Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ústav slavistických a východoevropských studií
Obor slovanská filologie – rusistika

Mgr. Jana Kitzlerová

Funkce zájmen v básnickém textu
(V. V. Majakovskij)
__________
Function of the Pronouns in Poetic Text
(V. V. Mayakovsky)

(Teze disertační práce)

Vedoucí práce: PhDr. Jitka Stiessová, CSc.
2009

Teze
Východiska – teoretická, faktická, ideová
Disertační práce je koncipována jako lingvistický rozbor básnického textu
s přihlédnutím ke skupině zájmen. Zájmena jsou skupina slov, která je navzdory své
omezenosti schopna nahrazovat mnohem širší skupinu substantiv a jména nejen nahrazovat,
ale i zprostředkovávat nové významy, novou sémantickou úroveň textu. Jako materiál, který
jsem podrobila rozboru, jsem vybrala osmnáct básní Vladimíra Majakovského: Несколько
слов обо мне самом, Кофта фата, Себе, любимому, посвящает эти строки автор, III
Интернационал, Мы идем, А вы могли бы!, А все – таки, Владимир Маяковский –
Трагедия (Эпилог), Облако в штанах II, Дешевая распродажа, Той стороне, Наш марш,
Поэт рабочий, Нате!, Облако в штанах I, Владимир Маяковский – Трагедия,
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче, Птичка
божия.
Mým cílem je především nalézt odpověď na otázku, jakou roli hrají zájmena ve
výstavbě básnického textu, v čem je jejich užití, funkce specifické.
Dílo V. V. Majakovského jsem si vybrala především proto, že Majakovského tvorba je
velmi propracovaným systémem motivů a témat, při jehož výstavbě hraje hlavní roli nezřídka
právě zájmeno a jeho kontextové zapojení. Zájmeno, které nahrazuje subjekt a stává se tak
často dominantou výstavby celého textu.
Ačkoliv je pro mou práci ústřední subjekt, často zastoupený zájmenem já (ale i
zájmenem my), nelze směšovat pozice lyrického subjektu a autora. Přesto si kladu následující
otázky:
– v jaké pozici se já, ať už básníkovo či hrdinovo, nachází v rámci promluvy?
– jak sám autor toto já uchopuje a reflektuje?
– je možné, konkrétně u Majakovského, najít rozdíl mezi jeho raným já a pozdním my,
nebo se jedná o jednu a tutéž pozici?
– je toto my odlišné od staršího já?
– není možné tuto záměnu, tento přechod interpretovat jen jako Majakovského
vystoupení z příliš těsného já, rozšíření Majakovského subjektu?
Pro mou práci je dále důležitý aspekt, který souvisí s vymezením subjektu, antinomie
já – ne-já. Je zřejmé, že vymezení vlastního subjektu se nejčastěji děje právě v opozici
k tomu, co já není. Pátrám tedy po tom, na základě čeho můžeme určit, co není já, a zda se
toto vymezení neděje právě i s pomocí zájmen a na jejich úrovni.
Další důležitý aspekt je lokalizace subjektu v čase a prostoru. Subjekt či objekt je vždy
vymezen nejen svou viditelností / neviditelností, přítomností / nepřítomností, ale vstupuje též
do prostorově-časových vztahů v rámci celého systému. Subjekt a objekt tedy nejsou jen
nedílnou součástí prostorově-časových lokalizací, ale právě z tohoto hlediska mohou být
zároveň vymezeny a organizovány. Subjekt / objekt se vyjevuje, určuje sám sebe, nejen ve
vztahu k druhým členům dialogu (oddělení já od ne-já, adresát výpovědi nebo objekt), ale
také může být určen či určovat druhé v časoprostoru. Zdá se tedy, že jako nedílná součást
odstínění já od ne-já je neméně podstatné i vymezení subjektu / objektu v prostoru a čase.
Nástin poetiky Majakovského
Jakkoli je Majakovského poezie kompaktní systém, nečleněný monolit, přesto je nutné
v jeho tvorbě oddělit dvě etapy – období do Říjnové revoluce a po revoluci. I v rámci těchto
dvou údobí je pak možné vymezit jednotlivé polohy, masky básníka, které užívá v různých
verších i sbírkách. Tedy polohy či spíše provokativní stylizace, které by se daly označit
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například jako chuligán, floutek, donchuán, básník ztracený ve městě, ale i básník velkoměsta,
básník nepochopený a utlačovaný, ale i mluvčí těchto utlačovatelů, se kterými se v další fázi
své tvorby ztotožňuje.
