kapitola - Narativní úsek 14    
                          Prohlášení
                           (str. 83, řádek 1. - str. 85, řádek 10.)

   Text samotného prohlášení má vlastní grafickou formu a  je uvozen 

nadpisem "Prohlášení" ( ). Psán v první osobě.

   Má ( ) vytetována písmena MS ( ) na levé paži.

Ta ( ) jsou iniciály jména jejího ( ) jednoho známého (

) jménem Murakamiho Šóičiho ( ) .

Zpočátku ona ( ) měla s panem Murakami ( ) hluboký vztah.

 

Majitelka restaurace Hisagotei ( ) si nechala vytetovat 

iniciály malíře pana Nagaty Tanzana ( ). Majitelka 

( ) se necítila na to jít do tetovacího salonu sama ( ), a tak 

se  ptala, zda by nechtěla jít také. Ona ( ) šla a cestou přemýšlela 

které jméno ( ) ze zákazníků podniku ( )

by si měla nechat vytetovat. Majitelka/paní ( ) navrhovala jméno 

pana Iwamota ( ), ale ona ( ) věděla, že majitelka (

 

) sama má pana Iwamota ( ) ráda, tak požádala o vytetování 

jména pana Murakamiho Šóičiho ( ). 

Obličej tetovače se podobal obličeji pana Murakamiho ( ), 

a tak se rozhodla pro jméno pana Murakamiho ( ). 
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Majitelka ( ) byla překvapená a mnohokrát (majitelka - ) 

opakovala, že tomu nerozumí. Když po deseti dnech přišel pan 

Murakami ( ) do restaurace, neboť tam nebylo jiných hostů,

majitelka ( ) napsala na lístek, že (její děvče/já - ) se nechala 

tetovat a poslala ho panu Murakamimu ( ). Ona ( ) viděla, jak 

pan Murakami ( ) si lístek strčil do peněženky a mrkl na ni (

). Pak pan Murakami ( ) přicházel každý večer, doprovázel 

ji ( ) na nádraží a ona ( ) si nemohla pomoct nemyslet si, že se stali 

blízkými přáteli. A tak se pan Murakami ( ) zkazil a začal se 

 

opíjet. Ona ( ) ho začala nemít ráda, a tak získala nelibost i k tetování.

Jednou, když byl pan Murakami ( ) opilý se k ní ( ) zachoval 

tak, že se rozhodla požádat majitelku ( ), aby mu řekla, že už se

s ním nechce setkat. A proto nemůže být nikdo ( ), koho by 

odstranění tohoto tetování urazilo ( ), a tak je operace

(odstranění) ospravedlnitelná(é). 

 

   Text končí dopisovým zakončením: ,

datem napsání, adresou, jménem a příjmením vlastním a uvedením  

adresáta (Mikumské nemocnice - ).     

   Tento narativní úsek je vlastně úředním dokumentem zařazeným

 

 



 106 

do narativního textu. Jde o prohlášení, které vedle důvodů pro 

odstranění tetování z reálného příběhu narativního úseku 12.

Také popisuje celý scénář, jak k tetování došlo a proč padlo v nelibost. 

Vedle osoby pisatelky (odkazované hojným osobním zájmenem  "já" 

( ), se setkáváme s dalšími aktéry děje narativního úseku 12 - 

- majitelkou hostince Hisagotei ( ) a panem Murakami Šóiči

( ), dále etablovaným jako panem Murakami ( ).

Koreferenční řetězce jednotlivých postav se prolínají, mimo právě výše 

zmíněné substituce jsou tvořené intenzivní multiplikativní repeticí 

 

(nutnou z hlediska překotného vyprávění a také výborně dokreslující 

charakter pisatelky, její nižší míru vzdělání a z toho vyplývající 

neobratný styl psaní).  
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          XVI.kapitola - Narativní úsek 15
                         Slepé střevo
                             (str. 87, řádek 1. - str. 93, řádek 8.)

   Text (děj) začíná konstatováním, že jeden hospitalizovaný pacient (

) utekl. Možná (ten pacient - ) chtěl utéct od 

samého počátku. Několik dní před tím volal kolega ze stejné čtvrti (

) specialista ve vnitřním lékařství Jokota (

), a žádal o přijetí pacienta se slepým střevem ( ). 

 

Pacienta ( ), jehož chronický problém se stal urgentním, a potřebuje 

nutně chirurgický zákrok. Dr.Jaharu ( ) se popravdě bránil, že 

má všechny pokoje plné. Jokota jej snažně prosil, aby změnil 

svou ( ) vstupní halu na nemocniční pokoj. Dr.Jaharu se ptal, 

proč ten pacient ( ) nebyl ošetřen dříve? Jokota nevěděl a 

vysvětloval, že byl k němu takto přinesen na nosítkách.Jenže potřebuje 

nutně operaci, takže vzít ho k němu k internistovi ( ) 

 

nemělo smysl. Proto jej (Dr.Jaharua - /tebe) obtěžuje. Dr.Jaharu

( ) nenadšeně souhlasil. Nechal přeměnit vstupní halu na ne-

mocniční pokoj, což jistě ostatním pacientům ( ) půjde 

na nervy. (On - ) nařídil sestře paní Osumě ( ), 

aby dala prostěradlo na pohovku v hale. Pacient se slepým střevem (
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) byl přinesen na nosítkách  ( ) v doprovodu zdravotní 

sestry z Jokotovy nemocnice ( ). Jeden z nosičů byl 

dělník ( ) v obnošené armádní bundě, druhý tovární montér

( ) v pracovním oblečení - oba navzájem "parťáci"( ). 

