
Posudek školitele na diplomovou práci Elišky Axmannové 
Á la recherche d'un pays équivoque 

(Victor-Lévy Beaulieu - Monsieur Melville) 

Studie Elišky Axmannové je (minimálně od roku 1989) první diplomovou 
prací věnovanou kanadské tematice a obhajovanou na Ústavu románských studií. 
V rámci přípravy na psaní autorka absolvovala půlroční stáž na Quebecké univerzitě 
v Montrealu, prostudovala desítky odborných publikací a získala dva specialisty jako 
konzutanty (profesoři Chassay a Kyloušek). Svůj trvalý zájem o (nejen) frankofonní 
část země javorového listu ostatně Eliška Axmannová projevila i pravidlenou účastí 
na přednáškách z quebecké literatury a v poslední době i intenzivní spoluprací 
s Velvyslanectvím Kanady v Praze, jemuž pomáhá s organizací kulturních akcí 
konaných na úzení České republiky. 

V této souvislosti je třeba rovněž upozornit na to, že autorčiným druhým 
oborem je anglistika-amerikanistika, takže (na rozdíl od Beaulieua) výborně ovládá 
Melvillův rodný jazyk a může proto lépe posoudit veškeré nuance spojující tvorbu 
amerického autora s jeho quebeckým obdivovatelem. 

Vzhledem k výběru tématu (v Čechách neznámý autor pocházející z části 
země, jejíž literární historii naše akademické prostředí teprve začíná systematičtěji 
prozkoumávat) by nejschůdnějším postupem bylo sestavit jakýsi "úvod do 
Beaulieuovy tvorby", který by našim studentům poskytl základní informace o životě, 
díle a specifické poetice údajně "nejdůležitějšího quebeckého autora současnosti" 
(viz Pelletier). I takováto metodologicky nepříliš složitá volba by ovšem 
předpokládala obrovskou práci, neboť na Beaulieuovo obšírné, stovkami postav 
nabité a tematicky nesmírně zamotané dílo si často netroufají ani kanadští 
profesionálové. 

Eliška Axmannová se však s podobně didaktickým řešením nespokojila a 
rozhodla se pro hlubší studii Beaulieuova stěžejního (v kanadském originálu více než 
osmisetstránkového) díla Monsieur Me/vil/e. 

V prvních dvou, spíše teoreticky a metodologicky orientovaných kapitolách 
studentka analyzuje postmoderní charakter zkoumaného díla (zejména složitě 

"vícehlavého" vypravěče zmnožujícího své identity, dále pak otázky metatextuality a 
intertextuality) a problematické žánrové vymezení celé trilogie. 

Třetí a stěžejní část diplomové práce je pak věnována mytologicko-politickému 
výkladu díla, které jeho autor koncipuje jako jakousi hrdinskou epopej, bibli svého 
národa a (často ironicky podanou) společenskou kromiku zároveň. 

Zde vysvítá zajímavý protiklad mezi formální zpracováním a ideologickým 
záměrem díla. Zatímco první je okázale (post)moderní a veškeré současné 

experimenty dotahuje do krajnosti (na Beaulieuova vypravěče a jeho vzájemně se 
prostupující postavy jsou veškeré strukturalistické kategorie krátké), druhý svými 
kořeny sahá poměrně hluboko do minulosti. Z českého pohledu jako by Beaulieu 
patřil kamsi do první poloviny devatenáctého století mezi všechny ty nadšené 
obrozence plodící svá vlastní díla či falešné rukopisy, aby dodali národu patřičně 



r 

hrdinský mýtus, který by ho zařadil mezi dostatečně "staré" a světově uznávané 
kultury. Ani notná dávka humoru a sžíravé ironie totiž nedokáže zakrýt jistý komplex 
či "dějinnou ukřivděnost" čišící ze všech Beaulieuových děl. Při veškeré úctě 

k autorovu talentu i ke kolosálnímu rozsahu jeho tvorby, Quebek má mocensky 
daleko do Spojených států, Beaulieu není Melville a "experimentální" sága 
podivínského rodu Beaucheminů přichází sto let po Zolovi. 

Na způsob všech dnešních "psaní o nemožnosti psaní" tak dílo kanadského 
spisovatele vlastně vypovídá o autorově dojemné a zároveň marné snaze rozpoznat či 
spÍŠe zpětně vytvořit nějaký skutečný národní mýtus nebo alespoň (z quebecké 
strany) obohatit panteon světové literatury o stejně nezapomenutelný symbol, jakým 
byl například Melvillův Moby Dick. 

Diplomová práce Elišky Axmannové - stejně jako tvorba jí vybraného 
spisovatele - ohromuje rozsahem zpracované bibliografie. Je sepsána odbornou 
francouzštinou (korigovanou několika rodilými mluvčími) a její autorka jasně 
dokladuje veškeré své hypotézy. 

Po několikerém přečtení mne napadá snad jen jedna poznámka. Nejsem si jista, 
zda někdo, kdo pečlivě neprošel většinu Beaulieuovy tvorby Uá sama jsem 
absolvovala jen jednu knihu a ukázky z několika dalších), nebude mít problémy 
orientovat se v některých pasážích diplomové práce. Autorka se svým tématem 
zabývá dlouhodobě a veškeré fiktivní události i postavy má v malíčku. Někdy jako by 
předpokládala, že každý čtenář její studie je ve stejné situaci. Jinak řečeno, zatímco 
většina studentů trpí nešvarem zbytečně vysvětlovat a komentovat i ta klasická díla, 
která jsou členům komise notoricky známa, Eliška Axmannová nás v některých 
pasážích doslova vrhá do víru dějů a postav, v nichž se ne vždy musíme spolehlivě 
orientovat. 

Přes tuto drobnou výhradu diplomovou práci vřele doporučuji k obhajobě 
s hodnocením "výborně". Studie nejen splňuje veškeré požadavky na české diplmové 
práce, ale jistě významně přispěje i ke kanadskému korpusu beaulieuovských studií, 
jak autorka v jejím závěru doufá. 
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