V Majakovského porevoluční poezii nacházíme nejen odlišná témata, která
zpracovává, ale narážíme i na nové postupy, z nichž nejtypičtější je literární parodie jako
následek obnažování literárních postupů a celého tvůrčího procesu. Hlavním tématem a
jednoznačně ústředním motivem je však právě revoluce, za jejíhož tribuna se Majakovskij
považuje.
Celá Majakovského poezie vykazuje specifický umělecký řád, který je velmi
kompaktní, a přesto nese různorodé stylové a žánrové tendence. K Majakovského poezii je
možné přiřadit rozsáhlý počet adjektiv: lyrická, satirická, monumentální, elegická. Nejčastěji
je Majakovskij považován za tvůrce poémy, což je však pohled do značné míry oklešťující.
Přesto však poéma, kterou mnozí nazývají romantickou, je jedním z typických Majakovského
útvarů.
Upozornit je třeba rovněž na dva velmi svébytné žánry, které se v Majakovského
poezii vyskytují opakovaně a které mnohé vypovídají o svém autorovi: jde o „žánr“ pochodu
a „žánr“ chvalozpěvu na sebe sama, u nějž bychom snad mohli konstatovat jistou příbuznost
s antickou epideiktickou řečí. S prvním z nich („žánr“ pochodu) se častěji setkáváme v etapě
porevoluční, druhý se pak vine celou Majakovského poezií.
Zájmena – shrnutí dosavadních poznatků o této skupině
Z historického hlediska byla zájmena jako samostatná skupina slov popsána již v
antice. Právě díky jejich etymologickému stáří mnozí lingvisté dokonce kladou jejich vznik
před vznik substantiv a považují je za slova, která na nejzákladnější, nejprimitivnější úrovni
pomáhala lidem uchopovat, popisovat okolní svět a subjektu odlišit své já od toho, co je ne já.
Zájmena jsou většinou popisována v rámci systému skupin jednotlivých slovních
druhů. Někteří lingvisté s nimi pracují především z hlediska morfologického, jiní z hlediska
spíše syntaktického, další pak sledují jejich funkci v rámci dialogu a člení zájmena především
s ohledem na jejich místo v rámci promluvy. Právě tento aspekt bude velmi podstatný pro mé
zacházení se zájmeny v rámci básnického textu.
Podle A. A. Šachmatova zájmena nejsou jen pouhá zástupná slova, ale prostřednictvím
zájmen (nejčastěji osobních) můžeme vyjadřovat svůj vztah k okolnímu prostředí a své
hodnocení, kladné nebo záporné. S pomocí zájmen je možné vyjádřit jiné, nové vztahy
v rámci výpovědi a nahlédnout nově další interpretační možnosti. Zájmena získávají své
naplnění až v konkrétní realizaci, v kontextu, přesto v sobě nesou určitý poukaz i izolovaně.
Mají schopnost na sebe přijímat různorodé významy, vystupovat v celé řadě rolí. Mohou
odkazovat, ukazovat, zastupovat, ale též přidávat hodnotící komponent výpovědi. Početně
omezená skupina zájmen je schopna nahradit nepřeberné množství substantiv a v mnoha
případech se se substantivy nejenže neshodují, ale přímo jim svým významem odporují. Zdá
se, že tyto možnosti jsou dány zájmenům díky maximální subjektivitě a maximální
objektivitě, které jsou v nich obsaženy zároveň. Není objektivnějších slov, než jsou zájmena,
která podle druhu textu, ve kterém vystupují, mohou pouze zastupovat / odkazovat k faktům /
osobám / věcem předcházejícím, nám známým, a z druhé strany není subjektivnějšího užití,
než je užití zájmena k označení faktu / osoby / věci, s jasným hodnotícím komponentem, kdy
zájmeno nezřídka vystupuje bez předcházejícího kontextu, v podstatě neodkazuje k ničemu,
co je nám známo z předchozího textu, stojí samostatně a značně přetváří a modifikuje celou
výpověď. Schopnost zájmen vázat na sebe bezpočet významů je klíčová při jejich interpretaci
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v rámci textu; mohou pojmenovávat jak s maximální objektivitou, tak s maximální
subjektivitou, a právě tato vlastnost odlišuje skupinu zájmen od dalších gramatických tříd.