Přinesli a položili pacienta ( ) označených jménem asociace Kikkó 

( ). Pacient ( ) byl robustní, urostlý muž ( ),s obličejem

zkrouceným do grimasy a hlasitě stánajícím. Když byl muž v pracovním

oblečení ( ) tázán, kdy pacientova nemoc začala, 

 

odpověděl ten druhý oblečený v armádním ( ).Dále pokračuje 

dialogická pasáž - rozhovor muže v armádním oblečení s Dr. Jaharuem 

oslovovavným "doktore" ( ), kdy muž v armádním oblečení 

vysvětluje, proč pacient nešel už dříve k lékaři. On (- kamarád )

věřil, že se vyléčí sám svým lektvarem jako obvykle. Prý jedna rostlina 

změní tu zkaženost slepého střeva ve vodu ( ) a ta druhá tu vodu (

) změní v plyn. Onen muž to ( ) označil za blábol a Dr. Ja-

 

haru souhlasil. Sestra z Jokotovy nemocnice ( ) se 

náhle vytratila, cítila se tam nesvá. Dr.Jaharu ( ) operoval a 

ředitel Gosuke ( ) asistoval. Po té pacienta ( ) přenesli do 

provizorního nemocničního pokoje. Muž v pracovním oblečení (

) s mužem v armádním oblečení ( ) řekli, že vyčkají, 
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až poleví pacientova ( ) narkóza.    

                                            

   Dr.Jaharu ( ) na své ( ) cestě od návštěvy pacienta, 

potkal muže v pracovním oblečení ( ) s mužem v 

armádním oblečení ( ) a ten (- muž v pracovním oblečení 

) nesl na ramenou nosítka a (on - 

) se slovy "doktore, díky"( ) zdravil Dr.Jaharua 

 

( ). Poplatek za operaci prý přijde zaplatit kamarádova (  - 

- pacient se slepým střevem) manželka ( ), jak to bylo už sděleno 

recepční nemocnice ( ). Dr.Jaharu  obdivuje jejich nosítka (

) s otázkou, ze které nemocnice ( ) je mají. Muž v 

armádním oblečení ( ) se diví "(Myslíte)Ta (nosítka)" 

( ) a vysvětluje, jak je získal. "To ( ) je opravdová 

vzácnost." reagoval Dr.Jaharu ( ). V tom si Dr.Jaharu uvědomil, 

 

že přežila-li nosítka, muselo být sousedství domu pacienta se slepým 

střevem ( ) ušetřeno leteckých náletů. Ale ( ) 

adresa pacienta  se slepým střevem ( ), kterou psal 

Dr.Jaharu ( ) na lístek, byla ze zničené původně průmyslové 

čtvrti Kamata ( ). Ani že by byla v této čtvrti ( ) 
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asociace jménem "Kikkókai" ( ) si Dr.Jaharu nemohl 

upamatovat. Pátý den po operaci volal do nemocnice ohledně pacienta 

se slepým střevem ( ) jeho soused ( ). Manželka 

( ) má prý břišní spasmy a syn ( ) se silně nachladil, oba  -

- matka i syn ( ) upoutáni na lůžku, nemohou přijít. Pacientovi (

) mají vyřídit, aby si nedělal se zaplacením operace a 

nemocničního pobytu starosti.Prostě kamufláž jak nemuset platit. 

 

   Tento narativní úsek, ač nepřerušen, je možno rozdělit na dvě části.

První je příběhem akutního pacienta, druhá část je dění odehrávající se

několik dní po operaci.

   První část začíná introdukcí nového aktéra děje - pacienta se slepým 

střevem zde uvedeného jako  "jednoho hospitalizovaného pacienta" (

), ale děj začíná koncem (pacient po operaci utekl). 

Koreferenční retězez postavy dále pokračuje repeticí označení 

 

"pacient", nejdříve s odkazovacím "ten" ( ) pro potvrzení jednolistosti

identity, později alternuje sémanticky chudší "pacient" (  - někdy 

modifikováno ukazovacím zájmenem) se sémanticky obsažnějším 

"pacient se slepým střevem" ( ). Specifikace "se slepým 

střevem" však není jen stylistickou alternací, ale sémantickou sloužkou
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explikativní. V prvním případě výskytu jde o odborný rozhovor 

Dr.Jaharua s Dr.Jokotou o tom, proč je pacienta nutné přijmout 

na chirurgické oddělení (kvůli pokočilému stadiu akutního zánětu 

slepého střeva). V druhém případě je užito specifikace k emfatizaci

naléhavosti ("přinesli pacienta v akutním stavu, v bolestch, apod.). 

   Další introdukovanou osobou je Dr.Jokota, který je profesně 

specifikován (lékař, specialista ve vnitřním lékařství). Specifikace

slouží k bližší identifikaci postavy, též explikativně (Dr.Jokota

 

žádá Dr.Jaharu o přijetí pacienta, neboť Dr.Jokota je internista,

zatímco Dr.Jaharu chirurg, a proto pacienta s nutností operace

posílá právě k Dr.Jaharuovi). Vztah obou lékařů ukazují osobní

zájmena v osloveních při rozhovoru - užito pouze důvěrné "ty"

( ) či důvěrné "já" ( ). Jinak koreferenční řetězec Dr.Jaharua

udržuje autor v naraci etablovaným  či  pro udržení

koherentního rámce celé novely tvořeného právě intertextovým 

 

prvkem - osobou Dr.Jaharua (společně s temporálním rámcem 

"dnes/v den, kdy se neordinuje").

   Sestra paní Osuma ( ) je jen koherentně periferní, 

dalo by se vysledovat užívání úplné repetice od začátku díla, 
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která však spíše (narozdíl od její běžné emfatické funkce) působí jako 

prostředek upozadňující tuto postavu (partitivní repetice by postavě  

přidávala na narativní pozornosti a to autor nezamýšlí s ohledem na její 

podružnou dějovou roli). 

