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Tématem diplomové práce La Mort dans les œuvres de François-Marie Luzel, Anatole Le 

Braz et François Cadic je pojetí smrti v bretaňském folkloru. V této kulturně-jazykové oblasti 

vyrůstají všechny představy spojené s úmrtím, záhrobím a přechodem ze světa živých do 

zásvětí z úzkého propojení keltského substrátu s křesťanskou vírou, a právě tento 

synkretismus a jeho proměny autorka sleduje. Jejím východiskem je korpus povídek a 

příběhů, jež sebrali a s různou adaptační strategií zapsali tři v názvu uvedení folkloristé 

přelomu 19. a 20. století, François-Marie Luzel, Anatole Le Braz a François Cadic. V této 

době totiž lidová kultura Bretaně proniká do širšího povědomí v důsledku vlny nadšeného 

sběratelství, kterou podnítil zájem o národní, popř. regionální zvláštnost vzešlý z 

romantického paradigmatu a která ostatně provázela emblematickou fázi formování 

moderních národních společenstev v celoevropském měřítku.  

Autorčině metodologii nelze nic vytknout. Po obecném nástinu, jak se univerzální lidská 

zkušenost smrti promítá do náboženství, přechází Zuzana Burdová k jejím konkrétním 

modalitám v keltské mytologii a v křesťanství. Následující  historický průřez zahrnuje již raný 

středověk a přes jeho vrcholnou a pozdní etapu a novověk sahá až do doby pro dané téma 

klíčové, tj. do 19. století. Tady autorka sleduje vývojové proměny zvolené topiky jak s 

pevným ukotvením v sekundární literatuře, tak se smyslem pro jejich specifikum: pro povahu 

procesu, jenž se odehrává na několikerém rozhraní – na švu netoliko kulturním a jazykovém, 

ale také náboženském a potažmo duchovním, kdy jde navíc o setkání polyteismu a 

monoteismu a různých historických vrstev magického myšlení a archaické mentality, včetně 

pomezí ústního a psaného „diskurzu“. Byť se autorka soustřeďuje na dobu, kdy zájem o 

folklor kulminoval, po analytické a interpretační části se k vývojovému nástinu vrací, aby jej 

alespoň přehledově doplnila. Dovádí jej až do současnosti, což jí dovoluje závěrem 

konstatovat, že ani v 21. století některé topoi specificky bretaňské lidové slovesnosti a 

imaginace z kulturního povědomí nevymizely. Jejich životnost přitom dovozuje na příkladech 



svědčících o schopnosti příslušných motivů a struktur přizpůsobit se novodobým reáliím, a 

tedy o pružnosti a transhistoričnosti archetypů vůbec. 

Za velmi zdařilou považuji i komparativní analýzu, kterou téma metodologicky vyžaduje a 

kterou autorka uplatnila v rovině obecné i konkrétní:  části, jež jsou jádrem DP, přinášejí 

fundovaný rozbor mytologických povídek a románu o Lancelotovi a dobře podložené žánrové 

srovnání mytologické povídky a récit légendaire. S několika příklady stylistických rozdílů tak 

zachycují, jak již řečeno, rozhraní mezi lidovými, ústními žánry a jejich autorskými 

adaptacemi, jimiž do jejich vývoje již jmenovaní folkloristé-sběratelé, Luzel, Le Braz a Cadic, 

přispěli. Za cenný přínos pokládám také to, že se autorce podařilo ilustrovat komplexnost 

tohoto rozhraní. Jak analýzy, tak interpretace kombinují hlediska literární i mimo-literární 

(etnologie, antropologie, teorie a historie mýtu, dějiny mentalit) a jsou argumentačně velice 

dobře vedeny. Mezioborový přístup navíc umožnil ukázat, že i bretaňská ústní lidová 

slovesnost a pozdější literatura, jež z ní vyrůstá, vycházejí z prvků společných mnoha dalším 

kulturám nejen uvnitř, ale také, jak vyplynulo z širší srovnávací perspektivy, vně Evropy. 

