
Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 
Ústav české literatury a literární vědy FF UK 
nám. Jana Palacha 2 
116 38 Praha 1 

e-mail: Josef.Vojvodik@ff.cuni.cz 

 

 

Posudek na disertační práci mgr. H a n y  K o s á k o v é  

Aspekty skazu 

(k literárněteoretickému uvažování B. M. Ejchenbauma) 

 

Cílem předkládané disertační práce je rekonstrukce a výklad fenoménu specifické 

syžetové formy nebo - autorčinými slovy – narativní strategie, kterou Boris M. Ejchenbaum 

pojmenoval termínem skaz. Jde tedy zároveň o reflexi literárněteoretického uvažování 

Borise M. Ejchenbauma a jeho pozice „uvnitř“ ruského formalismu. Práce je rozdělena na 

teoretickou a interpretační část, která – a to možno zdůraznit již na tomto místě – je zdařilým 

pokusem o uplatnění Ejchenbaumových podnětů na konkrétní literární texty, mj. Nikolaje 

Leskova, Bohumila Hrabala a Ludvíka Vaculíka.  

Jádro Ejchenbaumovy teorie skazu spatřuje autorka v „zohlednění promluvy jako 

kontextuálně-funkční struktury, která je celistvá, vnitřně uspořádaná a nese prvky živé, 

organické až živelné a improvizované promluvy, popř. výměny promluv“ (s. 18). Autorka 

zdůrazňuje Ejchenbaumovu myšlenku původnosti a autenticity řečového gesta, spočívající ve 

zvukových kvalitách a „síle“ řeči v protikladu k torzovitosti a „schematičnosti“ grafického 

znaku. Do popředí se tak dostává „živé slovo“, „slovesná konkrétnost“ prostřednictvím 

zvukové přítomnosti („zvukové sémantiky“) promluvy.  Jedním z hlavních aspektů 

Ejchenbaumovy teorie „skazu“ je, jak Hana Kosáková ukazuje, „mluvenost“ (resp. „ústnost“) 

v protikladu ke kategoriím „knižnosti“ a „písemnosti“. Na skazovém postupu Nikolaje S.  

Leskova zkoumá Ejchenbaum zvláštní „stylizovanost“ mluvenosti (ustnoť; Ejchenbaum 

uvažuje o „iluzi mluvenosti“), která zůstává spojena právě se stylizovaností, kterou se 

vymezuje proti psychologicky nebo sociologicky determinovatelné promluvě.  Právě touto 

stylizovaností se skaz stává, jak Ejchenbaum naznačuje již ve studii o Gogolově Plášti, 

uměleckým postupem. Ejchenbaum uvažuje o „estetičnosti“ této stylizovanosti, v ní spatřuje 

ozvláštňující funkci (např. vědomou archaizací jazykového myšlení nebo komunikační praxe).   

Za zdařilou považuji také II. kapitolu práce, v níž se autorka zabývá  skazem „v 

souvislostech formalistických úvah o povaze uměleckého díla“ a věnuje  pozornost 

specifickým a novátorským aspektům Ejchenbaumovy teorie skazu, které spočívají zejména 

v důrazu na „životnost“ promluvy, na osobní sdělení, na kontinuitu a spontánní plynulost a 

emocionalitu promluvy. Také ve své teorii melodiky verše (Melodika russkogo liričeskogo 

sticha, 1922) staví Ejchenbaum do popředí „fonetickou fakturu“, rytmus, „artikulačně-
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mimickou expresívnost“ (jako v lyrice A. Achmatové). Právě v souvislosti s lyrikou Anny 

Achmatové  (A. Achmatova. Opyt analiza, 1923) píše Ejchenbaum o syžetovém charakteru 

lyrické kompozice, což má zajímavou relevanci vzhledem k jeho souběžně rozvíjené teorii 

stylizace a stylové montáže skazu. Třeba dodat, že ani tato souvislost neunikla autorčině 

pozornosti (viz s. 10-11).  

Ve třetí kapitole se Hana Kosáková zabývá dobovou diskusí a recepcí Ejchenbaumovy 

teorie skazu a zvláštní pozornost věnuje Vinogradově kritické reflexi, ale také Bachtinově 

teorii dialogičnosti. Vinogradova pozice je zvláštní a důležitá mj. proto, že se ve své studii 

Problema skaza v stilistike (1925) pokusil o prohloubení Ejchenbaumovy koncepce, které 

vytýká právě „fonetickou dominanci“ (v Ejchenbaumově rozboru Gogolova Pláštë), 

z perspektivy narativní stylistiky. Podle Vinogradova je narativní skaz monologickou stylizací 

a jako takový reprezentuje „uzavřenost uměleckého světa“. V tom však také spočívá jeho 

ozvláštňující funkce, kterou Vinogradov charakterizuje jako „razrušenie ožidanija čitetëlja“. 