   Dalšími důležitými entitami jsou dva nosiči (pacienta se slepým stře-

vem) a nosítka. Oba nosiči jsou charakterizováni nejprve profesí - dělník

( ) a tovární montér ( ) se podružným uvedením 

jejich oblečení. To se pozděje stává distinkčním rysem, který obě 

 

) a "mužem v armádním oblečení" ( ). Oba jsou 

najednou shrnuti do výrazu "parťáci"( ). Výběr distinkčního rysu 

vnějšího vzezření není náhodné, neboť daný rys je má i sekundární

specifikační funkci vzhledem k dalším entitám textu (oblečení

zachovává profesní identitu obou mužů, ale při tom zdůrazňuje 

odlišnost vzezření obou mužů, která tak umožní to, že si jich 

 

Dr.Jaharu tak snadno všimne na ulici několik dní po zmizení 

pacienta z nemocnice (v druhé části příběhu).

     Druhá část příběhu začíná náhodným setkáním Dr.Jaharua

a obou nosičů, kteří hovoří o tom, kdo má zaplatit nemocniční účet

za jejich kamaráda (relační "manželka" ).Podstatnou roli, a proto
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i pro věc dosti bohatý koreferenční řetězec s mnoha zájmennými odkazy

mají "nosítka" ( ). Ta se totiž stávají na chvíli centrálním tématem 

rozhovoru obou mužů (nosičů) a Dr.Jaharua. Dr.Jaharu nosítka 

obdivuje a včímá si nápisu na nich i jejich válkou nezničeného stavu - to 

vše jsou důležité indicie toho, že pacient lhal ohledně své adresy i to, že 

později nemocniční účet zaplatí manželka, která spolu se synem náhle 

vážně onemocněla, byla od začátku kamufláž jak se vyhnout placení. 

 

   
   Užití relační koheze ("manželka" , "syn"  či shrnuto v 

kolektivním substituentu "matka a dítě" ) jen rozšiřuje relační

strukturu aktétů děje majících spojitost s centrální koherentním článkem 

postavou tohoto narativního úseku - pacientem se slepým střevem 

(vztah k oběma nosičům explicitně vyjádřen pomocí výrazu "kamarád" 

( ), kterým oba na něho v rozhovorech odkazují).  
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           XVII.kapitola - Narativní úsek 16
                  Harumi, Júko a pacientka
                         (str. 93, řádek 8. - str. 123, řádek 10.)

    Toho večera ( - odkaz na rámcový den), když se Dr.Jaharu 

( ) obouval, že si vyjde do kina, potkal na chodbě Harumiho 

( ), kterého dlouho neviděl. A dokonce Júko ( ) byla s ním( ). 

 

Dr.Jaharu jim (v přímé řeči) nabídl, aby šli s ním. Když (on - ) 

vycházel ven, Júko ( ) Harumimu ( ) něco pošeptala a ten 

( ) šel za doktorem, který se ptal? "A co slečna Yúko?"(

) a dostal odpověď, že ona ( ) jde domů, má něco na vyřízení.

Bylo jen vidět ( ), jak rychle utíká (Júko - ) do uličky ( ), 

která ( ) vedla k nouzovému východu a kterou ( ) použí-

 

vají pacienti ( ) příchozí po soumraku. Dr.Jaharu ( ) se to-

mu divil a vrátil se podívat. Júko ( ) z oné uličky ( ) tlačila 

vozík ( ). V něm ( ) byla mladá žena ( ) 

ležící břichem dolů a (ona - ) byla zabalená do deky. Harumi 

s Júko ( ) ji (- tu pacientku - ) přivezli s žádostí o 

vyšetření. Dr.Jaharu se tázal, proč mu to nebylo sděleno hned a žádal

 

paní Júko ( ), aby ji ( ) odvezla dozadu. Dr.Jaharu (
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) se vzdal kina a když Harumi s Júko ( ) tu ženu ( ), 

která ( ) měla na sobě lněné kimono (atd.), podpíraje ji odvedli do 

ordinace, Dr.Jaharu zjistil že je těhotná a dělal ( ) si poznámky na 

kartičku. Harumi ( ) místo ní ( ) říkal, že ona (- ta pacientka- 

) bydlí v zadní části domu, kde bydlí Harumiho a jeho matka (

). Manžel té ženy (zeť jeho matky  - ) jednoho dne 

 

zmizel a ona onemocněla. Ten vozík ( ) prý patří ( ) její 

matce ( ), která měla před týdnem nehodu. A tak 

obě na lůžku (- matka i dcera - ), Harumiho matka ( ) jim 

vypomáhá s domácností. Ona ( ) pak pracovala i přes nemoc v 

baru, ( ) chodila domů pozdě i opilá, a tak onemocněla, 

vyprávěl Harumi ( ). Ona ( ) však oponovala, že nemá 

příznaky nachlazení. Její příznaky i teplotu si Dr.Jaharu ( ) zapsal 

 

na kartu německy. Ona ( ) mluvila svém krvácení. Neboť bylo třeb

a ji vyšetřit intimněji, poslal Dr.Jaharu ( ) Harumiho s Júko (

) ven, aby v ordinaci zůstala jen pacientka ( ). Také neslyšel

tlukot srdce plodu ( ) či jeho pohyby( ). Jednalo se tedy o 

úmrtí či poškození plodu a Dr.Jaharu se rozhodl pro operaci. Ona ( ) 

 

si povzdechla a svěřila výčitku vůči muži ( ), který ji "tuto nemoc" (
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) způsobil. Oslovujíce Dr.Jaharua "doktore" ( ) se tázala, zda 

musí být hosptitalizována, zda to bude velká operace a zda to bude stát 

jako běžná kyretáž. Dr.Jaharu ( ) odpověděl a ona ( ) dodala, že

musí nedjříve něco zařídit. Sestra paní Taki ( ) ji 

pomohla ke dveřím a Dr.Jaharu ( ) ji ( ) doprovodil do 

čekárny. Harumi s Júko ( ) tam už nebyli, jen Harumiho 

matka ( ), která plná starostí o pacientku ( ) je oba (

 