Jejich průkaznými podobnostmi, jejichž rámec Zuzana Burdová opírá o Dumézila a jež 

spočívají především v antitetických axiologických modalizacích smrti (Ankou v bretaňkém 

folkloru), posléze DP dokládá a potvrzuje existenci starobylé indoevropské vrstvy ležící v 

„genetickém“ základu daného kulturně-geografického okruhu.  

Práce je psána výbornou francouzštinou, jíž lze vytknout toliko prohřešky, jež s ohledem na 

celkovou vysokou jazykovou úroveň evidentně způsobila pravděpodobně nikoli neznalost, ale 

nejspíš ne zcela důsledná korektura. Jakkoli jde vskutku o drobnosti, autorku na ně upozorňuji 

(viz přiložený seznam). 

Protože této DP lze vytknout máloco, výběrově uvádím v následující části posudku body, jež 

jsou sice vzhledem k hlavní linii DP dílčí, ale jejichž rozvinutí by autorčinu reflexi mohlo 

prohloubit. Např.: 

 

1) Vysvětlete hypotetickou souvislost mezi chaudron magique (s. 12) a Grálem, umocněnou 

navíc jednou z možných etymologií slova Graal. Tato spojitost se nabízí tím spíše, že na s. 26 

uvádíte přímo název příslušného keltského kultovního předmětu a zároveň jméno božstva, 

termín Dagda. 

2) Když se dotýkáte pozdněstředověkého pohrdání tělem (mépris du corps, ce tombeau de 

l’âme, s. 15), citujete topickou metaforu. Objasněte, jak tato vlivná linie evropského 



asketismu vzešla z původní Platónovy slovní hříčky s výrazy sóma a séma (nápověda: 

somatika versus sémantika). 

3) Na s. 52 píšete: ...nous n’apprenons pas l’identité de Lancelot immédiatement. Situace, kdy 

hrdina nezná své jméno, a tudíž ani původ, je jedním z výrazných motivů ve většině 

artušovských románů. Hledání Grálu proto  mnozí badatelé nahlížejí v souvislosti s hledáním 

identity. Jak tato okolnost formuje podobu hrdiny narativu založeného na iniciačním 

schématu (srov. třeba studie D. Hodrové)?    

4) Na s. 58 uvádíte obdobu mezi folklorní a romantickou lokalizací iniciačního prostoru, 

spočívající ve volbě nízko položených či pod zemí se nacházejících míst. Jelikož zároveň 

jinde jmenujete příklady analogického jevu a s ním spojené katabáze, zamyslete se nad tím, 

jaká archetypální symbolika chtonické sféry tuto spojitost zakládá.  

5) Na s. 60 usouvztažňujete kulatý stůl se solárními mýty (l’invention de la Table Ronde en 

rapport avec les mythes solaires). Konkrétnějším prvkem synkretismu, jímž se zabýváte, je 

fakt, že artušovská legendistika propojuje kulatý stůl s křesťanstvím, a sice přímo s jeho 

liturgií. V čem a jak se artušovští autoři opírají o novozákonní příběh? 

6) Čím by Vaše chápání lidového vypravěčství a jeho významu obohatila slavná esej W. 

Benjamina Vyprávěč. Úvahy podnícené dílem Nikolaje Leskova (1936)? Srov. také článek P. 

Málka Benjaminův vypravěč. Skica ke smrti (ve) vyprávění (a psaní) v čase moderny (Slovo a 

smysl, II, 4, 2005).  

 

Navrhuji, abyste k obhajobě promyslela tři až čtyři z uvedených bodů, které zvolíte podle 

toho, jaký mohou mít pro Vaši stávající či budoucí práci (doktorát?) přínos. 