Analýza vybraných veršů Majakovského
Vybrané Majakovského verše analyzuji s přihlédnutím ke skupině zájmen, které
nezkoumám izolovaně, ale vždy v konkrétním syntaktickém zapojení, v aktu komunikace, což
zohledňuji i při rozvržení jednotlivých podkapitol. Členění je tedy následující: nejprve se
zabývám básněmi monologickými, ve kterých se adresát promluvy nevyskytuje, nebo lze jeho
přítomnost považovat za diskutabilní. Následují básně monologické, ve kterých je adresát již
více či méně potenciálně přítomen, ale není mu dán prostor k promluvě, k reakci na autorova
slova, nebo jen okrajově. Poslední jsou pak verše dialogické, ve kterých je adresát viditelně
přítomen, a dokonce je mu umožněno bezprostředně se daného dialogu účastnit. V každé ze
tří skupin nejprve zkoumám básně, ve kterých je subjekt zastoupen zájmenem já, a kladu je
do opozice k básním, ve kterých je subjekt zastoupen zájmenem my.
Jsem si vědoma faktu, že toto členění na monologické (bez adresáta a s adresátem) a
dialogické básně je v případě veršů Majakovského nepřesné. Majakovského poezii nelze takto
jednoznačně rozdělit a izolovat v ní ryzí autorův monolog nebo dialog. Přesto bylo nutné pro
účel analýzy zvolit jisté členění. Vybrala jsem výše uvedené, a to navzdory jeho částečné
problematičnosti.
Příklad analýzy veršů V. V. Majakovského (báseň А вы могли бы!)
Začneme básní А вы могли бы!, která datací spadá do raného období Majakovského
tvorby (1913), a subjekt básně je zastoupen zájmenem já. Jak vidíme, báseň je otevřena opět
za pomoci zájmena já, které stojí hned na prvním řádku. Tématem básně je lyrický subjekt,
básník, který se považuje za novátora, a to jak na poli poezie, tak na „poli“ života. On je ten,
kdo přináší nové, neotřelé životní formy a staví je proti každodenní šedi.
Z hlediska sémantického vidíme opozici každodenního, všedního proti neobvyklému,
novému. Z toho vyplývají další, již konkrétní opozice, jako je obraz všedního dne x smazat
tento obraz, střešní okap x zahrát na něm nokturno, na rosolu každodenního jídla ukázat
šikmou čelist oceánu (v tomto případě je oceán patrně synonymem poezie), na šupině
plechové ryby přečíst nové výzvy. Stavba básně je geometrická. Celý text je vystavěn na
obraze předmětů, takže působí do značné míry staticky (краска, ноктюрн, флейта, стакан,
блюдо студня, водостoчная труба). Pokud proti sobě postavíme lexémy, které se váží
k subjektu lyrického hrdiny, je patrné, jak odlišné lexémy se vztahují k subjektu (já) a k vy,
jež stojí proti němu. K subjektu se váže vše, co je nové, neotřelé, umění, poezie, které jsou
součástí běžného života, vyrůstají z něho a přetváří jeho šeď. Substantiva je tedy možné
rozdělit do dvou skupin: jedna, která přísluší k subjektu, k já, a oproti nim ta substantiva,
která se vážou k vy. K já se stejně jako v případě verb (uvidíme níže) váží substantiva, která
mají význam neobyčejnosti a něčeho nekaždodenního, k vy se naopak váží substantiva
s významem každodennosti běžného života. 1
Podmět je rozvíjen mnoha členy, text je plně orientován na lyrického hrdinu. K vy se
pak vztahuje to, co je nejen každodenní, obyčejné, ale především temné, nudné. Kontext,
který obklopuje subjekt, je velice dynamický, naopak k vy se váže vše, co je statické, případně
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Srovnej substantiva vážící se k já jako краска, океан, флейта, ноктюрн a proti nim substantiva, která se váží
k vy jako блюдо студня, водосточная труба.
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málo dynamické. 2 Konkrétně k já je to: Я сразу смазал карту будня,/я показал на блюде
студня/прочел я зовы новых губ ноктюрн сыграть/ на флейте водосточных труб.
Všechna verba jsou v dokonavém vidu (смазать, сыграть, показать, прочесть), jsou
zakončená, završená v čase a navíc s vysokou mírou rezultativnosti, na tento rezultát je plně
obrácena naše pozornost. Děj je uzavřen, dovršen. Ve svém obsahu nesou slovesa význam
přeměny. Pozornost je plně upřena k výsledkům těchto změn a jakoby okrajově k jejich
původci, ač je čtenáři na první pohled zřejmé, že tímto původcem je básník, snad sám
Majakovskij. Majakovskij skrze tato slovesa vytváří obraz změny. On je tímto původcem, on
je tímto novátorem. Majakovskij pomocí těchto dokonavých sloves evokuje rezultativnost
změn a jejich nutnost, nevyhnutelnost. Rezultativnost je podpořena užitím minulého času,
který sám o sobě nese význam ukončeného děje. Navíc výběr lexika je z oblasti umění, a to
nejen slovesného, čímž je jen podtržena představa něčeho neobvyklého, nového. 3
Celý text je možné rozdělit na několik motivů z oblasti umění a proti nim je postaven
do protikladu svět vytvářející mikrotéma každodennosti, která je zastoupena lexémy будни,
блюдо студня, водосточные трубы.
