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Břetislav Čermák: Joseph-Arthur de Gobineau : Les Pléiades 

Diplomant záslužně obrátil svou pozornost k zanedbávanému a "kontroverznímu" auto
rovi a napsal zdařilou, zajímavou práci, navíc až demonstrativně vytříbenou francouzštinou. Přes
tože vymezení tématu pokládám za dost úzké (diplomant se rozhodl zabývat se téměř výhradně 
hodnotovým zaměřením hlavních postav, neboli jejich "nadřazeností", která ovšem skutečně po
stihuje jádro jejich sporu či spíše rozporu se světem), svůj úkol postavil a rozvrhl zřetelně a napl
nil důkladnou, pronikavou a v řadě míst analyticky dokonalou prací. Svého zadání se tedy zhostil 
více než se ctí, a připomínky, v řadě ohledů závažné, které mohu formulovat, nejsou většinou ani 
tak výhradami jako projekcemi otázek, které by nabyly na důležitosti zejména při další práci, roz
šiřující tento první vklad. 

Práce je rozložena do tří oddílů. První zkoumá Gobineauův myšlenkový svět a ideový zá
klad, z něhož román Ple.Já4J vyrůstá, zvláště pak souvislost s Es~jem o ner01mosti, autorovým nejvý
znamnějším, nechvalně proslulým spisem teoretickým. Shledává mezi těmito spisy jistou názoro
vou kontinuitu v myšlence nevyhnutelného úpadku lidstva a v tom pak existenci nepočetných 
výjimek, v nichž přetrvává ztracená kvalita - oněch "královských synů", kteří se mohou vypra
covat v "Plejády". Za jistý nedostatek pokládám, že není tu výslovně zdůraznčna zásadní změna 
perspektivy z hromadné a biologizující ve vypjatě individualistickou, jak připomenuto až mnohem 
dál v pouhé poznámce citátem z Reyovy práce (str. 62). 

Druhý oddíl charakterizuje mravní principy, jimiž se řídí život Plejád, v odtažité opozici 
k obecné společnosti, která je pokládána za ztracenou a nehodnou zájmu. Hodnotovým základem 
jejich postoje je nezávislost ducha; vědomí vlastní nadřazenosti a zároveň nedokonalosti pak před 
ně staví sebezdokonalování jako jediný úkol; ten se neobejde bez součinnosti a vzájemné podpoty 
v zúženém společenství těchto vyvolených, sociální život je tedy nezbytný, probíhá však vod
loučení od obecné společnosti. Zvláštní podkapitola zkoumá egoistickou povahu takového stano
viska a nástrahu jalovosti, která je s ním spjata; diplomant má sklon autora ospravedlňovat, toto 
nebezpečí nicméně uznává. 

Poslední oddíl pak jako motivační základ společenství Plejád analyzuje potřebu štěstí zalo
ženou v lásce; toto přetavení původní zahořklosti v "hymnus na lásku" se diplomantovi ve shodě 
s jinými literárněvědnými analýzami jeví jako skutečný základ umělecké hodnoty Gobineauova 
románu. Pozornost pak věnuje pojmu duše jako vitálního principu a autorově explicitní polemice 
se stoicismem: zde jedna z ukázek vynikající analýzy, jíž je diplomant schopen. 

