Stefan Segi: Peneřina, těžká dřina. Poetika hlavního proudu českého hiphopového
textu
(posudek vedoucího diplomové práce)
DP kolegy Segiho náleží k těm případům závěrečných magisterských
projektů, kterých napočítáme jednotlivá procenta, k případům, kdy školitel pociťuje
při psaní závěrečného posudku úlevu ze dvou důvodů: zaprvé že si to kandidát
napsal sám, zadruhé že to dobře dopadlo. K záměru kolegy Segiho opřít se při
analýze písňového textu českého hiphopu o cultural studies a využít pro ni rovněž
kategorie subkultury, rozpracované, pokud je mi známo, především v americké
sociologické tradici, jsem se stavěl rezervovaně, obávaje se té verze kulturálních
studií, která začíná a končí u popisu ideologických vzorců kolujících nejrůznějšími
texty kultury.
Kolega Segi mě naštěstí neposlechl a napsal práci o tom, jak česká subkultura
hiphopu, utvářející se variací originálního amerického vzoru, produkuje hiphopový
text – a jak je zároveň sama hiphopovým textem produkována. Zdůrazňuji zde tuto
dvojnou povahu sledovaného jevu, abych podtrhl, že si kolega Segi ze základních
konceptů, s lehkostí excerpovaných ze zahraniční teoretické literatury, nebere vždy
jen tu první, prvoplánově pochopitelnou fazetu, ale nezapomíná ani na fazety
zbývající. Doložit to lze jeho vyspělým pojetím kulturního transferu, který nevidí
jako jednosměrný kulturní pohyb ovlivňování, tedy jako pasivní „import“
kulturního modelu, ale jako dialogický proces, v němž na straně recipující kultury
probíhají aktivity zmíněného variování, avšak i výběru a interpretace z nabídky
kultury produkující. Výsledek diplomního projektu je v kladném smyslu dán jednak
touto vyspělostí konceptuálního zázemí, jednak Segiho znalostí příslušného proudu
populární hudby, ironickou distancí od něj izalíbením v něm. Oceňuji také, že se
autor úspěšně po většinu doby vyhýbal svodům publicistického stylu, nabízejícího
lákavou příležitost k efektním krátkým spojením a ke sčítání hrušek s jablky.
Vzhledem k úrovni práce si snad můžeme klást nad předloženou DP otázku,
kam a jak ji vést dál, aby vyústila v odbornou publikaci. Lze korigovat dílčí
momenty (srov. metrický popis konkrétního hiphopového textu, kterému
nerozumím); podkapitoly, rozmyšlené takříkajíc na první dobrou, lze podrobit
pomalému kritickému ohledání (vztah k orální a epické tradici); celý výklad lze
zahustit, a to jak nahrazením izolovaných příkladů jejich typovou škálou, tak
v oblasti konceptuální – koncepty, z nichž byla extrahována obvykle jen páteř, lze
obklopit diskusí a obohatit o jejich aspekty podružné (subkultura, kulturní transfer,
písňový text a situace jeho zveřejnění); v neposlední řadě lze analyzovat lokální
kontext (tj. historii poetiky českého písňového textu), který stojí za variacemi
originálního kulturního modelu (srov. tendence ke komice v českém hiphopu).
Věřím, že toto jsou nosné úkoly pro disertační projekt kolegy Segiho (a že když mě
neposlechne, možná to dopadne líp).
Práci doporučuji k obhajobě.
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