Protiklad mezi lyrickým hrdinou, Majakovským, a těmi ostatními, v básni
zastoupenými zájmenem vy, je ještě podpořen užitím spojky odporovací „ale“, která dále
prohlubuje rozdíl mezi subjektem já a ostatními, vy.
Majakovskij přisuzuje subjektu úlohu novátora, který přetváří svět. Navzdory
výjimečnosti umění je zdůrazněno jeho vyrůstání z každodennosti.
Na závěr si lze povšimnout, že tato Majakovského báseň, jako jedna z mála, nese
znaky jak rytmicko-fonetické veršové shody, tak shody morfologicko-gramatické. Tento znak
v pozdější Majakovského tvorbě už najdeme jen stěží. 4
Závěr – role zájmen v básnickém textu jako výsledek analýzy Majakovského poezie
Nejprve se zaměříme na význam a funkci zájmen ve vztahu ke kontextu. Z provedené
analýzy vyplynulo, že ač zájmenům nelze upřít vlastní smysl (i zcela izolovaně postavené
zájmeno již ve svém obsahu nese slovní deixi, která je v něm přítomna i v sebeužším
kontextovém zapojení), na hlubší zájmenný obsah lze usuzovat až v konkrétním kontextu, ve
výpovědi. Význam zájmen je tedy úzce provázaný s kontextem, ve kterém zastávají předem
dané funkce, jež souvisejí s jejich gramatickými specifiky, ale mohou plnit i jiné, nové
funkce, které jsou většinou těsně spjaty s jejich sémantikou. Funkci zájmen je možné členit
s ohledem na významový rezultát, kterého je jejich prostřednictvím docíleno. První z těchto
funkcí je úloha osobních zájmen jako slovního gesta, pomocí něhož mluvčí může poukazovat
(zde osobní zájmena nahrazují zájmena ukazovací či nonverbální projev). Pomocí zájmen
může mluvčí rovněž vyjadřovat svůj postoj, soud vztažený k obsahu výpovědi, nebo může
dokonce formulovat svůj vztah k účastníkům komunikace. Jestliže připustíme, že je skutečně
možné pomocí zájmen hodnotit své okolí, a to jak kladně, tak záporně, musíme připustit i
fakt, že zájmena mohou zprostředkovávat novou, odlišnou charakteristiku subjektu / adresáta /
objektu výpovědi, než by tomu bylo v případě užití jmen. Docházíme tedy k závěru, že
2

Srovnej například substantiva студен а океан. Rosol jako představa synonymní hutné nepohyblivé hmoty a
naopak oceán jako představa veliké síly a dynamiky.
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Slovesa s tématem umění: показать, сыграть, прочесть. Povšimněme si, že se jedná o slovesa jak z oblasti
výtvarného umění, tak z oblasti literární a hudební. Všechna navíc dokonavá, což znamená, že děj je zakončen
v čase s vysokou mírou rezultativnosti. Obecné denotativní sémémy „předělat, změnit, završit děj“: смазать,
показать, прочесть, сыгрaть.
4

Srovnej будня – студня, стакан – океан, губ – труб, kde vidíme jak shodu rytmicko-fonetickou, tak
morfologicko-gramatickou a рыбы - бы, kde chybí shoda morfologicko-gramatická.
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zájmena nemohou být pouhými substituty substantiv. Pokud lze jejich prostřednictvím podat
odlišnou charakteristiku než prostřednictvím jmen, nelze zájmenům upřít vlastní sémantiku,
která je odlišná od sémantiky substantiv, která mohou v textu potenciálně nahradit. Tuto tezi
je dále možné podepřít zřejmým faktem, že zájmena se v textu (zvláště básnickém) často
vyskytují bez oporné vazby na předcházející kontext. Z naší analýzy vyplynulo, že zájmena
jsou prokazatelně slova, pomocí kterých je možné pojmenovávat jak s maximální
objektivitou, tak s maximální subjektivitou. Zájmena, kterých je užito výhradně objektivně,
mají většinou oporu v předcházejícím či následujícím textu. Jejich pozice a funkce je
většinou ustálená a z hlediska gramatiky je možné považovat ji za primární, standardní.