Diplomant si je vědom výhrad, jež Gobineauovy názory a postoje vyvolávají, bere na ně 
zřetel a snaží se je především v nejvyšší možné míře uhladit a neutralizovat jejich negativní účinky 
- neboli vzít si z autora to lepší, co u něho lze najít. To spolu se specifickým zorným úhlem už 
předem soustředěným na autorův mravní obzor (a nikoli třeba na jeho kompoziční postupy nebo 
imaginaci) diplomanta potenciálně ohrožuje tím, že bude v autorově díle a konkrétně v P/q'ádách 
vidět především jakýsi brevíř moudrosti a vypracuje si k němu postoj až příliš bezvýhradný. Svěd
čí o tom mj. i to, že s malou mírou kritičnosti přejímá Gobineauovy terminologické zvláštnosti, 
systematicky např. dodržuje jeho pravopis slova "árijský": arian, což není ani zaregistrovaná pří
pustná varianta správného aryen; literární badatel nesmí však až tak dalece splynout se zkoumanou 
"verzí světa", žádoucí je větší odstup, relativizace a mise en perspective, zásadnější konfrontace s od
lišnými obzory, než je ten autorův, což by umožnilo lépe rozpoznat jeho nástrahy a v důsledku 
studované dílo i lépe pochopit. Studie pak vyznívá tak, že badatel spolu s termínem zásadně přijí
má i autorovo pojetí "árijských ctností", což by bylo na pováženou. 

V tomto smyslu lze nabídnout několik takových perspektiv, které při studiu tohoto díla 
přicházejí na mysl, a s nimiž je tedy účelné je poměřovat. 



První perspektiva je samozřejmě literárněhistorická, která by autorův přínos relativizovala 
jeho včleněním do konkrétních souvislostí literárního vývoje a rušila by dojem bezčasovosti, v níž 
má diplomant sklon jej nahlížet, takže jediný historický obzor, který tu zůstává zachován, je nako
nec autorova vlastní vývojová fantasmagorie, přijúuaná vážněji, než si zaslouží. Z tohoto důvodu 
přece jen poněkud vadí, že diplomant základní literárněhistorické parametry opominul, ať už jde 
o dobový kontext literární nebo o celý úhrn Gobineauova díla (které je jinak smysluplně p~ipo
mínáno a citováno jen v souvislosti s problematikou P/9ád). Kam vlastně Gobineau patří? Salda 
jej vnímá jako "romantického hida1ga", hovoří o jeho teorii rasové čistoty jako o "romantickém 
předsudku, produktu romantické hrdosti"; autor by tedy byl - v protipó1u k realistické větvi 
románu - jakýmsi přechodným zjevem mezi romantismem a dekadencí. I když se nám to nelibí, 
jakýkoli náš zásadní postoj je tak jen jedním momentem v nekonečném toku a změně generací, a 
nebouřil se Gobineau předevšúu proti tomu? 

Další nástrahy jsou tak v rovině názorové. Pokud jde o mytologii krve, neukázala snad ge
netika, že neblahé pro zdraví lidstva není mísení, ale právě aristokratická uzavřenost v incestuální 
"čistotě", a je tedy tento předsudek opravdu předznamenáním genetiky? Pokud jde o vztah mezi 
vrozeným a získaným, není snad pravda, že teorie "nečekané kapky árijské krve" v utváření výji
mečně vybaveného jedince nejenže není prokazatelná, ale ani nezbytná, k stejnému výsledku by se 
běžným, "demokratickým" způsobem došlo dokonce snáz, takže jediným smyslem této teorie je 
nakonec ospravedlnit pohrdavě nadřazený postoj Gobineauových vyvolenců? Potřeba "příhod
ného okolí" v podstatě celý problém stejně převádí do banálního kontextu interakce vrozeného 
se společenským, Gobineau možná jen podceňuje různorodost faktorů, z nichž "prostředí" se
stává. Ale čúu ospravedlnit u zoufalého u1trakonzervativce-aristokrata nejen radikální odklon od 
perspektivy křesťanské, ale předevšúu popření obecného zákona mravního? V čem se zakládá 
oprávněnost výchozího bodu všech Gobineauových úvah: není prvotní stav "nesmísenosti" hy
potézou stejně fantastickou jako "přírodní člověk" v Rousseauově Ro:::jJravě o původu nerovnosti? 
(Až na to, že Rousseau nikdy nepředpokládal, že tento hypotetický stav je historicky skutečný, byl 
mu jen mýtem, opěrným bodem myšlenkovým.) Musí být nivelizace lidstva a jeho vývoj k prů
měrnosti podmíněny dědičně, nejsou daleko pravděpodobněji sociogenní? Pokud jde o posouzení 
vloh v kolektivním měřítku, zobecnění uŽ dávno nepomíjí existenci individuálních odlišností, 
Gobineauovo vysvětlení, s nímž se diplomant spokojuje, neobstojí - veškerého kolektivního 
zobecnění se ve vědě dosahuje statistickým zpracováním prokazatelných dat, a ta se dají posbírat 
jen z individuálních výkonů. Inteligence, z níž G. činí výsadu bílé rasy, je ve skutečnosti soubo
rem různých schopností, její struktura se může výrazně lišit od individua k individuu, a tedy i od 
skupiny ke skupině, aniž by se vzhledem k jiné struktuře stávala podřadnou; kvalitativní variace se 
tedy přenášejí dovnitř kvalit, které se Gobineauovi jevily jako ne10mené; to však zcela znehod
nocuje jeho rasistické spekulace. Atd. 

