
Hodnocení diplomové práce 
Eliška Axmannová: A Za recherche d'un pays équivoque (Victor-Lévy 
Beaulieu : Monsieur MeZville) 

Kandidátka předkládá brilant1Ú, důkladnou a podrobnou práci věnovanou Victoru-Lé
vymu Beaulieu, svéráznému frankokanadskému (québeckému) spisovateli, jehož rozsáhlé dílo -
poznamenané zřejmě, jak proti diplomantčině vůli z její analýzy vysvítá, nepotlačitelnou psavostí 
- se dá obtížně zařadit do žánrových kategorií. Analýza se tudíž moudře omezuje na to, co již 
kritikou uznáno za autorovo opus magnum, trilogii Monsieur Melville, jejímž jádrem je svého druhu 
biografie amerického romanopisce, přerůstající podle všeho z hagiografické oslavy a vyznání ob
divu až v jakési bezmezné splynutí duchovně-erotické se samotným pisatelem, jehož v knize 
představuje nespočetný zástup alter ego, umožňující prostřednictvím snové divagace plynulý kon
takt také se světem Beaulieuovy vlastní románové fikce. Nejvýznamnější z těchto dvojníků, Abel 
Beauchemin, totiž zastává tuto úlohu ve většině ostatních Beaulieuových próz, což autorovi 
umožňuje libovolně svolávat všemožné postavy, které kdykoli vytvořil, a zase je propouštět, a di
plomantce zase skýtá dobrý oslí můstek, jak ve své analýze těžit i z jiných děl studovaného autora 
- jen by měla lépe vyznačovat, ve kterém textu zrovna se svou analýzou prodlévá, protože to není 
vždy zřejmé. Monsieur Melville má tedy zároveň ráz biografie, autobiografie, eseje a románu (mož
ná i onirické poezie), což vše sklenuto jakýmsi "velikášským" záměrem společenským, totiž být 
tím, kdo v budoucnu poskytne "mytologické" ukotvení rodnému Québecu, a tím vlastní zemi 
pevněji usadí ve světě, ve kterém se zatím jeho místo jeví jako neurčité a nejisté, úměrně jeho 
statutu provincie. Autorův grafo- a megalomanský profil se tak rozšiřuje o rozměr nacionalistický, 
jejž diplomantka správně zdůrazňuje, protože je u tohoto autorského typu neobvyklý. Záměr 
poskytnout Québecu jeho živný mýtus vyznívá tu ovšem jako ona slavná a nekonečná "příprava 
příprav" v musilovské Kakánii, což diplomantka nereflektuje s odstupem dostatečně kritickým. 
(Beaulieu podle všeho posléze svůj záměr naplnil, alespoň prvním svazkem slibovaného románu 
La Grande Tribu [20081]. Otázka je, zda toto dílo svou kvalitou převyšuje všechno ostatní, a přede
vším právě Pana Melvilla. Pokud ne - a zdá se, že ne, jinak by snad všechny studie o VLB musely 
vycházet z něho - je nasnadě otázka druhá: co zbývá ze všeho toho "předběžného" blábolu, který 
měl veledílo připravovat? Zde by Beaulieuovi nejvíc pomohli jeho generační souput1Úci mezi kri
tiky, kteří by nám způsobem teoreticky nadmíru sofistikovaným vyložili, že nic jiného autor ani 
udělat nemůže - jen upnout svůj bezbřehý text k nemožnému obzoru.) 

Tím se dostáváme k hlavnímu úskalí této diplomové práce: diplomantka je podle mého 
názoru tak trochu obětí své obdivné pokory a především své sekundární literatury, která ji vydává 
napospas všežravému démonu postrnodernismu. Sekundární literatura, o niž se opírá, pochází to
tiž vesměs z 90. let minulého století. Dílo samo však - i přesto, že autor žije a publikuje dodnes -
pochází z roku 1978, a diplomantka do té míry důvěřuje kritikům, z jejichž prací těží, že ji ani 
nenapadne zasadit Pana Melvilla do kontextu francouzské literární produkce té doby, jíž kopyto 
postrnodernismu ještě ani zdaleka není vlastní - je to koníček, jehož si osedlávají až současní 
teoretici a zpětně uplatňují. Při důslednějším diachronním pohledu by se ukázaly dvě zásadní věci: 

1. Autor se tak jako všichni tvůrci, na něž se hledělo jako na periferní a kteří se přitom ne
chtěli s takovým hodnocení smířit, zjevně přichyluje k tomu, co je v literatuře té doby pokládáno 
za nejprůbojnější a nejnáročnější, a chce ukázat, že v tom dokáže vyniknout. Je tedy záhodno hle
dat jeho literárněhistorickou filiaci k tehdejší "avantgardě" (která je posledním zjevením avant
ardího "terorismu" spíše neŽ prvním projevem postrnoderny); tou byla skupina mladých spisova
telů-intelektuálů s vůdčími osobnostmi jako Sol1ers, Kristeva, Todorov, Thibodeau, kteří vzhlíželi 
k Barthesovi a Althusserovi jako k svým mentorům a jejichž tribunou byl časopis Tel Quel. Mezi 
autory spjatými sTel Quel najdeme příležitostně i autory z druhé strany Atlantiku, např. haitského 
exulanta v Québecu Davertige; není mi známo, zda tam Beaulieu někdy přispěl, ale otázka by byla 
na místě. Tito autoři nahlíželi literaturu nikoli jako "tvorbu" (to bylo buržoazní a odsouzerunod-