Neméně běžné je ovšem subjektivní užití zájmen, zvláště v uměleckém textu. V takových
případech se ze strany mluvčího můžeme setkat jak se směšováním pozice adresáta a objektu,
tak s poziční záměnou všech tří pozic, tedy variováním místa a role subjektu, adresáta i
objektu ve výpovědi. Jestliže tedy uvážíme, že zájmena v sobě mohou slučovat oba aspekty, a
to jak aspekt objektivního užití a hodnocení, tak subjektivního, je nesporné, že je právě tato
jejich schopnost předurčuje k mnohotvárnému a rozmanitému využívání v autorské výpovědi.
Ve funkčním okolí zájmen je nutné si všímat především těch jazykových signálů, na
jejichž základě je možné postihnout principy, za pomocí kterých mluvčí, subjekt, lokalizuje
sám sebe v rámci časoprostorových vztahů, a dále je třeba pozorovat, jak sám sebe odlišuje,
individualizuje, konkrétně na základě a prostřednictvím čeho odlišuje subjekt, své já, od ne já.
Nejprve se zaměřím na rozdíly či shody v užití zájmena já a my při otevření
básnického monologu a dialogu. Je nasnadě, že pokud je monolog veden z pozice subjektu
zastoupeného zájmenem já, je možné většinou konstatovat, že se jedná o monologickou
výpověď intimnější, privátnější, než v případech, kdy je subjekt zastoupen zájmenem my. Již
ze samotné sémantiky zájmena my vyplývá, že v jeho komplexu je zastoupen jednotlivec, tedy
jakési já, a další, kteří stojí na stejných pozicích a jsou spolutvůrci dané výpovědi. Nejinak je
tomu i v případě Majakovského, snad jen s tím rozdílem, že je nutné zohlednit, čím je
v případě Majakovského poezie tvořen komplex onoho my. V průběhu rozboru veršů vyšlo
najevo, že oproti standardu, kdy my je nejčastěji charakterizováno jako já + ty, já + on atd., je
celek my v případě Majakovského poezie častěji představen jako já + nerozlišená masa
jedinců, a to zvláště v těch případech, kdy je mezi autorem a touto mnohostí značný
kvalitativní rozdíl. Nabízí se tedy interpretační varianta, ve které by subjekt zastoupený
zájmenem my bylo možné popsat jako zvrstvení tohoto já, tedy jako já + já + já +...
Domnívám se, že v takovýchto případech lze jen stěží najít rozdílu mezi tímto my a já. Vždyť
kdo jsou ti nerozlišení, ti kdo spolu se subjektem participují na výpovědi? Zdá se, že v tomto
případě lze jako jedinou průkaznou pozici komplexu my shledat pozici já, která na sebe
logicky přebírá veškerou zodpovědnost za daný výrok a strhává na sebe i celou čtenářovu
pozornost.
Druhým případem, který by se snad z hlediska gramatiky zdál být běžnější, je taková
situace, kdy je komplex my tvořen zájmenným komponentem já a dalšími, kteří se nejeví tak
odtrženi od lyrického subjektu, a tento celek je tedy možné popsat jako já + vy. V takovýchto
případech je pak i výpověď vedenou z pozice my možné chápat jako proslovení názoru
z pozice jednotlivce, který ovšem reprezentuje širší okruh stejně smýšlejících jedinců.
Další otázkou, kterou jsem se zabývala, je, jaké komunikační modely jsou zastoupené
v Majakovského poezii. Majakovskij ve své poezii často narušuje nejběžnější komunikační
model (já mluvím s ty o onom) a zdá se, že ho používá velmi okrajově. Pokud se s tímto
modelem v jeho poezii setkáme, pak je to většinou v případech, kde se snaží tykáním snížit
adresátovu pozici. Obvyklejší je pro něho komunikace na úrovni já mluvím s vy, nezřídka
s on / ona / oni. Pozice subjektu a adresáta / objektu výpovědi je značně vzdálena, vztah je
velmi volný. Majakovskij ve svých básních neustále vstupuje do konfliktu, konfrontace se
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svým okolím; ti, kterým jsou určeny jeho apely, výzvy, výtky, jsou zřídkakdy pojmenováváni
vlastními jmény, nejčastěji jsou zastoupeni zájmeny, a to právě zájmeny vy, on, ona, oni.
Jaké je funkční okolí subjektu (já) a adresáta / adresátů a objektu výpovědi? V mnou
zkoumaném materiálu mohu konstatovat především následující prostředky a postupy:
1.) Volba slovesného vidu verb, která se bezprostředně váží k danému zájmenu.