Tyto a další otázky by nutně vstoupily do hry při rozšiřování a prohlubování tématu, vy
žadujícúu větší prob1ematizaci. Své současné zadání diplomant splnil více než uspokojivě, práci 
proto k obhájení jednoznačně doporučuji. 

Drobnější poznámka věcná: na začátku 3. oddílu diplomant říká, že do té doby tuze zdůrazňoval 
satirický ráz Plf!Jdd; satirickému aspektu však ve skutečnosti není věnována žádná zvláštní pozornost, a pře
devším, nikde není pojednán samostatně. 

Řekl jsem už že jazyková úroveň práce je mimořádně dobrá; přesto se občas menší chyby vyskyt
nou, někdy ve snaze o umnější vyjádření, jako na str. 2 (ř. 12-13): syntakticky nelze vloženým členem od
dělovat osobní zájmeno od slovesa: díre ce qui les, aux yeux de Gobineau, met au-deSJ"us de la plebe je tedy chybné. 
Tamtéž, ř. 18: vhodnější než annu/erby asi bylo anéantir. - Str. 4, ř. 7: sorte raději než espece. - Str. 5, ř. 6: 
manquer se staví s předložkou de; slovo ináse v tomto kontextu dost nedává smysl, má to snad být saillie, 
nebo diatn"be? - Str. 7, ř. 2 mělo by být rescapés du naufrage. - Str. 8, ř. 7, mělo by být spíš nous semble-t-i/. 
- Par mntre, obecně, je nespisovné; doporučuje se většinou nahradit výrazem en revanche. - Str. 14, ř. 10 
od konce, pochybná syntaktická konstrukce. - Str. 15, ř. 13: Un tel état de choses exdut ... ; ř. 20-21 shoda 
má být s podmětem gramatickým, tedy obě slovesa v jednotném čísle; ř. 22: mělo by být spíš au sein de 