) poslala domů. A ptala se : "já ( ) odvezu "tu paní 

Omači"  ( ) na vozíku ( )." a "....doktore ( ) 

pošlu Harumiho ( ) pro lék" a " co se týče (té) nemocné  

( ) může používat led.....". Dr.Jaharu ( ) však očima 

pokynul, aby (ona - ) šla s ním do ordinace, kde ji sdělil, v jak

vážném stavu nemocná je (doslova - jak její ( ) symptomy nejsou 

 

důvodem k optimismu). Je nutná operace. To ( ) vysvětlil Dr.Jaharu 

( ) Harumiho matce ( ). Ona ( ) 

reagovala po svém a řekla, že Omachi ( ) je opravdu případ.

Dr.Jaharu ( ) řekl, že sníží platbu za vše na půl a Harumiho matka

( ) si mačkala límec a řekla: "...doktore ( ), já ( ) jí 

( ) to vyřídím, vyřídím jí ( ) to.".
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    V úvodní pasáži se setkáváme znovu s aktéry děje z textů dřívějších

nar.úseků (s inherentně intertextovou funkcí), avšak v nových relacích. 

Júko z narativního úseku 2 bydlící v domě (a možná i chodící s) 

Harumi z narativního úseku 6 přivádějí do ordinace Dr.Jaharua 

(intertextový prvek propojující text tohoto narativního úseku s textem 

předchozího narativního úseku 12) novou osobu/aktétku děje - mladou 

ženu/pacientku v bolestech. Zde je zajimavý postup substitucí 

 

koreferenčního řetězce této aktérky:  

. Nejprve se seznamujeme s neznámou mladou ženou, 

vzápětí odkázanou ukazovacím zájmenem. Poté, s důrazem na její 

vážný stav, je označena výrazem "nemocná" (v multiplikativní 

 

substituci udržující identitu této aktérky děje). Dále v Harumiho 

vyprávění je označena jako "tato pacientka" (pro zápis Dr.Jaharua 

do kartotéky - vidíme situaci skrze mysl Dr.Jaharua). Harumi líčí 

zřejmé příčiny jejích potíží referencí zájmennou  ("sousedka" 

z domu). Při rozhovoru pacientky s Dr.Jaharuem je na ni autorem/vy-

 

pravěčem odkazováno pomocí  ("tento člověk/pacient/ona"). 
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Když Dr.Jaharu o ní mluví s Júko a Harumim odkazuje na ni pomocí 

"pacientka" ( ). Když hovoří opět jen s ní, je pro její osobu užito 

označení "ona" ( ) - zčásti zájmenná reference, ale i důraz na pohlaví - 

- "žena" ( ) je důležitým protějškem k výrazu "muž" ( ), který jí 

způsobil její stav - těhotenství). Poté, při rozhovoru Dr.Jaharua s 

Harumiho matkou, Harumiho matka o ní hovoří jako o "tom dítěti" 

( ) -  pro ni je nová pacientka jako dcera, proto je to i vyjádřeno 

 

v referenčním výrazu. 

   Děj pokračuje dál druhou částí, kdy má dojít k operaci.

Dr.Jaharu ( ), jako vždy před operací cítil jisté napětí. Aby odvedl 

od toho ( ) pozornost, nechal si od sestry paní Taki (

) přinést Gidaju a zavzpomínal, jak (on - ) za studentských 

dob měl zpěváky Gidaju rád. Sbírka se mu za války ztratila, ale teď 

 

nedávno (on - ) jeden svazek koupil. (On - ) pokyvoval 

hlavou, broukal si melodii a zasnil se nad příběhem skladby - viděl oba 

dva uprchlíky - Umekawu a Čhúbeie ( ). V tom 

vstoupily sestra paní Osuma s Harumiho matkou (  

) a vedly nemocnou ( ). Ona ( ) se rozhodla pro 

operaci, stala se obávající a zdrženlivou pacientkou ( ). Dr.Jaharu
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( ) radil, že by měla mít svědka, že nešlo o umělý potrat, ona (

) souhlasila. Tedy oslovil Harumiho matku ( ). Ona řekla, 

že to (ona - já ) dosvědčí a ještě jednou to zopakovala 

nemocné/pacientce ( ). Harumiho matka ( ) seděla v 

koutě, dokud sestra ( ) neřekla, že operace je zkončena. Od

začátku operace seděla ( ona - ) s lokty na svých 

( ) kolenou a rukama si držela hlavu. Když se jí sestra ( ) 

 

zeptala, zda by se podívala na mrtvý plod, ona ( ) 

s omluvami utekla.
       
 
  
   Zde je krátkým dějovým intermezzem drobné zasnění Dr.Jaharua

nad obdobím jeho mládí a hudby s ním spojené. Hlavní děj ale brzy 

pokračuje, když sestra Osuma a Harumiho matka přivedli paní Omači,

 

zde uvedenou pod výrazem "nemocnou" ( ) nebo "pacientka" ( ).

Tato alternační substituce zde má relační charakter, neboť naznačuje

vztah oné postavy jak k Harumiho matce - jakožto nemocný člověk, tak

i Dr.Jaharuovi - jakožto pacientka. Harumiho matka je nazývána             

střídavě   či  bez nějaké patrné  významné 

selektivní intence.
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   Dále děj pokračuje po zkončení operace, kdy je pacientka odnesena 

do provizorního nemocničního pokoje na chodbě, kde byl i pacient se 

slepým střevem ( ). V čekárně čeká Harumiho 

matka ( ) a občas se jde na paní Omači ( ) podívat. 