Majakovskij ve své poezii promyšleně pracuje s videm sloves. Sloves perfektivních,
kterými nejčastěji zprostředkovává vysokou rezultativnost a přidává na faktičnosti výpovědi,
je nejčastěji užito ve funkčním okolí subjektu, jako svého druhu konstatování, soudu
vyřčeného z pozice mluvčího. Za povšimnutí také stojí fakt, že z hlediska stylistického jsou
dokonavá slovesa, častěji než slovesa nedokonavá, obdařena vysokou expresivitou. Jako by
právě jejich vysoká fakticita byla sekundárně spojena i s vysokou expresivitu, které je
autorem výpovědi užito. Další stylistické zabarvení verb (knižnost, hovorovost) už není
možné tak přesvědčivě vysledovat v souvislosti se slovesným videm; nelze tedy přesvědčivě
doložit souvislost mezi dokonavostí / nedokonavostí a stylistickým ozvláštněním sledovaných
slovesných tvarů. Dokonavost tedy slovesnému ději přidává na rezultativnosti, tato
rezultativnost se sekundárně přenáší i na osobu mluvčího, na subjekt, jehož činy pak vykazují
vysokou míru završenosti, a to jak v čase, tak ve vztahu k dějům souběžným nebo k dějům,
jejichž činitelem není subjekt. Konání subjektu má konečnou platnost, jeho činy lze
považovat za dovedené do konce, někdy dokonce nad rámec, který tento děj pomyslně
ohraničuje.
Slovesa v imperfektivu jsou pro Majakovského poezii méně typická a jsou méně
frekventovaná. Častěji se váží k adresátovi nebo objektu výpovědi, a ubírají tak sdělení na
rezultativnosti. Jestliže je jich užito ve funkčním okolí subjektu, mají nejčastěji za úkol
rozšířit, rozložit daný děj na delší časový úsek, s důrazem na jeho neomezené trvání. Toto
prodlévání se pak sekundárně přenáší i na činy a myšlenky lyrického hrdiny. Vid nedokonavý
tedy rozšiřuje platnost děje konaného subjektem na delší časový úsek s důrazem na jeho
neohraničené protékaní v čase. Jednání subjektu je tak považováno za neomezené, a to jak
časově, tak fakticky. Platnost děje (a sekundárně samozřejmě jednání a výroky subjektu) jsou
rozšířeny neomezeně bez poukazu na možnost jejich vnitřního předělu. Na straně druhé je
možná odlišná interpretace vidu nedokonavého, který se nachází (v případě Majakovského
poezie) většinou ve funkčním okolí adresáta / objektu výpovědi, jako poukaz na
nedostatečnou rezultativnost děje a v souvislosti s tím i zpochybnitelnost činů a výroků
adresáta / objektu výpovědi.
V neposlední řadě je třeba upozornit i na roli perfektiva a imperfektiva při časové
lokalizaci subjektu / adresáta / objektu výpovědi. Imperfektivum, které ve své struktuře
nenese poukaz k konkrétnímu okamžiku, bodu na časové ose, děj je jím popisován jako
ubíhající, nevyžaduje, aby byla jeho pozice konkrétně časově určena. Perfektivum má naopak
tendenci vyhledávat a upínat se, řadit se k tomuto svému konkrétnímu časovému určení, se
zřetelem k vlastní konkretizaci v čase, k vlastnímu časovému předělu.
2.) Užívání jmenných vět jako nástroje přisuzování charakteristik subjektu, adresátovi
a objektu výpovědi.
Majakovskij používá jmenných vět jako nástroje deskripce. Jmenné věty jsou samy o
sobě obdařeny vysokou mírou rezultativnosti a v ruštině, i díky své grafické podobě,
zprostředkovávají obraz, deskripci subjektu /adresáta / objektu výpovědi, ve které je (v našem
případě) mezi zájmeno a substantivum / adjektivum − hodnotící komponent postaveno
pomyslné rovnítko. 5 Substantiva a adjektiva těchto jmenných vět, která se váží k subjektu,
mají většinou kladný hodnotící moment, naopak substantiva / adjektiva, která se váží
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Jsem si vědoma faktu, že ruština mnohem více než čeština umožňuje využívat jmenných větných konstrukcí,
nicméně i přesto považuji jejich užití za příznakové.
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k adresátovi / adresátům nebo objektu, jsou veskrze negativní. Jmenné věty jsou tedy další
pomocnou složkou autorské výstavby textu a zastávají vážnou úlohu ve funkčním zájmenném
okolí, ve kterém hodnotící komponent, který je součástí jmenné věty, tvoří právě jednu
z úrovní komplexu zájmena.
3.) Volba dalších lexikálních jednotek, které se nalézají ve funkčním okolí zájmen.