né), ale jako produkci textu, od nich pochází onen kult signifiant, ve kterém se dnes hledá základní 
rys postmodernismu. Text se rozlévá bez ohledu na žánry, ba na jakoukoli konsistentnost obsahu, 
jediný prostor a čas je uvnitř samotné écriture: hle některé z rysů, které diplomantka shledává u 
svého autora, ale připisuje je "postmodernismu". Ona produkce textů - na rozdíl od surrealisti
ckého spontaneismu - byla přitom silně intelektualizovaná, text neustále reflektoval sám sebe a 
tím také tuze nabíral na objemu, byťsi jalovém. U québeckých autorů bych předpokládal přilnutí 
k této poněkud extrémní tendenci z důvodů universalistických (nebo nacionalistických, ale s pod
textem "modernizace" a důstojné role Québecu ve světě současném, což fakticky vyjde nastejno), 
možná v polemice proti "joualizaci" literatury jako cestě zastaralé (sklony k intelektualizované 
produkci v "telquelovském" duchu jsem poznal i u jiných autorů, jako Nicole Brossardová nebo 
Jacques Brault ... ). Měl by se tedy v každém případě zkoumat vztah VLB k literárnímu kontextu 
doby, v níž dílo vzniklo, a to v diplomové práci zcela postrádám. 

2. Neměl by se v každé vlastnosti Beaulieuova literárního projevu spatřovat znak postmo
dernismu, aniž se dobře uváží, zda nejde o extrapolaci a deformaci vzniklou kritickým měřítkem, 
jímž dílo anachronicky poměřuje kritika pozdější. Aby se dospělo k postmodernismu, musela 
nejprve v literatuře zvítězit antiexperimentalistická reakce, která žádala návrat k přehledné nara
tivnosti a strhující, silné fikci. Právě z narativnosti se pak stala ústřední hodnota postmodernismu; 
podle toho, co všechno se pod hlavičku postmodernismu vejde u kritiků, jejichž náhled diplo
mantka v dobré víře přejímá, by se dalo soudit, že postmodernismus prostě jen jakási auberge espa
gnole, kam si každý přinese, co se mu zachce. Kdyby měla kandidátka trochu širší přehled o vývoji 
kritického diskursu, sotva by mohla pokládat za jeden z rysů postmodernismu přítomnost meta
diskursu v literárním díle (dílo je zároveň dílem a výpovědí o díle a o jeho tvořeru) V 60. letech 
minulého století máme totiž kritiky (např. Albéres), kteří tento rys nahlížejí jako příznačný pro 
modernismus! A mají pravdu, protože jinak bychom museli mezi přední postmodernismy zařadit už 
André Gida. Stejně tomu je s žánrovým prostupováním: až do devadesátých let a postmoderni
stické módy bývá nahlíženo jako přímý důsledek revolučních přeměn, jež velcí moderní tvůrci 
jako Proust, Joyce, Musil nebo Broch vtiskli modernímu románu. Nemýlím-li se, právě tito vůdčí 
tvůrci moderny (k nimž se dá Melville koneckonců řadit) jsou pro Beaulieua základními literární
mi autoritami. Jisté extrémní naplnění této kvality v Panu Melvi/lovi pak vskutku může vyplývat 
ponejvíce z oněch dobových francouzských vzorů: svolávání a zase propouštění literárních po
stav, jako by ontologicky stály na stejné úrovni jako jejich autor nebo i čtenář, je příznačné pro tu
to manýru a podle mého názoru text spíš zplošťují - do jediné papírové dimenze. Podobně pře
cházení biografie v autobiografii: Beaulieuova kniha se posléze zdá tak zaplavena dvojníky - jímž 
se přece posléze stává i Melville -, že to podle kritické analýzy nakonec vypadá tak, jako by se 
z původního mnohotvárného záměru nakonec stávala jedna autoerotická celebrace - ironicky 
zvlášť v tom momentu, kdy je vypravěč až milostně strháván k Melvillovi (neboli sám k sobě: i 
když tu zároveň rozeznáváme jemný odkaz ke skutečnému vztahu Melville-Hawthorne). Kladu si 
tedy - při své neznalosti Beaulieuova textu - otázku, zda nakonec ona mnohovrstevnost a složitá 
struktura nevyúsťuje v jednotvárnost. 

Všechny tyto námitky ve skutečnosti ukazují, jak velmi je předložená diplomová práce 
podnětná, a i přes ně - nebo právě kvůli nim - ji hodnotím jako bohatou a zdařilou. K obhajobě 
jednozíit*ně doporučuji. 

Nutno dodat, že práce je psána mimořádně kvalitní francouzštinou, i když drobná séman
tická pochybení (tedy chyby v užití a propojení slov z hlediska významu) se občas vyskytnou, a 
ještě méně často i drobné chyby syntaktické. 

V Praze 19. září 2008 
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