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 Předložená diplomová práce vychází ze studentčina dlouhodobého zájmu o diachronně 

nazíranou bretaňskou lidovou tvorbu. Již v roce 2017 Bc. Zuzana Burdová obhájila bakalářskou 

práci nazvanou Bretaňský folklor v díle La Légende de la Mort chez les Bretons Armoricains 

od Anatola Le Braze. Od té doby pokročila v terénním výzkumu, rozšířila studované téma, 

přešla do francouzštiny (kterou má mimochodem velmi vytříbenou, s bohatou slovní zásobou) 

a sehnala si externího konzultanta v osobě prof. Zdeňka Hrbaty. 

 Výsledkem jejího snažení je velmi obšírná diplomová práce analyzující pojetí smrti v 

dílech tří velkých bretaňsých folkloristů: Marie-Françoise Luzela (1824–1895), jeho žáka 

Anatola Le Braze (1859–1926) a abbého Françoise Cadica (1864–1929). Pro důkladnější 

pochopení fenoménu se Zuzana Burdová pouští do historického přehledu mapujícího vývoj 

vnímání a zobrazování smrti od keltské mytologie přes křesťasnkou kulturu až po (závěrečné) 

nastínění nejrůznějších postmoderních podob Smrťáka-Akou. Paralelně zkoumá podstatu a 

diachronii bretaňského folklóru, jakož i životy a díla všech tří sběratelů a (více či méně věrných) 

zaznamenavatelů lokální lidové tvořivosti. 

 Z diplomové práce vyplývá celá řada zajímavostí týkajících se nejen synkretické 

prolínání keltského substrátu s křesťanskými misiemi, ale i vývoje mytologických povídek, 

vlivu kurtoazního románu Chrétiena de Troyes Lancelot ou le Chevalier de la charrette na 

lidovou tvorbu nebo historické role žánru „veillée“ v rámci bretaňské orální kultury. V závěru 

studie autorka nastiňuje postavení folklóru ve francouzské literatuře druhé poloviny 20. století. 

 Zuzana Burdová se mnou průběžně konzultovala jednotlivé verze své diplomové práce 

a poctivě do textu zanášela veškeré mé formální opravy i poznámky, takže v této fázi už se 

zdržím jakýchkoli komentářů technického rázu. S povděkem kvituji zejména dlouhodobý 

badatelský zájem, o kterém svědčí úctyhodný rozsah prostudované bibliografie i vlastní 

obrazová příloha pořízená autorkou. 

 V rámci případné diskuze bych se chtěla podrobněji zeptat na Ankouův dnešní status, 

který je v práci jen letmo naznačen. Postmoderní estetika explicitně podporuje mísení 

jednotlivých náboženství a kulturních tradic, stejně jako nejrůznější formy „relecture“ 

tradičních vyprávění. Zároveň však dnešní západní společnost myšlenky na smrt vytěsňuje v 
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míře historicky nevídané. Jakožto postava situovaná na pomezí mezi strachem (tedy dědictvím 

hromovládných či jiných božstev přinášejících zkázu) a vlídnou důvěrností (Ankou jako 

prostředník a svého druhu vychovatel) by se bretaňský Smrťák nabízel k četným nebanálním 

zpracováním i pro dnešní dobu. Například – z jiného geografického soudku – mexický folklór 

spojený s uctíváním mrtvých (Día de los Muertos) se dnes stává celkem častým námětem 

hollywoodských animovaných filmů (Coco), zatímco Marvel běžně čerpá z poměrně krvavé 

skandinávské mytologie (bohyně smrti Hela v cyklu o Thorovi). Dalšími bohatými studnicemi 

představ o postmoderních  „smrťácích“ jsou japonská manga, ruské byliny nebo africký folklór. 

S mírnou nadsázkou řečeno: Co Francouzům brání „nasadit“ Ankoua do této mezinárodní 

postmoderní mytologie, a prosadit si v ní tak část svého vlastního kulturního dědictví? 

 

 Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem diplomovou práci Bc. Zuzany 

Burdové tímto vřele doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“. 

 

V Praze dne 25. 8. 2020 
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