Dr.Jaharu ( ) zatím poobědval a Harumi ( ) přinesl matce ( )

též oběd, který nakonec snědl sám ( ). Harumiho matka (matka - 

) neměla po předchozím zážitku na jídlo vůbec chuť, a tak dala oběd 

 

Harumimu (svému synovi - ), aby ho snědl. Oběd uvařila Júko 

( ). Jí vytvořené estetické aranžmá bylo tak úžasné, že i Dr.Jaharu 

( ) mu vzdal obdiv. Na to Harumiho matka ( ) reagovala, 

že Júko ( ) je dobrá kuchařka ( ), ale dodala 

starostlivě, že dobré kuchařky mívají "rády muže". Dr.Jaharu se ptá,

 

zavdala-li Júko ( ) k těmto starostem důvod, Harumiho matka 

odpovídá že nikoliv. Na otázku, co si Yúko ( ) myslí o Harumim 

( ), Harumiho matka odpovídá, že prý je Harumi ( ) podle 

mínění Júko ( ) trochu tvrdohlavý. V tom sestra paní Osuma 

( ) sděluje, že operovaná pacientka ( ) se 

probudila z narkózy.Harumiho matka ( ) se na ni jde podívat.
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   Již dříve několikrát zmíněná pacientka, nová a centrální aktérka toho-

to narativního úseku, je pro přesnost specifikována, jakoby znovu a 

přesněji uvedena výrazem "nově přijatá nemocná paní Omači" (

), na kterou je posléze odkazováno převážně 

jménem - paní Omači ( ). Harumiho matka ( ) je 

v pasáži, kde je s jejím synem, označována jen jako "matka" ( ) a 

Harumi ( ) vlastním jménem a jednou i výrazem "syn" ( ).

Zde jde opět o relační důraz na přibuzenství obou postav.

 

Poté, při rozhovoru Dr.Jaharua a Harumiho matky se odkazování

na ni vrací k již dříve etablovanému "Harumiho matka" ( ), 

Júko je v přímé řeči označována zdvořilejším "slečna Júko" ( ) 

v totální mulitplikativní repetici. Zřejmě pro důraz na aktérku samotnou 

a též v této dialogické pasáži výraz  je užívám zájmenně.

Také stojí za zmínku připomenout, že postava Dr.Jaharua a kratičká 

 
dějová intermezza, jejichž hlavní postavou je právě Dr.Jaharu, jsou 

tím stále se objevujícím a opět mizícím vláknem, které neustále a 

nerušivě protkává celou novelu. 

   Ráno následujícího dne ( ) Dr.Jaharu vyjme stehy pacientovi

 
se slepým střevem ( ). Ten ( ) neustále mluvil s 
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Harumiho matkou ( ), paní Omači ( ) a (on - 

) neustále rušil i sestrám byl na obtíž svými nemístnými poznámkami, 

až ho ( ) Dr.Jaharu vyzval, aby se choval tišeji. Pak jej (

) navštívil jeho syn ( ), asi dvacetiletý mladík ( ).

Později téhož dne pacient po operaci slepého střeva ( )

zmizel i s vozíkem a lůžkovinami. Paní Omači ( ) si

toho ani nevšimla, jak se (on - ) vytratil. Zřejmě, dle odhadu 

 

Dr.Jaharua, mu ( ) pomohl jeho údajný syn ( ), 

když oba dva ( ) utekli oknem a údajný syn ( )

odvezl rekonvalescenta ( ) na onom vozíku.Když Dr.Jaharu po-

slal účet na uvedenou adresu, nikdo takový ( ) tam nebydlel. 

Paní Omači ( ) se omlouvala Harumiho matce ( ), 

neboť ukradený vozík přivezli Harumi a Júko ( ). Paní Omači

 

se cítila špatně, protože si někteří mysleli, že byla sama ( ) podpla-

cená, když nic neviděla a neslyšela. Ona ale za nic nemohla, vinen byl 

jen ten darebák ( ). Tak se s Dr.Jaharuem dohodli na jisté 

kompenzaci. Přesto paní Omači ( ) se tím přitížilo. 

 

  

   V této pasáži se opět setkáváme s pacientem se slepým střevem, 

 

který byl centrální textovým prvkem i nositelem situačního významu
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předchozího narativního úseku 15. Zde se uzavírá jeho dějová linie 

(koherenční scénář) jakožto součást děje právě analyzovaného nara-

tivního úseku 16. Tato entita je odkazována výrazem "pacient

po operaci slepého střeva"( ), dále pak repetovaným 

zájmenně modifikovaným "ten pacient" ( / ). Výraz "pacient"

zde klade důraz na jeho roli pacienta v nemocnici. Paní Omači o něm 

hovoří slovy "ten muž" ( ) - pro ni je jen nějakým mužem, který 

 

ležel vedle ní - tento výraz dodává její výpovědi věrohodnosti a 

podtrhuje to, že s tím mužem nebyla nijak spolčena, neboť jej sotva 

znala. Dále, v momentě, kdy se stává aktérem kráděže  a svého útěku, 

mění se jeho role, je označován při odhadování Dr.Jaharuem jako  

a oba dva jako . Oba výrazy slouží k odlišení role této postavy 

a dodávají jakýsi nádech policejního žargonu, když Dr.Jaharu 

rekonstruuje události kolem zmizení tohoto pacienta. Dále je pacient 

 

odkazován jako "darebák" ( ), čímž je završeno jeho hodnocení i

dějová funkce. 

