Posudek disertační práce Veroniky Břečkové: Pojem romándská literatura a
podíl

nakladatelů

na formování literárního života ve frankofonním

Švýcarsku ve 20. století

Práce,

rozdělená

do šesti hlavních oddílů a v jejich rámci do mnoha dílčích

kapitol, se snaží

literárněhistoricky

systematizovat -

hlavně

pro

české

charakterizovat, zmapovat a do jisté míry

recipienty! - fenomén švýcarské frankofonní

literatury. Pro to kandidátka disponovala tím nejpříhodnějším zázemím:
vědeckým

a dokumentárním

literatury) v Lausanne.

Měla

střediskem

tudíž možnost využít jeho

informace takříkajíc "na místě"
dokumentárně,

CRLR (Centrum pro studium románské

či

i když se v první

fondů

a získávat

"z první ruky". Práce je především

části soustřeďuje

zaměřena

na problémy definice a

identity švýcarské frankofonní literatury. Tato otázka, jež je

ostatně součástí

zadání, zahrnuje několik složitých literárněhistorických i teoretických

aspektů.

Jakkoli vytkneme specifičnost Švýcarské konfederace (mj. čtyři národní
jazyky), nelze nevidět obdobné tendence v jiných frankofonních zemích, jejichž
literatury se v průběhu své historie snažily emancipovat vůči obecným
kategoriím "francouzské literatury" nebo "francouzsky psané literatury".
Úkolem práce je krom jiného vývojově zpřehlednit pojmy (a jejich obsahy),
jako např. "frankofonní literatura", "frankofonní literatury", "regionální
literatury", které tak či onak účinkovaly v rozlehlém
v němž

chtěla Paříž

vždy hrát dominantní roli. Tuto

pasážích pokládat za přínosnou,

třebaže

světě
část

"frankofonie",
práce lze v některých

k ní mám určité výhrady. Autorka měla

kupř. zvážit zvláštní postavení kulturní Ženevy, od 16. století kosmopolitního
střediska,

dále - od HaUerovy básně Alpy - ideově vlivný koncept "helvétské"

kultury, a nakonec: zcela odstředivé snahy
umělecký
straně

spisovatelů, kteří upřednostňovali

koncept "literatury" před jejími determinujícími přívlastky. Na druhé

se ve "švýcarské kultuře" ovšem vždy

silně

projevovalo tíhnutí, podle

toho

či

onoho literárního jazyka a té

centrům

či

oné tradice, k přirozeným blízkým

- k Paříži, Milánu ...

V abstraktu autorka postuluje, že její práce je "příspěvkem ke studiu
frankofonních literatur v

českém

univerzitním prostředí". Toto východisko

pokládám za klíčové, protože výrazně
U kolegyně

Břečkové

ovlivňuje

je patrná ambice

pragmaticko-odborné pojetí.

dokumentárně

i problémově seznámit s

peripetiemi literárního frankofonního Švýcarska, uvést do našeho (odborného)
prostředí některé

pojmy, nebo dokonce jejich podoby konstituovat, koneckonců

prosadit ve výuce i v

obecnějším

odborném povědomí větší

zřetel

k švýcarské

frankofonní literatuře. Ani toto Švýcarsko není ovšem - a to už od dob
Rousseauových, Toepfferových a Amielových - v našem prostředí úplná "terra
incognita". Za určitý nedostatek práce tedy pokládám, a to

samozřejmě

s přihlédnutím k 20. století, na něž se autorka soustředila, že se nepokusila
přiblížit

recepci švýcarské frankofonní literatury v našich zemích. Zejména

vzhledem k tomu, jak již řečeno, že se práce kvalifikuje jako "příspěvek ke
studiu frankofonních literatur v
Břečková

českém

univerzitním

prostředí". Kolegyně

v poznámce na s. 2 pouze vyjmenuje Ramuzovy

české překladatele

ve

třicátých letech 20. století. Mj. obsáhlý předmětový katalog Ústavu pro českou

literaturu však svědčí o pestřejší recepci a reflexi, kterou by bylo možné
příznačně

typologizovat podle dvou příkladných

autorů:

"regionálního" Ramuze

a "kosmopolitního" Cendrarse. Za poněkud násilnou pokládám snahu
reflektovat a prosadit pojem "romándský" s dlouhým "á" : v
vzhledem k hláskovému skladu jako by
navíc je

funkční

stejně

české

výslovnosti a

splýval se slovem "románský",

spíše vůči pojmu "alémanique" než "allemand". Není pravda,

že by termín "romándský" - i v té podobě, v jaké jej autorka prosazuje, byl
v našem prostředí tak neznámý (viz s. 11).
V prvních oddílech, které přes uvedené výhrady pokládám za koncepčně
nejzajímavější

(problémy frankofonie, problém identity, institucionalizace aj.),

je řada nepřesností, stylistických i gramatických chyb

či

neobratností (viz moje

čárky

nebo jejich absence, překlepy, galicismy

potřeby vyhranění

se vůči anglofonní kultuře, se objevil ... "

opravy v textu disertace): chybné
- namátkou: "Vedle
- s. 9, " ... z

důvodu určité

frustrace z opomíjení. .. " - s. 12, "Tato nová

tendence přinesla románské
skloňování

není mi jasné

literatuře větší

zájem na univerzitách" - s. 58, atp.;

"Jacqua"? či proč se tolik používají slova

"instituování", "instituované", "veneruje"?; jestliže se autorka někde odvolává
na čas. Litteraria Pragensia,
neobratně

odstavce jsou

měla

by vědět, jak se

správně

píše ... atp.;

některé

a nepřesně formulovány: viz první odstavec kapitolky

"Identita regionální" (Neuchatel byl navíc spjat personální unií až do roku 1848
i s Pruskem); Toepffer není Rudolf, ale Rodolphe - s. 45 ...

Některé

jakoby

rezumující kapitolky (Ženevská kritika, s. 52-53) jsou pojaty poněkud školsky.
Zkrátka: práce by si rozhodně zasloužila pečlivější jazykovou korekturu, a to i
v překladech z francouzštiny

(např.:

"Bil (sic!) iotheque universelle" je

světová

knihovna - s. 29, Maggettiho knížku Invention de la littérature romande musíme
překládat jako

"Vynalézání. .. " - s. 27).

V následujících oddílech a kapitolkách autorka trpělivě dokumentarizuje,
třídí

fakta a v hlavních rysech popisuje jednotlivé instituce a orgány, které

podněcovaly

"romándskou" literaturu.

Stěžejní

linii

oprávněně

vidí v

osobnostech nakladatelů Mermoda, Mermouda a Gallanda. Tady na základě
sekundární literatury a rešerší skládá celkový historický obraz plodné
institucionalizace Gež především znamená významnou podporu) švýcarské
frankofonní literatury. Proto lze pokládat zejména pátý oddíl práce za podnětný,
pozitivní příspěvek k literární sociologii (i když nejsem schopen posoudit,
nakolikje ve své výsledné podobě nebo v určitých

částech

- a to v poměru

k vlastnímu základnímu výzkumu kandidátky, tj. studiu pramenů - objevný také
pro švýcarskou literární historii).

Koneckonců

se podle všech zachycených

polemik a peripetií "romándské" literatury zdá, že stále do jisté míry platí, jak to
ostatně

potvrzuje i sama autorka,

Ramuzův

"program": od regionálního

k univerzálnímu. Poslední kritické připomínky:

Proč

autorka ve svých výčtech

blíže neseznamuje s dnes již neexistující revuí mladých
"vwa"? Proč k práci připojuje

a umělců

(pragmaticko-osvětové důvody?) svůj

slovník francouzsky píšících autorů"? Je do
(chybějí

literátů

značné

"Malý

míry neúplný a subjektivní

v něm mj. M. Chappaz, Y. Velan - autor, který jako jeden z mála

"romándských" spisovatelů byl vysoce hodnocen "p'ařížskou kritikou"Rolandem Barthesem).
Na závěr. K disertaci mám uvedené výhrady a kritické poznámky, z nichž
vyplývá, že ne ve všem podle mého názoru splňuje kritéria na doktorské práce
kladená. Nebuduje opakovat. Protože však pozitivně hodnotím položku archivní
práce s prameny,

vesměs úspěšné

úsilí

hodnotit tendence a institucionální

literárněhistoricky třídit,

siločáry,

popsat a

které určovaly vymezování

švýcarské frankofonní literatury, práci doporučuji jako podklad pro obhajobu.
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