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Posudek diplomové práce 

Břetislav Čermák se ve své práci zabývá dílem Josepha Arthura hraběte de 

Gobineau (1816-1882), autora u nás známého a překládaného zejména v prvním 

třicetiletí 20.století, později však zapomenutého, opomíjeného, jen vzácně 

připomínaného. České překlady (Asijské novely z r.1905, a Renesance z r.1904 a 

1925 a Opatství typhainské z r.1924, Šťastný zajatec, 1929) byly sice ve své době u 

nás kriticky reflektovány, avšak tehdejší vývoj české literatury z různých důvodů 

neovlivnily. To lze říci také o dvou nejvýznamnějších Gobineauových dílech: Esej o 

nerovnosti lidských ras z 50.let 19.století a Plejády z roku 1874. Přestože si tohoto 

autora francouzská literární kritika, ba ani školní učebnice (Lanson, Lagarde

Michard) všímaly poměrně málo, nebyla jeho díla nikdy zcela zapomenuta, jak uvádí 

Břetislav Čermák v úvodu. 

Tím více je záslužné a hodné pozornosti, že se Čermák ke Gobineauovu dílu 

vrací. Jeho recepcí se příliš nezabývá, o genezi se zmiňuje spíše letmo, a nezabývá 

se ani literárně historickým kontextem, jakkoli by k tomu výše uvedené okolnosti 

mohly inspirovat. Všechny tyto skutečnosti by nesporně byly zajímavé, nemluvě o 

souvislostech politických, avšak Čermákova práce je zaměřena jinak: autor 

diplomové práce nelíčí Gobineauovy lidské osudy, přistupuje in medias res 

k analýze obou hlavních Gobineauových titulů. 

Mezi těmito díly shledává paralely, dovozuje s pomocí citací z díla a četných 

odkazů na další sekundární literaturu návaznost obou děl, rozdíly shledává v tom, že 

Esej se zabývá zejména společenskými skupinami, zatímco román aplikuje závěry 

na individuální postavy. Mezi oběma díly konstatuje komplementáritu (prolongement, 

complémentarité, s.6) 



Je nesporné, že obzvláště v případě prvního díla projevil diplomant originalitu 

a odvahu. Je známo, že Gobineauovy závěry, jak už název eseje naznačuje, jsou 

silně problematické. Čermák se zabývá problematikou dosti delikátní, ať už 

z hlediska lidského (Gobineauovy postoje jsou poznamenány "znechucením, 

pohrdáním, nenávistí": dégoOt, mépris, haine, s.3) a nebo politického (Gobineauovy 

interpretace jsou v mnoha ohledech nestravitelné). 

Těžisko práce je v rozboru nejznámějšího spisovatelova románu Plejády. Zde 

Čermák prokazuje, že se spisovatelem zabývá soustavně již delší dobu. Probírá 

jednotlivá témata, otázku aristokracie ducha, jež je údajně "genetická" (le lien entre 

la personnalité du héros et la nationalité de celui-ci est défini non seulement sur le 

pian culturel, mais aussi sur le pian "génétique", s.20), rozvíjí "německé teorie" o 

arianismu, odkazuje k teorii o aristokracii, jež je údajně franckého původu, tedy ke 

vztahu mezi rasou a šlechtou na jedné straně a lidovým základem galského etnika 

na straně druhé (zde odkazuje na Boulainvillierse, autora Eseje o šlechtě, Essai sur 

la noblesse, 1732). 

Dále diplomant přechází od arianismu (v citaci na s.28) k závěru, že "osobní 

hodnota zakládá hodnotu etnickou" (Ia valeur personnel/e fonde la val/eur ethnique). 

Gobineau dospívá rovnou cestou k extrémnímu individualismu Ul est donc 

nécessaire de quitter la société, de s'isoler de la foule, s.30), jakkoli vzápětí uznává, 

že toto osamění nemůže být absolutní (I'isolement ne doit cependant pas etre 

absolu, tamtéž). 

V pasážích, jež se zabývají analýzou postav, lze spatřovat přínos Čermákovy 

analýzy, jakož i v poslední části práce, která se zamýšlí nad otázkou štěstí, jakkoli 

tyto pasáže svědčí i o rozporuplnosti spisovatelovy osobnosti. Naskýtá se otázka, 

zda Gobineau hledáním štěstí neguje své silně destruktivní životní postoje. V tomto 

ohledu se ostatně nabízí srovnání nejen se Stendhalem, ale také se Célinem. To 

platí také o Čermákově psychologické analýze tématu naděje (s.80). 

Práce je napsána kvalitní francouzštinou, i když lze v ní objevit také jazykové 

chyby. Namátkou uvádím: idée fosse, s.20, abstractivement, s.27. 



Diplomová práce Břetislava Čermáka je promyšlená, formulačně vybroušená, 

stylisticky na výši, zachovává patrný kritický odstup ve svých hodnoceních, jakkoli 

místy by tento odstup mohl být podle mého názoru jednoznačnější. 

Doporučuji k obhajobě. 
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