   Následující den Dr.Jaharu měl zrovna volno a chtěl si pospat, když 

sestra paní Taki ( ) volala, že paní Omači ( ) 
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chce být propuštěna z nemocnice, je na tom velmi špatně. Sdělila, že 

ani ředitel Gosuke ( ) ani internista pan Uda ( ), 

tedy oba dva ( ), jsou u pacientů. Dr.Jaharu říká, že jde-li o účet 

nemusí si paní Omachi (nemocná ) dělat starosti. Navíc sestra 

sděluje, že vozík byl někým vrácen zpět. Dr.Jaharu pak již v nemocnici 

přesvědčuje paní Omači, aby zůstala v nemocnici a stará se o ní, 

stejně jako Harumiho matka. Paní Omači však říká, že (v přímé řeči 

"já" - ) by raději zemřela. Dr.Jaharu ( ) pečlivě o nemocnou 

 

( ) pečuje, prosí Harumiho matku ( ) o spolupráci, ta říká, 

že se o paní Omači ("to dítě" - ) snaží starat a domlouvat co to 

jde. Paní Omači ( )si však stále dělá starosti o účet, ač Dr.Ja-

haru sám řekl ("já"- v přímé řeči - ), že účet není důležitý. Harumiho 

matka vysvětluje, že paní Omači ("to dítě" - ) je chudá a hrdá 

žena ("dívka" - ). 

 

   Zde je velmi silně relační užití výrazů  a , které vystihují

postoj Harumiho matky k paní Omači. Dr. Jaharu zase místo

profesionálnějšího "pacientka" užívá starostlivě působícího substituenta

"nemocná" ( ). Jde opět o dva příklady postojové relační koheze 

velmi vhodně zvolené pro dokreslení vztahových schémat postav 
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příběhu.

 

   
    Děj v poslední části tohoto narativního úseku pokračuje velmi rychlým

spádem. Paní Omači ( ) náhle zmizí z nemocnice. Někteří 

kolegové Dr.Jaharua (zvláště Dr.Gosuke) to považují za nevděčnost. 

Dr.Jaharu kontaktuje Harumiho matku ( ) s otázkami: "Co se 

stalo? " a "Je (ona - ) doma?".Harumiho matka sděluje, že paní 

Omači ( ) je doma a s její matkou ( ) se rozhodly, že doma 

 

už zůstane, neboť jí je už lépe. Dr.Jaharu ( ) tomu nemůže uvěřit. 

Radí se s Dr.Gosukem ( ) a Dr.Udou ( ) 

i ohledně toho co udělat s tím vráceným vozíkem udělat.

Téhož odpoledne přichází do nemocnice Harumiho matka ( ) 

se sdělením, že ač se Harumi a Júko ( ) ji snažili přesvědčit, 

paní Omači zůstane doma. 

 

Když se po několika dnech její stav výrazně zhoršil, Harumi ( )běžel 

do nemocnice pro Dr.Jaharua. V nemocnici nikdo z lékařů nebyl - ani 

Dr.Jaharu ( ), ani Dr.Uda ( ), ani Dr.Gosuke ( ). Tak

Harumi ( ) doběhl pro Dr.Jokotu ( ). Paní Omači ( )

už však nebylo pomoci. Dr.Jokota ( ) po její smrti ( ), 

 

konstatoval, že při jeho příchodu do jejího bytu ( ) už bylo 
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pozdě.        

 
   V této finální pasáži se uzavírá poslední narativní úsek i samotná

novela. Novela je uzavřena opakováním jmen všech tří lékařů, hlavních 

osob nemocnice uvedených na nápisu v počátku novely (intertextové 

propojení s narativním úsekem 0). Jen Dr.Jaharu je uveden pod až 

během novely etablovaným "doktor" ( ) pro zachování koherentně 

konektivní linie všech textů tvořících celou novelu.

 

Narativní úsek je dovršen posledními zprávami o paní Omači a 

koherentní scénář finalizován jejím úmrtím. 
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Závěr 
 
 
 
   Rozsáhlá a podrobná analýza celého díla „Hondžicu Kjúšin“ („Dnes  
 
se neordinuje“) ukázala několik zásadních aspektů koheze v Ibuseho  
 
kompozici textu. Dílo jako celek i jednotlivé části (texty) lze  
 
charakterizovat jako zcela koherentní s jasnými intertextovými i 
 
intratextovými vztahy důležitými pro přesnou konturní i relační kresbu  
 
postav i dějových linií.  
 
Nejprve si projděme jednotlivé typy koheze, jak jsme je terminologicky  
 
specifikovali v úvodu této práce.  
 
 
   Zaprvé gramatická koheze (koheze realizovaná gramatickými  
 
prostředky). Zde nejvýraznější úlohu má jistě reference zprostředkovaná  
 
zájmeny a zájmennými výrazy. Jejich výskyt je hojný – jedná se o  
 
odkazy na osoby, věci i celé události, slouží k organizaci mezivětné a  
 
také se podílí na koreferenčních řetězcích, většinou těch kratších  
 
(čítajících pouze dva až tři odkazy : nemocnice – ta (sono), nosítka –  
 
ta?(kore) – aha, ta (sore), apod.) či jako substituent prostředků koheze  
 
lexikální (Harumi – segare - kare). Někdy je i odkazováno jen na určitý  
 
fakt či rys aktéra děje - např. jeho zevnějšek či charakterovou vlastnost  
 
(např.sonna no).   
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Kohezivní konjunkce hraje svou roli ve vnitřní struktuře jednotlivých částí  
 
(příběhů) novely, ale jen podružnou – spojky se vyskytují pouze tehdy,  
 
je-li nutno nějakou informaci či mezivětný vztah upřesnit či relativizovat.  
 
(např. šikaši, sorede, suruto, apod.) Celkově není po kvantitativní  
 
stránce užívání spojek nijak časté, proto ani kohezivně relevantní.  
 