 

Z výše řečeného vyplývá, že vysoce nadprůměrnou DP Zuzany Burdové doporučuji k 

obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  

 

1. září 2020 v Praze                                                                            PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 

            oponent 

 

Korektury: 



Níže uvádím podle kategorií jazyková pochybení různého typu, od pravopisných přes 

gramatická až k stylistickým a typografickým, přičemž správnou verzi nerozepisuji tam, kde 

je chyba zřejmá na první pohled. Nejde však o seznam vyčerpávající. 

 

Pravopis: ...s’arrêtant místo nous arrêtant, s. 9; triangle archétypale, s. 10; 1875 – 1953 

(mezery), s. 11; indoeuropéen, s. 12; Mort, morts et mourant místo mourants, s. 17; Thomas, 

Luis-Vincent místo Louis, s. 18; presqu’immédiatement (koncové „e“ u presque se v 

pravopise na rozdíl od výslovnosti nikdy neeliduje! – jediná výjimka presqu’île), s. 68; 

Spatiotemporelles, s. 71; ...l’existence de l’Anaon, l’approche scientifique de Luzel, ...ainsi 

que la popularité et l’étendue de La Légende de la mort chez les Bretons armoricains prises en 

considération, devait intensément préoccuper... (sloveso v singuláru), s. 83  

Gramatika: ...représentations funèbres et par l’architecture religieuse parsemées à travers la 

région... místo ...dont la région est parsemée nebo qui parsèment la région, s. 21; tout comme 

la famille est mise sur un piédestal, les morts, eux-aussi, jouissent-ils d’une grande estime 

(nepatřičná inverze), s. 24; qui a pour l’objectif, s. 36; il le lui est permis a les prés sèches, s. 

47; Gauvin, s. 49; l’incohérence étaient reprochée, s. 55; aussi que místo aussi bien que, s. 39, 

55; le motif de la charrette se montre usé et ré-usé – záměna významu (v tomto kontextu 

employé nebo utilisé, protože usé znamená opotřebovaný [v mnoha kontextuálních odstínech: 

ochozený, ošoupaný…], unavený, tedy doslouživší), s. 61; dont ils ne subsistent que des 

ombres, s. 62; aussi tranchant comme une lame, s. 63; chybné rekce in: rapprocher ce 

royaume des morts à celui des Celtes, s. 65; rapprocher le roman de Lancelot de Chrétien de 

Troyes aux contes mythologiques, s. 66; il leur gratifie plusieurs heures de la vie (nejspíš 

záměna s accorder qqch. à qqn.), s. 77; dále ce qu’il a déjà été abordé, s. 71; raconteur – velice 

řídce užívané, s. 72; seul le grincement... apeure (významový posun: dle kontextu chcete říci 

spíše Le grincement à lui seul... apeure, popř. Le simple grincement...), s. 73; ils apparaissent 

des conteurs professionnels, s. 82 

Typografie a redakce: v titulu Le Double lay de fragilité humaine – humaine už není v 

kurzivě, s. 15; 1184 -1195 (mezera a spojovník), s. 15; v titulu les Trois vifs et les Trois morts 

se Trois vyskytuje s majuskulí i minuskulí, s. 15–16; fluktuace Sterckx versus  Sterkx a 

Sucellos versus  Sucellus, s. 26; horní indexy nedopatřením v kurzivě: index č. 27, s. 15;  č. 

105, s. 28; č. 151, s. 35; č. 159, s. 36, č. 191, s. 40; č. 244, s. 50; č. 259, s. 53; č. 311, s. 71; č. 

348, s. 86; dvojí podoba jména – ve Vašem textu Stanislav Strowski, ale Stéphane Strowski 



v názvu citovaného zdroje. Pokud chybuje citovaný pramen, je dobré na to upozornit, s. 27; 

Poláčková uvedena bez křestního jména, s. 38  

Různá jiná opomenutí: ...représente le à juste titre pionnier, s. 72;  l’un à l’autre zdvojeno v 

pozn. 334, s. 79. 