Jedná se především o volbu substantiv, v jejichž případě je nutno hodnotit především jejich
stylistické zabarvení. Výběr lexika knižního nebo vysokého má samozřejmě kladné hodnotící
momenty ve vztahu k subjektu / adresátovi / objektu výpovědi, naopak používání lexika
hovorového, či dokonce vulgarismů má opačné důsledky: mluvčí jimi připisuje záporné
hodnocení členům výpovědi.
Další kategorií je kategorie adjektiv. Majakovskij často připisuje subjektu
charakteristiky pomocí kvalitativních adjektiv, která se mnohdy vyskytují v komparativu nebo
superlativu. Jejich výskyt je však veskrze omezen na funkční okolí subjektu; pokud
nalezneme nějaká kvalitativní adjektiva ve funkčním okolí adresáta / objektu, pak se většinou
jedná o přídavná jména se záporným hodnotícím momentem. Můžeme se rovněž setkat se
jmennými adjektivy, která výpovědi a následně i vlastnostem a specifikům subjektu / adresáta
/ objektu přidávají na časovém či významovém omezení, limitují je.
4.) Apely jako poukaz do budoucnosti.
Velmi příznačné je pro Majakovského poezii užití apelů, výzev, pomocí nichž se
obrací k adresátovi výpovědi. Výzva samotná, rozkazovací forma, nese ve svém obsahu jistý
odkaz do budoucnosti. Kategorie budoucnosti je pro Majakovského velmi důležitá, takže
nepřekvapí, že je pozice subjektu sledována nejednou právě ve futuru a jeho prizmatem.
Nejsou to ale jen výzvy, pomocí kterých je čtenářova pozornost upnuta k budoucnosti.
Význam dějů budoucích, nadcházejících je také aktualizován užitím perfektivních slovesných
tvarů, které vytvářejí těsnou spojnici mezi přítomnost a budoucnost.
Provedená jazyková analýza daných básní vede k následujícím závěrům:
Existuje patrný rozdíl v monologu / dialogu otevřeném z pozice já a z pozice my;
nelze však již vždy průkazně dovodit rozdíl mezi tímto já a my jako celky, které zastupují
subjekt výpovědi.
Funkční okolí subjektu a adresáta / objektu výpovědi nese značné odlišnosti, které se
projevují na úrovni výběru lexikálních prostředků (volba slovesného vidu, expresivita,
hovorovost, knižní substantiva, kvalitativní adjektiva v komparativní či superlativní formě).
Důležité kategorie, ve kterých se lokalizuje subjekt, jsou kategorie času a prostoru
(lokalizace s přihlédnutím ke kategorii futura a vymezení subjektu v prostoru, odstínění jeho
pozice).
Zdá se, že v Majakovského poezii se dominantou výstavby textu stává subjekt, pozice
mluvčího, já. Od této dominanty se odvíjejí další aspekty, postoje mluvčího. Tyto postoje jsou
zprostředkovávány jak výběrem lexika (verb, substantiv, adjektiv), tak, a to mnohdy
především, prostřednictvím zájmen, která Majakovskému slouží jako prostředek vyjadřování
postoje mluvčího vůči svému okolí. Z tohoto faktu je možné potvrdit předpoklad, že zájmena
nejsou pouhé substituty, ale že jsou obdařena vlastní sémantikou, díky níž mohou
zprostředkovávat nové významy textu a otevírat jeho další interpretační možnosti.
Vidíme tedy, že existují jazykové nástroje, které pomáhají utvářet sémantický rámec
zájmena a i s jejich pomocí subjekt vymezuje své já od ne - já. Toto vymezování na úrovni a
za pomoci zájmen je v mnohém odlišné od sebedefinice pomocí jmen. Právě v tomto já jsou
obsaženy všechny nuance a odstíny, které jsou v mnohém odlišné od jmenného obsazení.