Morfologická kontinuita také nemá výraznou roli v utváření kohezivní  
 
propojenosti.  Omezeně v pozadí jistou funkci v tomto ohledu má užitý  
 
slovesný čas. Úvodní deskriptivní pasáž je psána v přítomném čase  
 
neutrálním stylu.  Zde  je uvedeno to, co má obecnou platnost (bez  
 
vazby na temporální rámec příběhů) – nápis stojící před nemocnicí,  
 
vztah Dr. Jaharu k Dr. Gosukemu a zvyklosti, které jsou v jejich  
 
profesním životě zavedené. Ostatní narativní části novely, jednotlivé  
 
dílčí texty včetně dopisů a prohlášení, apod, jsou v minulém čase,  
 
dialogické pasáže v přítomném čase převážně ve zdvořilém či  
 
skromném stylu. Žádné jiné morfologické kategorie neprokázaly vyšší  
 
frekvenci či neobvyklost výskytu, aby mohly být považovány za  
 
spolučinitele kohezivní výstavby textu.  
 
 
   Zadruhé je třeba se zmínit o kohezi lexikální a jí tvořených  
 
koreferenčních rámcích. Ta už hraje roli dosti významnou a její analýza  
 
více proniká do autorovy kompoziční dovednosti. Frekvenčně nejvíce se  
 
vyskytující, a tak nejvýznamnější se zdá být koheze substituční  
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s neuvěřitelnou mírou variability při udržení identity určitého aktéra děje      
 
či nositele situačního významu. Nejenže Ibuse dovede vytvořit  
 
koreferenční řetězec, který je schopen jít celým dílčím trextem, ale tento  
 
řetězec pokračuje a proniká do dalších dílčích textů či jejich segmentů a  
 
stává se tak důležitým intertextovým prvkem zajišťující koherenci textů  
 
dílčích, jejich se částí i novely jakožto textového celku (např. korefe- 
 
renční řetězec Dr.Jaharua rámcující celou novelu). Volba  
 
jednotlivých substitucí není náhodná, ale velmi precizně promyšlená a 
 
přesně realizovaná. Právě její promyšlenost umožňuje např. postupné  
 
odhalování identity nových aktérů děje, brilantní odlišení aktérů sice  
 
identických, ale s odlišnou textovou i situačně významovou funkcí 
 
v různých narativních úsecích, nebo naznačuje i vzájemné  
 
postoje a přístupy jednotlivých aktérů vůči sobě i vůči druhým. 
 
Výrazným partnerem je též lexikální repetice, ať už úplná, částečná či  
 
mnohonásobná, kdy autor opakuje celé jméno či jméno s profesním  
 
přízviskem či jiným zařazením, které se většinou v začátku příběhu či  
 
v určité jeho části etabluje (po stránce formy stabilizuje) a pak je dále  
 
s jistým cílem používáno  či obměňováno . Např.Dr.Jaharu je opakovaně   
 
označován jako Dr.Jaharu, jen v příbězích, kde k němu mluví zejména  
 
přátele či přátelsky se chovající lidé, kteří jej oslovují pouze „doktore“ je    
 
autorem v koreferenční repetici používáno pouze ono „doktor“ bez  
 
uvedení jména, zřejmě pro zdůraznění vhodné i nevhodné familiárnosti  
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postojů  účastníků dialogu k osobě Dr.Jaharua.  
 
Logicky zejména úplné repetice není možné používat v delších  
 
koreferenčních řetězcích. Někdy text budí dojem, že autor opakuje  
 
určité označení osoby příliš přesně a často, ale jak koherence  
  
textová, tak z hlediska literárního i rychlost děje a spletitost postav to  
 
mnohokrát přímo vyžaduje, aby  se čtenář mohl v textu dobře orientovat.  
 
Jindy Ibuse této koheze užívá k větší explikaci či emfatizaci určitého  
 
aktéra děje či nositele situačního významu.  
 
Koheze relační je též velmi citlivě užívána. Někdy se uplatňuje jen  
 
podružně - doplňuje koreferenční řetězce  spíše obsahově než  
 
kompozičně. Jindy vypichuje důležité vztahy mezi aktéry jednotlivých  
 
narativních úseků, odlišuje jejich funkce v různých dílčích textech či jejich  
 
segmentech či podtrhuje koherentní návaznost jednoho dílčího textu na  
 
druhý (apř. vztahovost výrazů v dopise Harumiho vede ke stejnému  
 
vyjadřování i uvažování Dr.Jaharua v následné sekvenci šestého  
 
narativního úseku). 
 
 
   Shrneme-li výsledky analýzy, vyplývá nám, že Ibuse Masudži používá  
 
k intratextovému i intertextovému propojení dílčích textů novely  
 
koreferenční řetězce označující pro situační význam nejdůležitější aktéry  
 
děje, jejichž jména či jiná výrazová označení(uvedená dříve či později),  
 
v různé formě a míře repetuje či substituuje jinými výrazy nesoucími  
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vztah k identitě jedné a téže osoby či k osobám relačně vázaným. 
 
Při tom umožňuje čtenáři, aby postupně pronikal do identity jednotlivých  
 
aktérů děje, často ve stejném tempu jako aktéři samotní. Tak se narace  
 
zdá být mnohem více než jen pouhou fikcí. 
 
 
   Ibuseho dílo „Hondžicu Kjúšin“ („Dnes se neordinuje“) lze tedy 
 
charakterizovat jako mistrně koherentní s dokonalou kresbou  
 
interpersonálních i intersituačních vztahů typickým užíváním výrazů  
 
referenčních (zejména prostředků japonské deixe) v oblasti koheze  
 
gramatické ve spojení s dokonalou výstavbou koreferenčních řetězců  
 
aktérů narace v oblasti koheze lexikální, kde podružně přispívají Ibuseho  
 
drobné hry s japonským lexikem. 
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   Shrnutí 
 
   Podrobná a rozsáhlá analýza celého díla „Hondžicu Kjúšin“ („Dnes  
 
se neordinuje“) ukázala několik zásadních aspektů koheze v Ibuseho  
 
kompozici textu. Dílo jako celek i jednotlivé části (texty) lze  
 
charakterizovat jako zcela koherentní s jasnými intertextovými i 
 
intratextovými vztahy důležitými pro přesnou konturní i relační kresbu  
 
postav i dějových linií.  
 