Bachtinova koncepce dialogičnosti a „různořečí“ tvoří, jak Hana Kosáková pěkně ukazuje, 

kontrastní kritickou pozici k Vinogradově  koncepci monologického stylizování skazu. 

V souvislosti s autorčiným uvažováním v 5. kapitole její práce (Další možnosti výkladu 

skazu, výhledy: problematika času mluvenosti a psanosti) by bylo možná zajímavé na tomto 

místě upozornit na fenomenologii narativního vědomí Husserlova žáka Wilhelma Schappa, 

kterou rozvinul ve dvou knihách: In Geschichten verstrickt (1953) a Philosophie der 

Geschichten (1959). Schappova fenomenologie příběhů není do důsledku vzato teorií, ale má 

mnohem spíše ontologický dosah, aniž by postulovala vytvoření nějaké ontologie příběhů. Ty 

mají v Schappově uvažování primát před okolním, vnějším světem, neboť ten je pouze 

derivátem příběhů. Pojem Verstrickung („zapletení“) hraje v jeho filozofii příběhů důležitou 

roli, protože jej považuje za fenomenologicky původnější než pojem „dění“ (resp. „děj“). 

Z fenomenologického hlediska je také podstatné, že s příběhy před námi nevyvstávají 

zdaleka jen obsahy, ale také horizonty, do nichž ve specifickém smyslu vstupujeme. 

Podobného fenoménu se Hana Kosáková dotýká v souvislosti s pojmem Vladimíra Svatoně 

„ponoření“ vypravěče do příběhu (s. 62). Zvláště podnětnou se jeví Schappova 

fenomenologie příběhů ve vztahu k uvažování o času příběhů, kterým se Hana Kosáková 

zabývá mj. v návaznosti na teorii vyprávění Paula Ricœura, který na Schappovu 

fenomenologii příběhů odkazuje v první svazku Temps et récit (do francouzštiny přeložil 

Schappovu knihu Ricœurův žák Jean Greisch: W. Schapp, Empêtrés dans des histoires. L'être 

de l'homme et de la chose, Paris [Le Cerf] 1992). 

Schapp předpokládá zčasovění všech fenoménů, jejich proměnu v dějinnost příběhů a 

tato perspektiva má své důsledky pro tradiční filozofii času: také při popisu časových 

fenoménů jsme podle Schappa strženi vírem příběhů, zatímco tradiční pojetí času, především 

v přírodních vědách, spočívá na rozporu mezi objektivním světem a poznávajícím subjektem. 

Jestliže však zvolíme jako východisko zapletenost do příběhů, mění se tím velmi podstatně 
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pojetí času jako posloupnosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jako příklad uvádí 

Schapp příběh Adama a Evy, do něhož jsme „zapleteni“ do dneška a tento příběh není stále 

ještě u konce. Lidský život v příbězích a v nich se vyskytujících časových momentech není 

sukcesivně měřitelný a archivovatelný chronologickým časem. Mnohem spíše se v nich 

orientujeme jednak vzpomínkou, jednak řádem událostí. V příběhu si vypravěč zachovává 

svoji subjektivitu, není to však subjektivita empirická, ale ztvárněná, narativně 

reprezentovaná. 

Za velmi zdařilou považuji interpretační část disertační práce: autorčiny úvahy nad 

epickým typem skazu v Leskovově Očarovaném poutníku, její tezi o blízkosti k typu vyprávění 

pikareskního románu, stejně tak jako úvahy nad proměnami stylizace mluveného slova 

v Hrabalových prózách (se zaměřením pozornosti na „kolážově“ asociativní charakter 

skazového typu vyprávění) nebo ve Vaculíkově Českém snáři. Zde Hana Kosáková prokazuje 

svoji kompetenci Ejchenbaumovu teori skazu dále domýšlet, konceptualizovat a promyšleně 

a invenčně explikovat na konkrétních uměleckých textech.   

Jak z výše uvedeného vyplývá, disertační práci mgr. Hany Kosákové považuji za vyzrálý, 

metodicky a koncepčně promyšlený a přesvědčivý výkon a jako takový práci jednoznačně 

doporučuji jako podklad k úspěšnému obhájení a udělení akademického titulu Ph.D. 

 

 

 

 

Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.                                  V Praze, 20. března 2012 

 

 

 

 

 