Jméno, které je ze své podstaty nástrojem popisu a jeho úkolem je nazývat osoby či věci, v
sobě nikdy nemůže zahrnovat všechny různorodé významy a témbry, které člověk postihuje
tím, když svou osobu označuje zájmenem já. Jména nazývají, zájmena zprostředkovávají, a to
mnohdy mnohem specifičtější, informaci o subjektu. Pokud sami sebe nazýváme vlastním
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jménem, odhalujeme, odkrýváme pouze jednu z faset svého já, které má ve své podstatě
mnohem více vrstev, rovin. Je nesporné, že já (ale samozřejmě i ty, on a další) je mnohem
bohatší komplex tvořený bezpočtem vrstev, a právě touto mnohovrstevnatostí se může
v konečném důsledku odlišovat od jména. Komplex já, v závislosti na osobě mluvčího a
konkrétní řečové situaci (obsazovaní zájmenného komplexu v závislosti na druhu výpovědi se
týká především zájmen jiných než první osoby singuláru), je možné sémanticky zaplnit vždy
novými, odlišnými obsahy. Já je tedy dle mého názoru vyšším stupněm individualizace
subjektu a důležitým nástrojem při jeho sebevymezení. Je možné namítat, že zájmeno já bude
v závislosti na mluvčím, který ho použije, vždy jiným já, vždy bude mít jinou sémantickou i
obsahovou strukturu. Ale právě tato možnost se stává vážným předpokladem a podmínkou
básnické práce. Autor může ve své tvorbě vždy opakovaně vytvářet sémantickou strukturu
tohoto já, a formovat tak nové a stále se měnící významy. Především zájmeno já (a
samozřejmě i další zájmena) tedy nese nejširší možné významy a jeho struktura může být
velmi proměnlivá. Struktura zájmenného komplexu může být tedy pokaždé jiná, zájmeno
může mít v rámci kontextu jiný význam, ovšem jeho funkce je vždy stejná, zájmena tedy plní
tytéž úkoly v rámci výpovědi. Tento fakt pak činí ze zájmen slova, která jsou ve vztahu ke
kontextu nejustálenější.
Dalším aspektem, který nelze v souvislosti se skupinou zájmen opomenout, je jejich
role při prostorově - časovém vymezení subjektu. Subjekt se snaží z jedné strany odlišit sám
sebe od těch ostatních, ze strany druhé jsou to právě ti ostatní, jejichž prostřednictvím se může
subjekt lokalizovat, individualizovat v čase a prostoru. Dochází tedy ke střetu dvou na první
pohled principiálně odlišných snah, které se ale v konečném důsledku prolnou jako jediná
možná cesta k tomu, aby na jedné straně byla zachována integrita subjektu, jehož skladba
nemůže být rozmělněna těmi druhými, na straně druhé je přítomnost těch druhých nutnou
podmínkou lokalizace subjektu v čase a prostoru, bez jejíž přítomnosti by bylo takřka
nemožné tuto lokalizaci provést.
Poslední neopomenutelný aspekt, který vyvstává v souvislosti s problematikou zájmen
a především subjektu, já, je jeho specifikace ve vztahu k momentu promluvy. Toto hledisko
úzce souvisí s časovou a prostorovou lokalizací, o které jsme hovořili výše. Je všeobecně
známo, že význam dalších zájmen (ne osobních) v daném řečovém aktu je nejčastěji vztažen
k dominantě výpovědi, a tou je většinou pozice mluvčího; jejich význam je tedy vztažen k já.
Naopak význam zájmen osobních, a tedy i zájmena já, je orientován spíše ve vztahu
k momentu této výpovědi, to znamená že obsazování jednotlivých pozic (subjektu / adresáta /
objektu) může být proměnné a je těsně spjato s daným okamžikem, ve kterém je řeč
proslovena, což umožňuje autorovi textu obměňovat obsah i význam výpovědi a interpretovi
se díky tomu otevírají další výkladové možnosti. Specifikovat pozici zájmen vzhledem
k momentu promluvy pomáhají i slovesa, která prostřednictvím některých svých kategorií
(způsobu, času a osoby) přispívají ke specifikaci reálnosti či nereálnosti řečové situace a
určují i pozici účastníků, daného řečového aktu. Proto se právě slovesa a jejich aspekty staly
pomocnou kategorií naší analýzy.
Zájmena tvoří uzavřený komplex, ve kterém mohou vlastní jména figurovat jako jedna
z mnoha vrstev tohoto komplexu, být jednou z částí mozaiky, která tvoří zájmenný celek. Na
úrovni zájmen se nám tedy nejen odhalují všechny tyto vrstvy, kterými je subjekt tvořen, ale
zájmena mohou navíc zprostředkovávat mnohem celistvější obraz, představu subjektu /
adresáta / objektu výpovědi než substantiva. Navíc je běžné, že zájmena vystupují samostatně,
bez opory na předcházející či následující kontext, což také svědčí o jejich svébytné pozici
v rámci výpovědi. Prostřednictvím zájmen můžeme nejen poukazovat, ale i vyjadřovat svůj
soud, hodnotit své okolí, a to mnohdy přesněji než pomocí jmen. Zájmena nejsou slova bez
hlubšího sémantického obsahu, ale jakožto významný nástroj autorské výstavby textu se
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naopak díky svým funkcím a schopnostem blíží představě slovní ideje připravené ke
konkrétnímu obsahovému zaplnění a následné realizaci.
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