    Zaprvé gramatická koheze  - zde nejvýraznější úlohu má jistě  
 
reference zprostředkovaná zájmeny a zájmennými výrazy. Jejich  
 
výskyt je hojný, slouží k organizaci mezivětné a také se podílí na  
 
koreferenčních řetězcích, většinou těch kratších. Kohezivní konjunkce  
 
hraje jen podružnou roli ve vnitřní struktuře jednotlivých částí novely. 
 
Morfologická kontinuita také nemá výraznou roli v utváření kohezivní  
 
propojenosti.   
 
   Zadruhé lexikální koheze – ta hraje roli dosti významnou a její analýza  
 
více proniká do autorovy kompoziční dovednosti. Frekvenčně nejvíce se  
 
vyskytující je koheze substituční s neuvěřitelnou mírou variability při  
 
udržení identity určité postavy či entity v příběhu. Dovede vytvořit  
 
koreferenční řetěz, který je schopen jít celým příběhem i celou novelou. 
 
Výrazným partnerem je též lexikální repetice, ať už úplná, částečná či  
 
mnohonásobná, kdy autor opakuje celé jméno či jméno s profesním  
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přízviskem či jiným zařazením. Koheze relační je též velmi citlivě  
 
užívána. Většinou doplňuje koreferenční řetězce  spíše obsahově než  
 
kompozičně. Jindy vypichuje důležité vztahy mezi postavami příběhů, 
 
odlišuje funkci týž postav v různých příbězích, nebo podtrhuje návaznost 
 
jednoho příběhu na druhý. 
 
   Z výsledků podrobné analýzy vyplývá,  že Ibuse Masudži používá  
 
k intratextovému i intertextovému propojení dílčích textů novely  
 
koreferenční řetězce označující pro situační význam nejdůležitější aktéry  
 
děje, jejichž jména či jiná výrazová označení(uvedená dříve či později),  
 
v různé formě a míře repetuje či substituuje jinými výrazy nesoucími  
 
vztah k identitě jedné a téže osoby či k osobám relačně vázaným. 
 
Při tom umožňuje čtenáři, aby postupně pronikal do identity jednotlivých  
 
aktérů děje, často ve stejném tempu jako aktéři samotní. Tak se narace  
 
zdá být mnohem více než jen pouhou fikcí. 
 
   Ibuseho dílo „Hondžicu Kjúšin“ („Dnes se neordinuje“) lze tedy 
 
charakterizovat jako mistrně koherentní s dokonalou kresbou  
 
interpersonálních i intersituačních vztahů typickým užíváním výrazů  
 
referenčních (zejména prostředků japonské deixe) v oblasti koheze  
 
gramatické ve spojení s dokonalou výstavbou koreferenčních řetězců  
 
aktérů narace v oblasti koheze lexikální, kde podružně přispívají Ibuseho  
 
drobné hry s japonským lexikem. 
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   Resumé 
 
 
   The detailed analysis of the novella „Honjitsu Kyúshin“ („No  
 
Consultations Today“) showed some of the significant aspects of  
 
cohesion in composition techniques used by the author Ibuse Masuji.  
 
The novella as a whole as well as its parts (stories) can be classified  
 
as perfectly coherent with a clear depiction of the characters and story  
 
lines. This cohesion masterpiece includes the following types of 
 
cohesion. 
 
   Firstly, grammatical cohesion – the most important is the pronominal  
 
reference. This kind of reference uses pronouns and pronominal  
 
expressions to organize the inter-sentential relations and participates in  
 
the co-refferential chains, usually in the shorter ones. The cohesive  
 
conjunction plays less important role in the intra-sentential structure of  
 
some parts of the novella. The morphological contiguity is used  
 
sometimes to serve the purpose of compactness of specific texts. 
 
   Secondly, lexical cohesion – this kind of cohesion is very important and  
 
its analysis gives us deeper insight into author´s composition techniques. 
 
The most frequent type in this novella is the cohesive substitution with 
 
incredible variety of expressions used to retain the identity of certain  
 
character or entity in the story. By means of continual substitutions 
 
the author can form co-refferential chains that easily go through each  
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story or even through the whole novella. As a significant partner can be  
 
seen the lexical repetition (total, partial or multiplicative), when the author 
 
repeats the proper name or a name with hints concerning the character´s 
 
profession or social role. The relational cohesion is used in a very  
 
sensitive way. It completes the co-refferential chains adding more to their  
 
content than textual relations. Sometimes it points out important  
 
relationships between the characters of the novella, differentiates  
 
functions of the characters in different stories or emphasizes the  
 
sequential connectedness of story lines.  
 
   As a result of the analysis it is clear that in order to connect story lines  
 
of the stories and also the frame story line of the whole novella the  
 
Ibuse Masuji applies co-refferential chains designating the characters  
 
with the highest degree of significance for the plot. At the same time the  
 
author makes it possible for the reader to acquire the insight into the  
 
identity of the characters getting to know their personal traits usually at  
 
the same pace as the characters themselves. In this way the story  
 
seems to be more real, not just a pure fiction. 
 
 
   In conclusion, Ibuse Masuji´s novella „Hondžicu Kjúshin“ („No  
 
Consultations today“) can be characterized as incredibly coherent with  
 
briliant depiction of interpersonal and intersituational relations using for  
 
Ibuse´s style typical long pronominal referential links (especially the  
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possibilities of japanese deixis) in the field of the gramatical cohesion in  
 
connection with perfect construction of co-refferential chains of narative  
 
characters in the field of the lexical cohesion, as part of which can be  
 
seen the contribution of Ibuse´s small plays with japanese vocabulary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