ehaque raee et ehaque nation. - Str. 16, ř. 11: konstrukce: rifuser de ... , ale se rrjúser a ... - Str. 19-20, a znovu 
na str. 30-31: vkládat do struktury jednoho souvětí citáty sestávající Z dlouhých samostatných souvětí s au
tonomní interpunkcí je krajně nevhodné; str. 20, ř. 6: učebnicový příklad, kdy má být použit futur anté
rieur: žl n'aura été qu'un Franfl1is m'!}cn de son temps; tamtéž, ř. 13 fausse dvakrát chybně zapsáno flsse ! Tamtéž, 
ř. 18-19: laisser a comprendre je chyba: buď donner a comprendre, nebo laisser entendre. - Str. 23, ř. 18: proč slo
vo Seulement? - Str. 25, ř. 11, vhodnější by bylo použít člen dělivý (du sanggermanique); ř. 12 a obecně: ved
lejší věty uvozené "vztažně" (ou, qui, que) se většinou neoddělují čárkami; ř. 14 odstranit zájmeno te/; ř. 19 
má být entre dles, nikoli parmi. - Str. 26, ř. 7 od konce: místo via stačí par, podobné ozvláštnění je zbytečné 
a pokleslé. - Str. 29, ř. 9 od konce: má být quand. - str. 30, ř. 12 má být qu'lrnois; ř. 18: ternimment, nebo 
tariJsement? - Str. 33, poslední ř.: spíš by mělo být terme de Pléiade. - Str. 36, ř. 3 má být avec au moins 
autant d'insistance. - Str. 38, ř. 12, překvapivá primitivní chyba: má být Z'emph-hent; poslední řádek, mohlo 
by být spisovněji pút. - str. 40, 4. odst., ř. 2 : má být il n tl pas pour autant trouvé Za voie ; tamtéž ř. 5, má 
být jen rencontré diverses alternatives. - Str. 41, ř. 4: místo trouvaille lépe déeouverte. - Str. 44, ř. předposlední a 
poslední: zdařile použita složitá syntaktická konstrukce, a vzápětí elementární chyba: qui prendra le dessus 
sur la raiJon ... - Str. 45, ř. 11: se trouvant je těžkopádné, lépe úplně vypustit. - Str. 46, ř. 7: použití 
zvratného se rijléehir je dost sporné; ř. 9: má být vozt tout avec un peu de mu/. - Str. 47, ř. 3 má být cette 
estime; posl. ř.: se poser un devoir nevyhovuje, lépe snad s'imposer. - Str. 49, ř. 9: surtem, bez členu. - Str. 50, 
ř. 14: Son amourde Z'idéal, de Z'absolu naopak spíš s členem. - Str. 54, první položka výčtu: chyba v rodové 
shodě. - Str. 55, poslední položka výčtu, mělo by být il ne reste qu'a ... prétendre. - Str. 56, ř. 5: místo 
mieux dit lépe pour dire mieux; ř. 7: správně au moins; ř. 12, lépe quasiment. - Str. 57, ř. 2, lépe by bylo li travers 
les propos . .. ; ř. 15: správně rappelons que tout au début ... ; ř. 19: le raviJsement qu'a provoqué en lui Hamet ... -
Str. 58, ř. 4: správně croít, ř. 14-15: lépe les opinions de G. sur I'état pit'!}able ... paroiennent au bonheur. - Str. 59, 
ř. 3 a 4: Mělo by být Pour son grand malheur, ř. 9, mú není vhodné; lépe např. habité ... par le sentiment; 3. od 
konce: vivre en son sein (a son sein by znamenalo u jťJího prsu); násled. ř.: Gobineau se répare není případné; má 
to znamenat prend sa revanehe? - Str. 60 nahoře, bien súr se píše bez spojovníku; le bonheur proprement dit je 
neobratné; snad by stačilo le vrai bonheur, véritablement le bonheuretc. ; !]n0'!Yme ďélan. - Str. 72, ř. 16, a jinde: 
inatteignable je odvoditelné, ale působí jako nevhodný neologismus, lépe snad hors d'atteinte, hors de portée. -
Str. 73: sloveso dissemblerneexistuje. - Str. 76, ř. 13-14: formulace L'évidence de I'impossibi/ité d'amverjamaiJ 
au but a amené Candeuil a a1Téter de dépl'!}er tout eJfort je zbytečně přetížená. Poslední dva řádky, logická ne
srovnalost: je-li podle předchozího tvrzení vášeň s vůli totožná, jak jí může vzdorovat? - Str. 77, ř. 10-
11: eonsiJter dans; předposl. ř.: e1Tonné. - Str. 80, ř. 17: slovo éteignement neexistuje, správně by mělo být 
extinttion. 

Formálně práci vytýkám redundantní opakování stejných citátů (některé se objevují třikrát až čty
řikrát); sice soustavně, ale neústrojně jsou v textu zapisována čísla označující poznámky. 

V Praze dne 29. ledna 2009 


